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Todo planejamento educacional, para qualquer 

sociedade, tem de responder às marcas e aos 

valores dessa sociedade. Só assim, é que pode 

funcionar o processo educativo, ora como 

força estabilizadora, ora como fator de 

mudança. Às vezes, preservando 

determinadas formas de cultura. Outras, 

interferindo no processo histórico 

instrumental. (FREIRE, 1986, p. 23) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Moacir Gadotti (2010) afirma que: “A escola que não tiver um projeto perde 

a credibilidade, não tem uma posição definida dentro da sociedade na qual está 

inserida, nem clareza sobre sua finalidade como instituição”. Nesse sentido, 

procurou-se construir um projeto que pudesse refletir a identidade da instituição, 

tendo em vista a comunidade na qual se insere, uma vez que a escola é resultado 

da sociedade na qual está culturalmente inserida e oferece os saberes desse 

sistema social, devendo estar comprometida com enfrentamento dos problemas/ 

necessidades advindas desse sistema. Por isso, o interesse da Escola Classe 

06 de Taguatinga em garantir que a construção desse projeto ocorresse de forma 

democrática para contemplar as prioridades estabelecidas pelos diferentes 

segmentos, servindo de diretriz na atuação de todos os profissionais envolvidos 

no processo, atendendo aos interesses e expectativas evidenciadas pela 

clientela.  

A Escola Classe 06 de Taguatinga é uma escola inclusiva e oferece a 

comunidade na qual está inserida o 2º Ciclo do Ensino Fundamental – 1º ao 5º - 

nos turnos matutino e vespertino. E por ser inclusiva, a escola acredita num 

atendimento que muda a ótica do processo educacional, fazendo com que sejam 

reconhecidas as diferenças, promovendo uma aprendizagem significativa. 

Levando em consideração os resultados das avalições externas, 

diagnósticos de aprendizagem, projetos e leitura das necessidades da 

comunidade no ano de 2018, iniciou-se a discussão para revisão/construção da 

Proposta Pedagógica da escola para o ano de 2019 com a participação de toda 

comunidade escolar - professores, servidores da carreira assistência à 

educação, representantes do Conselho Escolar, Serviço de Apoio Especializado 

à Aprendizagem, Orientadora Educacional e professora da Sala de Recursos.  

  Levando em consideração os critérios acima citados (diagnósticos), e o 

compromisso da instituição com uma educação com qualidade social, definiu-se 

uma proposta de trabalho voltada para os eixos transversais do Currículo em 

Movimento, a saber: Educação para a diversidade; Cidadania e Educação em e 

para os direitos humanos e Educação para a Sustentabilidade, numa perspectiva 
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que vai além da transmissão desses eixos como conteúdos escolares, mas ao 

contrário, fazendo-os perpassar por todos os conteúdos trabalhados, com a 

intenção de mudança de postura de toda a comunidade escolar, pra que 

vivenciemos o cotidiano escolar como espaço de cidadania, respeito a toda 

diversidade humana, repudiando qualquer forma de preconceito e discriminação; 

respeito aos Direitos Humanos e de sustentabilidade, reafirmando nosso 

compromisso e responsabilidade com o Meio Ambiente e com a sobrevivência e 

qualidade de vida das próximas gerações . Entendendo que, como afirma o 

Currículo, é preciso educar “em e para” cidadania, diversidade, direitos humanos 

e sustentabilidade.  

Nesse sentido a instituição reorganizou seu trabalho pedagógico para 

que, nos planejamentos que são realizados por quinzena, se discuta quais eixos 

e de que forma podemos trabalhar a partir dos conteúdos e estratégias a serem 

trabalhos no período. Isso provoca uma mudança no espaço/tempo da 

Coordenação Pedagógica, uma vez que a equipe pedagógica terá sempre que 

se antecipar para se apropriar do que será trabalhado e propor sugestões de 

como trabalhar nesta perspectiva. É desafiador porque se faz necessário que 

constantemente estejamos refletindo sobre mudanças na gestão escolar, na 

postura pedagógica, na relação professor-aluno para que possamos, 

gradativamente, imprimir mais qualidade social ao processo educativo e 

ressignificar a coordenação pedagógica, como espaço de reflexão sobre a práxis 

pedagógica e de intencionalidade que coaduna com nosso projeto de sociedade. 

 Definimos como o projeto deste ano “Eu no mundo – cidadão, 

sustentável e diverso” ressaltando sempre a nossa responsabilidade social 

nos nossos espaços de convivência consigo mesmo, com o outro e com o meio 

ambiente seja na escola, em casa, na vizinhança, no mundo. Enfim, como posso 

me posicionar no meu mundo para torná-lo melhor, mais justo, solidário e ético. 

A escola entende como cidadão não só aquele indivíduo no gozo dos 

direitos civis e políticos de um Estado, ou no desempenho de seus deveres para 

com este, mas sim “aquele cidadão capaz de participar como agente atuante de 

uma sociedade, que não se deixa oprimir e nem subjugar, que encara o desafio 

de defender seus direitos na busca de uma sociedade mais igualitária” (Aurélio, 

2017). Portanto, o objetivo da escola é educar “na e para a cidadania”.  
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Entende-se Sustentabilidade como a capacidade de manter o ambiente 

natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para as 

outras espécies. Isso garante, ainda, a qualidade de vida para o homem, tendo 

em conta a beleza do ambiente e sua função como fonte de energias renováveis. 

A adoção das medidas que deem sustentação ambiental garante, em médio e 

longo prazo, um planeta em boas condições para o desenvolvimento das 

diversas formas de vida, inclusive a humana, garantindo a manutenção dos 

recursos naturais (florestas, matas, rios, lagos, oceanos) necessários para a 

qualidade de vida das próximas gerações. É também, objetivo de a escola 

educar “na e para a sustentabilidade.” 

Ao refletirmos sobre os eixos transversais propostos, percebeu-se que um 

está intimamente ligado ao outro, que o conceito de cidadania está associado ao 

respeito a diversidade humana e aos direitos humanos e a partir desta 

compreensão preocupamo-nos em promover a construção da identidade como 

sujeito individual e coletivo, enfatizando o sentido de alteridade, dando ênfase 

ao respeito e acolhimento ás diferenças socioeconômicas, étnico-raciais, de 

gênero, de orientação sexual, de idade, culturais, dentre outras, reconhecendo 

a necessidade de conviver eticamente com o outro, conhecendo e respeitando 

seus diretos, deveres, costumes e modos de viver, na busca da eliminação da 

discriminação e preconceito.  

A partir de discussões realizadas durante a Semana Pedagógica surgiu a 

ideia de trabalhar os conteúdos propostos numa postura/ação cidadã, 

sustentável e diversa, pois assim, podemos atingir dia a dia, de forma efetiva e 

interdisciplinar, os objetivos de aprendizagem propostos e ao mesmo tempo 

ampliarmos nossa visão crítica de mundo. 

Queremos formar cidadãos menos consumistas, mais éticos, respeitando 

direitos coletivos, solidários com o próximo e em harmonia com a natureza.  

Concluímos que o tema “Eu no mundo: agente cidadão” tem o potencial 

de atingir os objetivos de aprendizagem propostos pelo Currículo e ao mesmo 

tempo cumprir a função social da escola que é “socializar o saber sistematizado 

produzido pela humanidade contribuindo para o processo de humanização” 

(LIMA,2006) estabelecendo assim a relação entre a aprendizagem do 
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conhecimento formal com a vida, levando o aluno a interagir com o meio de 

forma competente e cidadã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO DA ESCOLA E COMUNIDADE 

 

 A Escola Classe 06 de Taguatinga está localizada na CNB 12 Área 

Especial 01. Iniciou suas atividades escolares em 11 de março de 1963. Em 
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1976, o prédio foi demolido. Durante esse período, as atividades foram 

desenvolvidas na Escola Classe 22, hoje CEF 14. Em 28 de fevereiro de 1977, 

a FEDF entregou o novo prédio, no entanto, somente no dia 05 de junho desse 

mesmo ano, a escola foi inaugurada oficialmente. Segue abaixo o quadro com 

os nomes dos diretores que atuaram na gestão da Escola Classe 06 de 

Taguatinga, desde a criação até o ano de 2019. Salientando que o atual gestor, 

Jair Roberto da Silva, iniciou sua gestão em abril de 2019, o mesmo era vice-

diretor dessa instituição e assumiu a função de Diretor após a ex-Diretora Sandra 

Cavalcanti Pequeno assumir outra função na Secretaria de Educação. 

1964 – 1965 Célia Maria Guimarães 

1966 – 1967 Maria José Pereira Alves 

1968 – 1971 Wilma Péres Trédici 

1972 – 1983 Abigail M. de A. P. de Carvalho 

1984 – 1985 Maria Antônia Tolentino Pereira da Silva 

1986 – 1991 Adozina Braga Ferraz 

1992 – 1993 Maria Antônia dos Reis 

1994 – 1995 Alcione Abrahão Faid 

1996 – 1997 Maria Natalina P. Lopes 

1998 Rinaldo P. F. de Oliveira 

1999 Cláudia Aparecida França 

2000 Rosely de Lara Brito 

2001  Maria da Consolação M. Tonelli. 

2002 – Abril 2019 Sandra Cavalcanti Pequeno. 

Abril 2019 Jair Roberto da Silva 

 

 Segundo pesquisas feitas em documentos na secretaria escolar, verificou-

se que a escola nos anos de 1977 até o ano de 1993, funcionava em três turnos: 

matutino, vespertino e noturno, atendendo às séries iniciais, 5ª e 6ª série do 

Ensino Fundamental de 08 anos e Ensino Supletivo fase I e II. Em julho de 2004, 

as atividades do período noturno foram encerradas passando assim a atender 

somente nos turnos matutino e vespertino para alunos do Ensino Fundamental 

de 1ª a 4ª série.  



 

9 

 

 ESCOLA CLASSE 06 

 A Instituição Educacional foi fundada na intenção de atender as séries 

iniciais, tendo em vista de, há época, não existir escola que atendesse a 

modalidade.  

 A escola encontra-se numa região de muitos estabelecimentos 

comerciais e atende, em sua maioria, os filhos de comerciários que trabalham 

na região circunvizinha. Trata-se de uma comunidade de classe baixa, que 

porém, ao longo dos anos, tem apresentado uma certa melhoria no poder 

aquisitivo. 

Algumas ações realizadas têm tido impacto significativo na relação 

comunidade/escola, entre elas citamos a Festa da Família e a Feira Cultural, em 

que, na primeira, é realizada uma mini ação social em parceria com Faculdades 

(Atendimento Jurídico), clínicas parceiras (saúde), SESC (recreativo, 

pedagógico e cultural) e Instituto Embeleze (estética). E na segunda, com a 

culminância de alguns projetos, também são ofertados alguns serviços à 

comunidade e realizada uma exposição de trabalhos desenvolvidos com os 

alunos no decorrer do ano letivo. 

Ao longo dos anos, tivemos algumas perdas como a saída da Biblioteca 

Braile e Sala de Recursos de DV. 

Quanto à estrutura física, a atual gestão se propõe a buscar parcerias 

para realizar melhorias no espaço físico que culminarão na melhoria do trabalho 

educativo. 

   

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Diagnosticar significa ir além da percepção imediata, da mera 

opinião ou descrição, e problematizar a realidade, procurar 
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apreender suas contradições, seu movimento interno, de tal 

forma que se possa superá-la por uma nova prática, fertilizada 

pela reflexão teórica – crítica. (VASCONCELLOS -  2000, p. 190) 

    

A comunidade escolar, em sua maioria, reside nos setores circunvizinhos 

ao Colégio. Os alunos são oriundos de famílias de funcionários do comércio local 

e, trabalhadores do setor informal, segundo dados fornecidos pela Secretaria 

Escolar (CENSO). Quanto à relação com a comunidade, a escola cultiva uma 

política de boa vizinhança e parcerias, visto que as atividades culturais 

realizadas sempre contam com a presença desta no sentido de apoiar e ou 

colaborar direta ou indiretamente. Cabe ressaltar que, temos uma boa 

participação dos pais nas reuniões bimestrais, mas sentimos a necessidade de 

um acompanhamento mais direto no que diz respeito à parte pedagógica da vida 

escolar do aluno. 

Em relação ao aspecto físico, a unidade passou por reformas na parte 

elétrica no início do ano letivo de 2017, mas necessita de outras obras para 

melhorar o espaço de trabalho, pois, a estrutura física está desgastada em 

virtude do longo período de funcionamento (desde 1977). Além das 

necessidades básicas, a escola necessita da construção de uma quadra 

poliesportiva bem como, um espaço de lazer para os alunos. 

Atualmente, a Escola Classe 06 de Taguatinga atende 411 alunos, 

distribuídos em 26 turmas, sendo 04 turmas de Ensino Especial - TGD, e 19 com 

percentuais reduzidos para atendimento de crianças com necessidades 

educacionais especiais, como deficiência física, intelectual, TDAH, TDA, TGD, 

entre outras. Além das turmas reduzidas, essas crianças contam com o apoio da 

Sala de Recursos e Educadores Sociais para acompanhá-las nas demandas do 

dia a dia, salientando que desde 2017, não temos monitores. 

 

Características Físicas da Escola 

 

DEPENDÊNCIA  QUANTIDADE  

Salas de aula  12  
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Sala de Leitura  1  

Cantina (merenda escolar)  1  

Depósito  1  

Mecanografia  1  

Laboratório de Informática  1  

Guarita  1  

Banheiros alunos (feminino)  1  

Banheiros alunos (masculino)  1  

Banheiros professores (feminino)  1  

Banheiros professores (masculino)  1  

Sala da Direção  1  

Sala de Assistência  1  

Sala dos professores  1  

Sala de Coordenação 1 

Sala de reforço  2 

Sala de Apoio (atendimento alunos ANEE) 1  

Secretaria  1  

Refeitório  1  

Sala dos servidores  1  

Sala dos Vigias  1  

Orientação Educacional 1 

 

 

 

 

 

 

QUADRO DE TURMAS 

 

MATUTINO VESPERTINO 

ANO PROFESSOR ANO PROFESSOR 

2º “A” Renata 1º “A” Vânia 
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2º “B” Taís 1º “B” Anallyne 

3º “A” Solange 1º “C” Marlene 

3º “B” Karla 2º “C” Wilka 

3º “C” Ruth 2º “D” Eliane Maria 

4º “A” Sângeles 3º “D” Gerlene 

4º “B” Isabel 3º “E” Irene 

5º “A” Tatiana  3º “D” Erika 

5º “B” Eliane 4º “C” Teresinha 

5º “C” Evanir 5º “E” Luanda  

5º “D” Daniela 5º “F” Nielson 

EE 01 Maria Helena EE 03 Aline 

EE 02 Taíse EE 04 Maria José 
 

QUADRO CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Auxiliar de Educação Conservação e Limpeza (terceirizado) 06 

Agente de Educação Serviços de Cozinha (efetivo) 02 

Agente de Educação Serviços de Cozinha (readaptado) 01 

Agente de Educação Serviços de Cozinha (terceirizado) 01 

Agente de Educação Portaria (readaptados) 02 

Agente de Educação Vigilância 03 

Secretário 01 

Especialista de Assistência à Educação Téc. Ap. Adm. 01 
 

QUADRO DE PROFESSORES 

ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE 

1º AO 5º ANO 22 

Classe especial (TGD) 04 

Sala de Recursos (ANEE) 01 

Coordenadores 02 

Pedagoga (EAA) 01 

Orientadora Educacional 01 

Apoios Pedagógico (professores 
readaptados) 

08 

 

 

De acordo com dados fornecidos pelo INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – percebemos uma oscilação 

nos resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Em 

2005, primeira edição, a instituição obteve o índice de 4.9, em 2007 caiu para 

4.7, porém nas duas edições seguintes cresceu, obtendo os índices de 6.1 e 6.2, 
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respectivamente, caindo novamente em 2013 para 5.8 e atualmente o índice da 

escola é de 6.2. O IDEB divulgado em 2018 aponta que a escola obteve o índice 

de 6.8, atingindo a meta proposta para o ano de 2021. 

Apesar de estarmos na meta projetada para 2021, precisamos identificar 

os pontos de fragilidade que fazem com que haja essa oscilação, uma vez que 

tal índice considera as aprendizagens diagnosticadas por meio da Prova Brasil 

e também os índices de aprovação averiguados pelo Censo Escolar. Precisamos 

organizar ações que fortaleçam o trabalho pedagógico da escola e assim, 

criarmos condições para manter esse índice em ascendência. 

IDEB observado 

Escola  2005  2007  2009  2011  2013  2015  

EC 06 DE TAGUATINGA 4.9 4.7 6.1 6.2 5.8 6.2 

 

Metas Projetadas 

Escola  2015  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

EC 06 DE 
TAGUATINGA 

6.2 4.9 5.2 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 

 

 Em relação a Avalição Nacional da Alfabetização (ANA) o desempenho 

da escola tem sido satisfatório, temos apresentados índices próximos as escolas 

públicas do DF, mas temos consciência de que precisamos avançar muito, uma 

vez que esses resultados, tanto da escola, quanto do DF, ainda são medíocres. 

Nossa escola obteve resultados melhores em matemática, conforme mostra o 

gráfico de 2016, a maioria de nossos alunos se encontram no nível 4 de 

proficiência. 

 

Em Leitura, temos um desafio, pois a maioria de nossos alunos (43,75%) 

encontram-se no nível 3 e apenas 22,32% estão no nível 4. 
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Sabemos da importância que a escola tem em abrir espaço para 

participação de todos, conscientizando-os sobre direitos e deveres de cada 

pessoa, dentro de seu segmento, tendo regras claras, direcionando o trabalho 

de forma planejada, para o cumprimento do currículo. Para tanto, se faz 

necessário, realizar o acompanhamento diário do desenvolvimento do aluno em 

processo de aprendizagem, através de observações, de registros sistemáticos, 

auto avaliação e atividades específicas para cada etapa. 

Assim sendo, na busca por uma escola de excelência, temos focado na 

qualidade da aprendizagem, numa gestão democrática reflexiva e atuante e 

numa prática pedagógica diversificada e interdisciplinar, afim de garantir o direito 

de aprender a TODOS os alunos.  

 

 

  

 

 

 

 

FUNÇÃO SOCIAL 
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   Proporcionar um ensino de qualidade, promovendo uma educação 

voltada para a formação afetiva, social, cidadã, ética, emocional e intelectual, 

preparando o aluno para agir como cidadão crítico e participativo, respeitando a 

diversidade na formação de valores para uma educação cidadã, solidária e 

socialmente inclusiva em um ambiente prazeroso.  

A comunidade escolar compreende ser função social da escola garantir 

ao educando uma educação de qualidade que valorize o ser humano 

multidimensional e os direitos coletivos, respeitando todas as dimensões 

humanas, buscando assim o equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais, sempre permeada pelos eixos transversais do Currículo 

em Movimento da Educação Básica do DF: Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade, que o ajude a enfrentar o mundo atual de forma participativa e 

reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDÁGOGICAS 
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  O trabalho pedagógico da instituição tem como princípio uma proposta 

teórico-metodológica voltada para a garantia da aprendizagem do aluno, para a 

Gestão Democrática, para o fortalecimento dos laços de solidariedade, para a 

tolerância, para a formação de valores, para o respeito ao homem e ao Meio 

Ambiente, para a Inclusão e para o exercício da cidadania.  

Os fins e princípios norteadores estabelecidos pela Escola Classe 06 de 

Taguatinga para nortear sua prática foram destrinchados de forma específica, 

assim definidos: 

• A Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em 

qualquer idade, capacitando a alcançar o exercício pleno da cidadania; 

• A Educação deve possibilitar ao ser humano o desenvolvimento 

harmonioso de todas as dimensões, nas relações individuais, civis e 

sociais; 

• Os princípios da igualdade e da liberdade, o reconhecimento e aceitação 

do pluralismo de ideias, a flexibilidade teórico-metodológica constituem 

elementos essenciais na definição da política pedagógica adotada; 

• A escola e todos os seus integrantes deve buscar o desenvolvimento e o 

fortalecimento de uma identidade própria, compartilhando as 

responsabilidades; 

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

e do respeito devem ser valorizados na prática pedagógica desta 

instituição, como norteadores da vida cidadã; 

• O processo de ensinar deve ser regido pelo diálogo pedagógico, 

investigação e criatividade, propiciando a construção, a consolidação e o 

aprofundamento gradual dos conhecimentos; 

• A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao cidadão, 

condições de responder positivamente às grandes necessidades 

contemporâneas de aprendizagem: aprender a aprender, aprender a 

fazer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a empreender; 

• A participação da família e da comunidade no processo de gestão 

pedagógica e administrativa da escola com vistas a melhoria da educação 

e como forma de democratização do espaço escolar. 
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  Destacamos também que os valores estéticos, éticos e políticos citados 

na LDB: sensibilidade, igualdade e identidade, devem estar presentes em todas 

as práticas administrativas e pedagógicas da escola. 

 Os princípios epistemológicos do Currículo em Movimento também 

sustentam as práticas educativas da Escola Classe 06 e são eles: 

• Unidade teoria x prática: garantida por meio de estratégias que 

possibilitem uma reflexão crítica, síntese, análise e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, incentivando o raciocínio, o 

questionamento, a problematização e a dúvida. 

• Interdisciplinaridade e contextualização: possibilita a integração de 

diferentes áreas do conhecimento com sentido prático, social e político. 

• Flexibilização: permite a escola complementar o currículo de base comum 

com conteúdos e estratégias capazes de completar a formação do 

educando. 

  Ainda de acordo com o Currículo em Movimento, temos os princípios da 

Educação Integral que também embasam o nosso trabalho, são eles: 

• Integralidade humana; 

• Transversalidade; 

• Intersetorialidade; 

• Territorialidade; 

• Diálogo escola/comunidade; 

• Trabalho em Rede. 

 

Através dos projetos já citados – Eu no mundo: cidadão, diverso e 

sustentável -  buscaremos trabalhar um currículo plural e flexível, imbuído de 

uma concepção educacional fortemente comprometida com a aprendizagem e 

com a qualidade social que promova, no espaço escolar e fora dele, a formação 

de sujeitos capazes de pensar e de atuar criticamente, percebendo-se como 

agente responsável no que tange a Cidadania, Direitos Humanos, Diversidade e 

sustentabilidade.  

Para isso pretendemos contemplar na organização escolar as práticas 

sociais da comunidade, considerando a vivência do conteúdo do educando, 

como ponto de partida do processo ensino-aprendizagem.  Toda a 
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problematização, seleção de estratégias, procedimentos e percurso 

metodológico a ser pensado e construído, pretende considerar os eixos 

transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 
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 Os objetivos cumprem importante papel na definição de ações e 

propósitos mais amplos que, por sua vez, respondem às expectativas e às 

exigências da comunidade escolar. Assim, a Escola se propõe a: 

• Oferecer à comunidade ensino de qualidade que contribua para o 

desenvolvimento da autonomia responsável, do senso crítico e da 

criatividade para o exercício da cidadania. 

• Desenvolver um processo de aprendizagem que favoreça o diálogo 

pedagógico, o incentivo à investigação e à criatividade, o respeito à 

diversidade e à individualidade e o compromisso com a democratização 

do saber; 

• Oportunizar e dar condições para que todos os sujeitos desenvolvam suas 

capacidades para a formação plena, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade;  

• Fazer da escola um espaço democrático, dinâmico e lúdico, com projetos 

significativos e atuais, nos quais os estudantes desenvolvam a 

capacidade de aprender e o gosto pela aprendizagem; 

• Fortalecer a participação dos pais na escola; 

• Reconhecer os princípios da igualdade, da liberdade, do respeito à 

pluralidade de ideias e concepções pedagógicas; 

• Educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a 

dignidade humana, orientada pelo conhecimento e pela ética; 

• Promover uma educação livre de preconceitos, inclusiva e exitosa; 

• Construir um processo educativo onde o aluno compreenda a 

necessidade da sustentabilidade ambiental, ação em que o 

desenvolvimento econômico e a preservação do ecossistema coexistam. 

• Propiciar a construção de conhecimento, consolidar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos nas etapas ou modalidades da Educação 

Básica; 

• Desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico; 

• Promover aprendizagens de forma contextualizada, estabelecendo 

relação entre teoria e prática dos eixos do currículo; 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade/
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• Permitir a atuação do aluno como protagonista do processo de ensino e 

de aprendizagem para que possa ser um cidadão participativo na 

sociedade; 

• Potencializar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes; 

• Atuação da gestão democrática, com ética e transparência. 

 

Além dos objetivos gerais da instituição, o Projeto “Eu no mundo: cidadão, 

diverso e sustentável” tem como objetivos: 

• Promover a construção da identidade como sujeito individual e 

coletivo, considerando os espaços de convivência: família, escola, 

comunidade, cidade, país, mundo. 

• Compreender o sentido de alteridade, dando ênfase ao respeito as 

diferenças, socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, de orientação 

sexual, de idade, culturais, dentre outras.  

• Reconhecer a necessidade de conviver eticamente com o outro, 

conhecendo e respeitando seus diretos, deveres, costumes e modos 

de viver, na busca da eliminação da discriminação e preconceito.  

• Associar a noção de cidadania aos princípios de respeito a 

diversidade, a pluralidade e aos direitos humanos.  

• Associar o conceito de cidadania a conquista de direitos dos povos 

das sociedades, compreendendo como conquista histórica. 

• Reconhecer e respeitar a diversidade entre os colegas, respeitando os 

indivíduos em suas diferentes características: individuais, físicas, 

culturais, socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, de orientação 

sexual e idade; 

• Compreender a importância da valorização, do acolhimento e do 

respeito às diferenças individuais, físicas, culturais, socioeconômicas, 

étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual e de idade, para a 

promoção da convivência harmoniosa em sociedade; 

• Conhecer o uso sustentável de recursos naturais e a reciclagem de 

diferentes recursos no âmbito familiar, na escola e na sociedade.  

• Identificar questões ambientais, buscando conservar e respeitar o 

meio ambiente; 
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• Conhecer práticas de utilização e conservação dos espaços e meio 

ambiente, por meio de atitudes sustentáveis, visando ao bem estar de 

todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS FUNDAMENTADORAS DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
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Segundo Freire (2011, p. 30) “Não há nem jamais houve prática educativa 

em espaço-tempo nenhum de tal maneira neutra, comprometida apenas com 

ideias preponderantemente abstratas e intocáveis.” Nenhuma prática educativa 

é neutra. Toda prática educativa, de forma consciente ou não, traduz uma 

concepção de homem, educação e sociedade; são essas concepções que 

norteiam o trabalho da escola, e de cada docente individualmente delineando as 

relações que se estabelecem no ambiente escolar. Por isso, consideramos 

interessante esclarecer com quais concepções procuraremos pautar nosso 

trabalho. 

 

1. Concepção de Sociedade 

Para compreendermos o sentido da escola, sua função social e a natureza 

do trabalho educativo, precisamos antes entender em que tipo de sociedade 

estamos inseridos. Sempre que se exige a mudança da escola, a própria 

sociedade está em transição e precisa de outro tipo de educação. Não há 

sociedade estática, em maior ou menor grau, todas mudam, estabelecendo uma 

dinâmica que resulta do embate entre tradição e ruptura, herança e renovação.  

A transformação produzida pelo homem pode ser caracterizada como um 

ato de liberdade, entendendo-se liberdade não como alguma coisa que é dada 

ao homem, mas como resultado da sua capacidade de compreender o mundo, 

projetar mudanças e realizar projetos.  

A escola precisa discutir constantemente, sua função, seu papel social, e 

a partir daí, definir suas relações, sua organização, seu trabalho no sentido de 

contribuir para uma sociedade mais igualitária e justa, que supere as 

desigualdades existentes. A escola precisa se alinhar a esse projeto social. 

 

 

2. Concepção de Homem 

Percebe-se de maneira cada vez mais evidente a necessidade de tornar 

coletiva a ideia do homem atual ao qual a escola pretende se dedicar enquanto 

instituição formadora/educativa. É importante o reconhecimento da busca 

humana constante pelo aperfeiçoamento, pois o homem caracteriza-se pela 
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insaciabilidade e é, portanto, insatisfeito permanentemente. Através desta busca 

surgem suas principais virtudes: a capacidade de tomar decisões e mudar, a 

capacidade de avaliar sua situação e a capacidade de permanecer na busca pelo 

que anseia.  

Do ponto de vista antropológico, o homem é um ser de práxis, ou seja, um 

ser com características fundamentais, que o distinguem dos demais seres da 

natureza. Nesse sentido, pode se dizer que o homem:  

• É um ser consciente: é sujeito;  

• Sabe-se inacabado: é um ser em busca; 

• É solidário: um ser de relações; 

• É histórico: tem consciência de ter um passado e de possuir um futuro; 

• É cultural: sua existência está situada num contexto histórico, geográfico, 

social e político. 

Existe, portanto, uma realidade social inegável onde cada indivíduo tem 

fundamental papel, acumulando e transmitindo experiências que vão 

preenchendo os espaços geográficos e históricos de sua existência, tornando- o 

um ser histórico-crítico-social, o qual convém a escola desenvolver, visando a 

competência e a criticidade, bem como, a participação ativa e consciente, capaz 

de gerar mudanças significativas para construir uma nova realidade. 

 

3. Concepção de Educação  

A educação, para além de sua configuração como processo de 

desenvolvimento individual ou de mera relação interpessoal, insere-se no 

conjunto das relações sociais, econômicas, políticas, culturais que caracterizam 

uma sociedade. Assim como o ser humano, também a educação é um 

acontecimento sempre em transformação, seus objetivos e conteúdos variam ao 

longo da história e são determinados conforme o desdobramento concreto das 

relações sociais, das formas econômicas da produção, das lutas sociais.  

A educação considera a interação de todos os aspectos da pessoa humana 

com a sociedade na qual está inserida. São múltiplos os conceitos estabelecidos 

sobre a educação, mas necessariamente, um conceito de educação considera o 

homem e a sociedade. Daí decorrem os questionamentos: - Que tipo de homem 
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desejamos obter com o produto do nosso trabalho? - Que tipo de sociedade 

interage com este homem que pretendemos formar?  

Nesta instituição, pretendemos através das ações educativas, nos abrir 

para relações mais amplas entre o indivíduo e o meio humano, social, físico, 

ecológico, cultural e econômico, diversificando assim as formas de atuação, 

possibilitando maior interação entre esta instituição e a comunidade onde está 

inserida, pois compreendemos a educação como um processo que se baseia na 

reflexão sobre a realidade e, ao mesmo tempo, assimila suas necessidades e a 

critica em suas inconsistências, agindo no sentido de entendê-la em muitos 

aspectos. Nesse sentido Luckesi (2005) afirma:  

 

A função primordial da educação já não pode ser adaptar o aluno 

a uma ordem já existente fazendo com que assimile os 

conhecimentos e o saber destinados a inseri-lo em tal ordem, 

como procederam gerações anteriores, mas, ao contrário, ajudá-

lo a viver num mundo que se transforma em ritmo sem 

precedente histórico tornando-o capaz de criar o futuro e de 

inventar possibilidades inéditas. 

 

  A concepção de Educação que baliza nosso trabalho e o da Secretaria de 

Educação, expressa no Currículo em Movimento é a de uma Educação Integral, 

que busca o desenvolvimento integral do ser humano, em todos os seus 

aspectos e toda sua complexidade, uma vez que o homem não é um ser 

fragmentado. Trata-se de uma visão peculiar de homem e de educação, uma 

educação que atenda o ser humano em sua singularidade (seu percurso 

pessoal) e sua multidimensionalidade (físico, biológico, psíquico, social), nos 

fazendo refletir sobre a organização do ambiente escolar e da prática educativa, 

no sentido de atender essa integralidade do ser humano. 

 A concepção de educação integral pressupõe que todas as atividades que 

viermos a realizar, são educativas e curriculares e comporão o currículo 

individual de cada aluno, portanto, precisamos repensar o espaço-tempo escolar 

e as relações que se estabelecem nesse contexto. 

 A partir destas concepções de sociedade, homem e educação é que 

definimos as concepções de Currículo, Ensino-aprendizagem e Avaliação, 
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buscando estabelecer uma relação coerente entre nossos ideais e nosso 

cotidiano.  

 

4. Concepção de Currículo 

  Durante muito tempo o termo currículo esteve atrelado à lista de 

conteúdos que deveriam ser ensinados pela escola. Entretanto, currículo é muito 

mais que isso. Etimologicamente, significa “o ato de correr, percurso” (do verbo 

latino currere = correr). Podemos considerar, então, currículo como o percurso. 

 Esta instituição tem como proposta um currículo que retome a totalidade 

e a práxis como elementos constitutivos da formação humana. A compreensão 

de currículo para uma escola transformadora deve ser de que este não é neutro 

nem deve se encontrar para além das discussões dos profissionais da educação 

e da sociedade.  

O currículo é uma prática social e marca de forma definitiva o percurso 

formativo dos educandos na nossa sociedade, sendo também um terreno de 

disputas pela hegemonia, pois é desta discussão que se encaminham os 

projetos educativos de uma sociedade. É um produto histórico, resultado de um 

conjunto de forças políticas e pedagógicas que expressam e organizam os 

saberes que circunstanciam as práticas escolares na formação dos sujeitos que 

por sua vez, são também históricos e sociais.  

Sendo assim, ao optarmos por um currículo para a formação humana, 

compreendemos que este precisa ser situado historicamente, onde se possa 

introduzir sempre novos conhecimentos, não se limitando apenas aos 

conhecimentos relacionados às vivências do aluno, mas que entende que o 

conhecimento formal traz outras dimensões ao desenvolvimento humano, que 

vão além do uso prático. Um currículo orientado para a inclusão de todos e para 

o acesso aos bens culturais e ao conhecimento, e que portanto, está a serviço 

da diversidade. 

  Procurou-se manter o vínculo com o campo das teorias críticas da 

educação e com as metodologias que priorizem diferentes formas de ensinar, de 

aprender e de avaliar.   

 Nessa perspectiva, a organização curricular da Escola Classe 06 se pauta 

num trabalho pedagógico articulado, interdisciplinar e contextualizado, tendo 
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como base a realidade dos estudantes, com vistas a superação da fragmentação 

e da descontextualização dos conteúdos e ao estabelecimento de um currículo 

integrado, que tem como princípios: teoria e prática, interdisciplinaridade, 

contextualização e flexibilização. 

 

5. Concepção de Ensino-aprendizagem 

Por muito tempo a Pedagogia focou o processo de ensinar, no professor, 

supondo que, como decorrência, estaria valorizando o conhecimento. O ensino, 

então, ganhou autonomia em relação à aprendizagem, criou seus próprios 

métodos e o processo de aprendizagem ficou relegado a segundo plano. Hoje, 

se sabe que é necessário ressignificar a unidade entre aprendizagem e o ensino, 

uma vez que um não se realiza sem o outro. Segundo FREIRE (2011): 

 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa, e foi aprendendo 

socialmente que, historicamente, mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar...Aprender precedeu 

ensinar ou em outras palavras, ensinar se diluía na experiência 

realmente fundante de aprender. 

 

 Aprender e ensinar são processos inseparáveis. Isto acontece porque o 

ato de ensinar “é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 

dos homens” (SAVIANI, 1995). Este processo se efetiva quando o indivíduo se 

apropria dos elementos culturais necessários a sua formação e a sua 

humanização. Nada mais democrático que ensinar com o compromisso que haja 

a aprendizagem por parte de todos os alunos.  

Contudo, a forma, o tempo e o entorno pelo qual se aprende, por parte dos 

sujeitos, são diferentes, isso deve ser considerado. Não se trata de negligenciar 

o que deve ser ensinado em nome das dificuldades do sujeito, deve-se sim, 

modificar as formas de mediação para que ele de fato aprenda. É a preocupação 

da escola com o atendimento à diversidade social, econômica e cultural 

existentes que lhe garante ser reconhecida como instituição voltada, 

indistintamente, para a inclusão de todos os indivíduos, o grande desafio dos 
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educadores é estabelecer uma proposta de ensino que reconheça e valorize 

práticas culturais de tais sujeitos sem perder de vista o conhecimento 

historicamente produzido, que constitui patrimônio de todos.  

Para Vygotsky (1995) a aprendizagem é um processo histórico, fruto de 

uma relação mediada e possibilita um processo interno, ativo e interpessoal. 

Segundo o autor “o conhecimento é, portanto, fruto de uma relação mediada 

entre sujeito que aprende e sujeito que ensina e o objeto de conhecimento.” Os 

processos de produção do conhecimento permitem, ao aluno, sair do papel de 

passividade e fazer parte dessa relação, através do desenvolvimento de suas 

funções psicológicas superiores, entre elas a linguagem. Esta defesa da 

dimensão política da educação, da indissociabilidade entre o ensino e a 

aprendizagem, entre o fazer e o pensar, do movimento dialético de apropriação 

do conhecimento que possibilite compreender o real em suas contradições, são 

algumas das muitas defesas da abordagem histórico cultural. 

Nessa lógica, elegemos a Concepção Sociocultural e Histórico-cultural, 

como a abordagem mais coerente aos nossos ideais, por colocar no centro do 

processo ensino-aprendizagem os contextos político, econômico, social e 

cultural onde ocorre a ação educativa.  

Assim, a escola entende que a formação humana, inserida nos 

pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica como preconiza os documentos 

que norteiam a prática pedagógica da Secretaria de Educação do DF, tem 

centralidade no trabalho educativo, logo o ponto de partida é a realidade mais 

ampla, onde a leitura crítica dessa realidade torna possível apontar novo pensar 

e agir pedagógico. Esta teoria do conhecimento na educação 

escolar pressupõe trabalhar um conhecimento científico e político comprometido 

com a formação do aluno, onde não basta somente a transmissão pura e simples 

do conhecimento, mas, também a assimilação ativa por parte do estudante. Se 

a prática educativa é condicionada pela situação histórica que caracteriza a 

sociedade, num espaço e tempo determinados, ela pressupõe uma proposta que 

visa a manutenção ou a transformação dessa mesma sociedade. Nesta 

perspectiva, cabe a escola situar uma metodologia que servirá para concretizar 

uma proposta de transformação. Portanto, a ação educativa consiste em refazer-
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se a cada instante, o conhecimento, numa busca contínua de respostas para os 

problemas que a prática social e os conteúdos nos apresentam. 

No Brasil, Paulo Freire é o representante mais significativo da abordagem 

Sociocultural. Nessa perspectiva, o ser humano não pode ser compreendido fora 

de seu contexto; ele é o sujeito de sua própria formação e se desenvolve por 

meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mundo, sobre sua realidade. Essa 

conscientização é pré-requisito para o processo de construção individual de 

conhecimento ao longo de toda a vida, na relação pensamento-prática. Visa à 

consciência crítica, que é a transcendência do nível de assimilação dos dados 

do mundo concreto e imediato, para o nível de percepção subjetiva da realidade, 

como um processo de relações complexas e flexíveis ao longo da história.  

Toda atividade educacional na nossa escola será pautada por essa visão 

de mundo e sociedade, permitindo amplas possibilidades de reflexão. A 

educação deve ser sempre problematizadora e proporcionar ao aluno uma 

compreensão ampla dos contextos nos quais o problema se insere, mobilizando-

o para perceber-se como parte integrante desse conjunto complexo que é a 

sociedade.  

  A relação professor-aluno deve ser igualitária e democrática, o professor 

deve ser crítico, questionar os valores da cultura dominante, instigando os alunos 

para que eles mesmos se tornem produtores de cultura. Neste processo, 

professor e aluno têm papéis preponderantes.  

Cabe ao professor exercer a liderança pedagógica, assumindo a 

mediação entre sujeito e objeto da aprendizagem, a fim de colocar o aluno no 

centro da ação educativa. O professor propõe desafios e tarefas através de 

questionamentos, problematizações, investigações, levantamento de hipóteses, 

sistematizações e conclusões, levando o aluno a mobilizar diversos tipos de 

recursos cognitivos. As intervenções do professor devem ser intencionalmente 

planejadas, contemplando a adoção de estratégias apropriadas, a observação 

individual, a discussão em grupos, a comparação e a reflexão analítica. 

Ao aluno cabe o exercício do esforço intelectual, a explicitação de suas 

dúvidas e de seu raciocínio, assim como a tomada de consciência de suas 

maneiras de aprender, a partir das diversas proposições feitas pelo professor. 
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Desta forma, a aprendizagem do aluno é um processo reflexivo, de construção 

de sentidos e significados na sua relação com os objetos do conhecimento. 

O processo de ensino e aprendizagem, deste modo, tem como fim o 

desenvolvimento das competências necessárias para a inserção construtiva do 

aluno em seu contexto de vida. 

Percebe-se claramente que nesse processo, tanto aluno, como professor, 

se situam como sujeitos. Ao aluno como sujeito de sua aprendizagem, deve, 

necessariamente, corresponder o professor como sujeito de sua prática 

educativa. 

 

6. Concepção de Avaliação 

Qualquer atividade que se exerça necessita, para alcançar o sucesso, ser 

bem planejada e avaliada criticamente, garantindo assim os seus resultados. A 

avaliação é uma categoria do trabalho pedagógico complexa, porém necessária. 

Com isso, pretendemos assumir a avaliação como instrumento de compreensão 

do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 

decisões suficientes e satisfatórias para que este, possa avançar no seu 

processo de aprendizagem.  

Optamos por adotar a Concepção de Avaliação Formativa, que é aquela 

que se situa no centro da ação de formação, que proporciona o levantamento de 

informações úteis a regulação do processo ensino-aprendizagem, contribuindo 

para a efetivação da atividade de ensino. Propõe o acompanhamento do 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno. O resultado desse 

acompanhamento são informações que alimentam e direcionam de forma 

significativa a ação pedagógica, daí denominar-se como “avaliação para as 

aprendizagens.” Seu ciclo se completa quando se define ações e intervenções 

para a efetivação das aprendizagens. 

Nesta forma avaliativa, a relação cíclica análise e ação deve ser contínua, 

intrinsecamente interligada à ação docente. O uso das informações pode seguir 

várias trajetórias diferentes, mas deve culminar na efetivação da atividade de 

ensino, na ampliação de conceitos e, consequentemente, no aprendizado. 

Portanto, o conceito de avaliação formativa está relacionado a uma 

mudança de concepção do ato de avaliar. Assumindo essa concepção, é preciso 
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debruçar-se sobre os dados produzidos pelas avaliações, a fim de atribuir-lhes 

uma utilidade significativa dentro da prática docente. A utilização e a 

diversificação de instrumentos de avaliação podem colaborar para uma melhor 

compreensão das diferentes realidades encontradas no contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

CLASSE 06 DE TAGUATINGA 

 

 

A organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 06 de 

Taguatinga segue as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Educação do DF, 

ou seja, é organizada em Ciclos. A escola atende o 2º Ciclo, divido em dois 

blocos, sendo o 1º bloco – Bloco Inicial de Alfabetização (três primeiros anos do 

Ensino Fundamental) e 2º bloco (4º e 5º anos) salientando que o segundo 

bloco iniciou sua implementação no ano de 2018, o que se constituiu num 
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desafio, dada a necessidade de uma reorganização pedagógica de 

maneira a atender os princípios da organização escolar em ciclos, que 

segundo Mainardes (2009) somente faz sentido se resultar em um estado 

qualitativo superior no que se refere à garantia do direito à educação, a 

apropriação do conhecimento pelos estudantes e à concretização de um 

projeto transformador da escola e da sociedade. Assim, permanece o 

desafio da Escola Classe 06 de organizar o 2º bloco com uma organização 

do trabalho pedagógico em ciclos e avançar em relação à organização 

seriada e suas limitações. 

A organização do trabalho pedagógico é efetivada tentando atender 

os seguintes elementos constitutivos: 

 

1. Gestão Democrática 

A gestão tem trabalhado no sentido de possibilitar espaços de 

reflexão e debate acerca dos desafios a serem enfrentados com vistas a 

garantir o ingresso, a permanência e a aprendizagem de todos os 

estudantes com qualidade social, buscando alternativas com o coletivo. 

Uma das ações foi a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, 

na tentativa de mobilizar todos os que influenciam e são influenciados nos 

espaços e tempos escolares. 

 O fortalecimento da relação escola-comunidade é feito com base na 

lei da Gestão Democrática e, nesse sentido, uma ação que se destaca é 

o fortalecimento do Conselho Escolar como instância consultiva, 

deliberativa e fiscalizadora, a fim de estabelecermos uma cultura 

democrática na comunidade escolar. 

 

2. Formação Continuada 

  A formação continuada tem acontecido com o objetivo de contribuir 

para a melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. 

Tentando ressignificar o espaço da coordenação pedagógica entendida 
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não somente como um momento de planejamento, mas de um contínuo 

repensar da prática pedagógica com estudos periódicos a partir de 

temáticas elencadas pelo corpo docente, análise de resultados de 

avalições internas e externas, avaliação das ações e projetos 

desenvolvidos, conselhos de classe, e busca de soluções para questões 

que surgem no cotidiano escolar.  

Durante o ano de 2019 estaremos dando destaque a qualidade social 

da educação, refletindo sobre nossas posturas, como transformá-las para 

que paulatinamente, nos revistamos de uma postura cidadã, ética e 

sustentável, para então poder ofertar aos alunos um ambiente pautado 

nestes valores. Pois entendemos que Cidadania, respeito a diversidade e 

direitos humanos e sustentabilidade não são apenas conceitos para serem 

apreendidos, antes, se constituem numa maneira e ser e estar no mundo, 

portanto precisamos garantir aos alunos um espaço de vivência de tais 

valores. 

 

3. Coordenação Pedagógica 

O objetivo principal da Coordenação pedagógica na Escola Classe 

06 tem sido ressignificar esse espaço, potencializando sua função 

formadora a partir da atuação do coordenador pedagógico, equipe gestora 

e do envolvimento efetivo dos professores e demais profissionais da 

educação: equipe especializada de apoio à aprendizagem, sala de 

recursos e educadores sociais.  

O período de Coordenação pedagógica no ambiente escolar foi 

organizado com um dia de Coordenação coletiva, com participação de 

todos os profissionais envolvidos, que por orientação da Secretaria de 

Educação acontece às quartas-feiras, um dia para participação em cursos, 

e outro para coordenação individual e setorizada e, nas segundas e 

sextas-feiras, a coordenação pode acontecer fora do ambiente escolar.  

Para garantir o atendimento às necessidades pedagógicas dos alunos 

que foram mapeadas através de avaliações diagnósticas periódicas, realizamos 
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uma vez por semana o reforço escolar, conforme cronograma previsto e em 

quatro dias da semana, professores readaptados e em restrição de função 

atendem os alunos indicados para o Projeto Interventivo. O reagrupamento 

intraclasse é realizado pelo professor de acordo com seu planejamento e 

o interclasse é planejado pela Coordenação pedagógica, que define os 

dias de atendimento, os agrupamentos de estudantes e elabora o material 

didático a ser utilizado. 

 

4. Avaliação Formativa 

A avaliação na escola tem sido numa perspectiva formativa: diagnosticar 

os processos de ensino e de aprendizagem para servir de instrumento de 

melhoria da qualidade do ensino. O nosso grande objetivo é que ela assuma 

centralidade na organização do trabalho pedagógico rompendo com práticas de 

avaliação excludentes. 

Nesse sentido utilizamos os resultados das avaliações internas/externas 

e avalições das ações e projetos para redirecionar o planejamento/ações a fim 

de garantir a aprendizagem de todos. Ou seja, avaliar para a aprendizagem. 

 

 

5. Organização Curricular: eixos integradores 

        Na Escola Classe 06, o currículo é parte importante do diálogo entre o 

professor e os demais segmentos da comunidade escolar. É ele quem subsidia 

a escola na organização de conteúdos relevantes a serem trabalhados ao longo 

do ano letivo.  

A organização curricular da escola tem sido pautada no Currículo em 

Movimento da SEEDF, respeitando os eixos: Educação para a diversidade, 

Cidadania, Educação “em e para” os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade. O trabalho deverá ser integrado e contextualizado, numa 

perspectiva letrada, lúdica e problematizadora.  O projeto foi pensado e 

construído a partir da demanda temática da comunidade e da sociedade atual. 

Definimos como o projeto deste ano “Eu no mundo – cidadão, sustentável e 

diverso” ressaltando sempre a nossa responsabilidade social nos nossos 
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espaços de convivência consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente 

seja na escola, em casa, na vizinhança, no mundo. Enfim, como posso me 

posicionar no meu mundo para torná-lo melhor. 

Com essa visão, espera-se que o aluno adapte-se melhor às constantes 

mudanças do mundo que o cerca e se posicione de forma responsável e ética, 

pois entende-se que cabe à escola buscar os caminhos que gerem 

aprendizagens significativas ao longo de toda a vida e que os pilares do 

conhecimento sejam o aprender a aprender e se torne nosso principal objetivo. 

 Vale destacar que a presente proposta se orienta, também, na Diretrizes 

Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização e Diretrizes Pedagógicas para 

organização do 2º Ciclo, que preveem uma organização do tempo e espaço 

escolar para atender a organização escolar em ciclos. No que se refere ao 

espaço, faz-se necessário organizar o espaço físico disponível de acordo com 

sua função, pensando para quem ele é utilizado, em que circunstâncias, 

agregando ainda, as questões de como e quando é utilizado; ou seja, pensar nas 

dimensões física, funcional, relacional e temporal. O espaço e tempo do BIA 

deve ser pensado para atender qualitativamente o aluno do bloco, promovendo 

atividades coletivas, diversificadas, respeitando os tempos de desenvolvimento, 

ressignificando o trabalho de forma a promover aprendizagens. 

 O trabalho com o BIA prevê a Alfabetização, Letramentos e ludicidade 

como eixos integradores do trabalho pedagógico. Entende-se como 

Alfabetização a “aprendizagem do processo de escrita” e como Letramento “as 

práticas sociais de leitura e escrita”, como as pessoas utilizam as habilidades de 

leitura e escrita em um contexto específico, e como essas habilidades se 

relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Deve manifestar-se 

nos diferentes componentes curriculares, sendo o professor o responsável pelo 

letramento específico de cada área de conhecimento trabalhada. Ou seja, no BIA 

é necessário alfabetizar letrando. E esse trabalho deve ser permeado pela 

Ludicidade. 

 A proposta do BIA defende, ainda, os seguintes princípios para o trabalho 

pedagógico: 

• Princípio da Formação Continuada; 

• Princípio do Reagrupamento; 
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• Princípio do Projeto Interventivo. 

• Princípio da Avaliação 

• Princípio do Ensino da Língua 

• Princípio do ensino da Matemática. 

O Bloco Inicial de Alfabetização abrange o 1º, 2º e 3º anos. O processo 

de alfabetização tem início no 1º ano e deve levar o aluno a “ler um pequeno 

texto com compreensão e produzir textos orais e escritos com encadeamento de 

ideias, a partir de um contexto significativo, sem exigências das complexidades 

ortográficas, sendo compreensível por qualquer pessoa. Esse processo deve ser 

ampliado e consolidado para que, ao final do bloco, o estudante seja capaz de 

ler e produzir textos orais e escritos de forma proficiente na perspectiva do 

letramento.” (Diretrizes Pedagógicas Para organização Escolar do 2º Ciclo, p.38) 

O 2º Bloco do segundo ciclo e formado pelos 4º e 5º anos e tem como 

objetivo principal levar o aluno a aumentar a competência comunicativa para 

expressar-se de forma adequada nas diversas situações e práticas sociais, de 

modo a resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e 

alcançar a participação plena no mundo letrado. (Diretrizes Pedagógicas Para 

organização Escolar do 2º Ciclo, p.38) 

O reagrupamento é uma estratégia prevista para o BIA que se incorporou 

a rotina da instituição, uma que estamos ampliando os ciclos para o 2º bloco. No 

entanto, serão organizados de forma diferenciada, no segundo bloco acontecerá 

no formato de oficinas de Português e Matemática, enquanto que no BIA, segue 

a organização proposta nas Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de 

Alfabetização. 

Os reagrupamentos concretizam a ideia de o aluno ser responsabilidade 

da escola e não apenas de um único professor, integrando o trabalho da 

instituição educacional, superando os limites da sala de aula, possibilitando ao 

aluno transitar entre diversos grupos, ampliando suas possibilidades de 

interação com seus pares e mediação pedagógica. 

a) Reagrupamento intraclasse: atividade realizada no interior da classe. 

Semanalmente, o professor desenvolve atividades de acordo com 

objetivos e habilidades a serem trabalhadas de forma diversificada, 
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para atender as diferentes necessidades de aprendizagem de seus 

alunos. 

b) Reagrupamento interclasse: atendimento aos alunos da mesma etapa 

ou entre etapas diferentes, proporcionando o intercâmbio entre eles. 

Cada professor atende alunos de níveis afins, sendo ou não da mesma 

turma possibilitando fazer intervenções eficazes para atingir 

especificamente as fragilidades e potencialidades de cada educando. 

As atividades trabalhadas nos reagrupamentos são elaboradas em 

conjunto por todos os envolvidos no processo. O envolvimento coletivo é 

fundamental como suporte técnico e pedagógico ao desenvolvimento do projeto, 

unindo diversos setores da escola. 

 O Projeto Interventivo desta instituição visa atender às orientações da 

Estratégia Pedagógica do BIA, ao mesmo tempo que atende as necessidades 

identificadas no diagnóstico inicial e ao longo do ano letivo. 

 Nesse sentido, o Projeto Interventivo da Escola Classe 06 de 

Taguatinga foi elaborado  buscando alternativas pedagógicas que superem as 

atividades rotineiras e repetitivas, priorizando aquelas que promovam a 

socialização, o autoconhecimento e a autoestima dos alunos a serem atendidos, 

onde as necessidades de aprendizagem sejam satisfeitas, oportunizando a 

esses alunos mais uma oportunidade de construção do conhecimento. 

 Em nossa escola, o Projeto Interventivo destina-se a alunos do 3º, 4º e 5º 

anos com defasagem no processo de alfabetização. Eles são atendidos em 

pequenos grupos, uma vez por semana, por professores readaptados e em 

restrição de função. 

 Ao concebermos uma educação inclusiva, com respeito ao ritmo de cada 

estudante, é necessário que não se perca de vista a diversidade presente em 

sala de aula, onde o modo de aprender de cada criança é singular e próprio do 

indivíduo. Assim, o reforço escolar surge como mais uma alternativa a 

superação das dificuldades de aprendizagem de alguns alunos, com 

atendimento individualizado por parte do professor regente, atividades 

diversificadas e ampliação do tempo da sala de aula. Favorece tanto o aluno com 

dificuldades quanto o aluno que, apesar de não enfrentar dificuldades de 

aprendizagem, necessita, em determinado momento, de uma revisão mediada 
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pelo professor. É, também, uma de nossas estratégias para a recuperação 

contínua. Os alunos são atendidos no contra turno, as terças e quintas-feiras, 

conforme cronograma organizado pela Coordenação pedagógica para que todas 

as turmas tenham essa oportunidade. O tempo de atendimento é, de em média, 

uma hora. 

 Dentro da carga horária estão contemplados os projetos 

específicos da Sala de Leitura e Sala Digital. Os alunos são atendidos uma vez 

por semana na Sala de leitura, com o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura 

e oferecer um espaço estimulador que favoreça o contato da criança com certa 

quantidade e variedade de materiais: livros, jornais, revistas, gibis e cartazes, a 

fim de estimularem a curiosidade a respeito da leitura e da escrita. Levando os 

alunos a apreciarem, se deliciarem e se surpreenderem, percebendo que a 

leitura abre caminhos para a conscientização sobre fatos atuais e de todos os 

tempos. E que ainda mais, a leitura faz parte da bagagem necessária para 

escrever bem, comunicar-se bem, viver bem.  

Também semanalmente, os alunos são atendidos na Sala Digital, um 

projeto que se destina a iniciação à informática educativa, desenvolvendo um 

trabalho voltado a inclusão digital de forma consciente e responsável, a fim de 

estabelecer um elo entre a informatização e o processo educacional como um 

todo.  

 

6. Atuação de equipes especializadas e outros profissionais 

 

6.1  Serviço Especializado de Apoio à aprendizagem: 

  Na escola, o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) 

apresenta-se como um serviço técnico pedagógico, de caráter multidisciplinar, é 

prestado pela pedagoga, lotada na Instituição e uma psicóloga itinerante. O 

serviço é realizado de forma articulada e integrada com o Orientador 

Educacional, Sala de Recursos, Supervisor Pedagógico, Coordenadores 

Pedagógicos, Professores Regentes e família.  

Atua por meio de ações preventivas e interventivas, visando o 

desenvolvimento dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagens e 
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necessidades educacionais especiais. Nesta instituição de ensino, é de 

responsabilidade deste serviço a elaboração do Relatório de Avaliação e 

Intervenção Educacional dos alunos. Esta demanda é expressiva para o SEAA, 

uma vez que trata-se do resultado de um processo de encaminhamento dos 

professores, observação da criança no atendimento, entrevista com a família e 

com os professores regentes e análise documental de cada uma destas crianças, 

procedimentos interventivos e preventivos no decorrer do processo.   

A atuação do SEAA é pautada por três grandes dimensões de trabalho: 

• Mapeamento Institucional: 

 Etapa de análise institucional, que mantém o foco em suas várias 

dimensões: pedagógica, administrativa, social, cultural, entre outras, 

considerando que estas são promotoras de sucesso e/ou de fracasso no 

âmbito do espaço escolar; 

• Assessoria ao trabalho coletivo 

Estratégia de intervenção que auxilia a instituição na conscientização dos 

processos educativos, tanto no que se refere aos avanços, 

compreendidos como ações pedagógicas bem-sucedidas, quanto aos 

desafios que podem ser superados por meio da ação coletiva. 

• Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem  

Tem como foco a promoção da reflexão junto aos atores da instituição 

educacional, de como planejam, executam e avaliam o trabalho 

pedagógico. Assim, organiza-se em dois eixos: Reflexão sobre as práticas 

de ensino e intervenções nas situações de queixas escolares. 

 

6.2  AEE - Sala De Recursos  

            A sala de recursos na escola promove a concretização dos processos de 

inclusão, colaborando com a construção de uma escola acessível para os alunos 

com necessidades educacionais especiais, com a participação de toda 

comunidade escolar. Oferece um espaço alternativo, lúdico e de apoio, levando 

sempre em consideração as dificuldades que o aluno apresenta, bem como as 

prioridades e as adaptações curriculares necessárias. 
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 Além de participar do processo e identificação e avaliação pedagógica das 

necessidades especiais e tomadas de decisão quanto ao apoio especializado 

necessário para o aluno, atua de forma colaborativa com o professor regente 

para definição de estratégias pedagógicas, elaboração de material didático 

específico que favoreça o acesso do aluno com necessidades educacionais 

especiais ao currículo adequado. 

 

6.3  Serviço de Orientação Educacional  

  A Orientação Educacional tem por objetivo proporcionar condições para o 

desenvolvimento integral do estudante, tornando-se o elo entre educadores, 

responsáveis e estudantes para atuar e mediar os diferentes pontos de vista, 

acompanhando o estudante nas questões de adaptação, dificuldades de 

aprendizagem, acompanhamento familiar ou negligência. 

 Cabe ao profissional do serviço de Orientação Educacional participar do 

planejamento das atividades coletivas, dos conselhos de classe, da formação 

continuada no âmbito escolar ou fora dele. Integrar e participar de estudos de 

caso da instituição escolar e coordenar com seus pares nas reuniões realizadas 

pela coordenação intermediária da UNIEB. Cabe ainda, atender o corpo discente 

aplicando projetos, atividades, oficinas, fazendo acompanhamento individual e 

coletivo, acompanhar a frequência para prevenir a evasão escolar e intervir em 

casos de negligência dos direitos e deveres do estudante. O Orientador 

Educacional é um elo importante na promoção da integração 

família/escola/comunidade.  

 

6.4  Educador Social Voluntário 

A atuação do Educador Social Voluntário, na escola, tem como finalidade 

dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado e, para tanto, receberá 

capacitação da Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar e 

executará, sob orientação e supervisão desse profissional, atividades de 

acompanhamento, higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem como de 

outras atividades voltadas para a área de Educação Especial, como:  

• Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na 

escovação dentária, troca de fraldas, na hora de se vestirem e se 
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calçarem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na 

educação física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas 

atividades diárias, autônomas e sociais que os estudantes com deficiência 

realizarão dentro e, quando necessário, fora do espaço escolar; 

• Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura 

do(a) estudante, como ajudá-lo no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de 

rodas, carteira escolar, vaso sanitário, brinquedos no parque;  

• Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, para todos os espaços 

escolares a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do 

ambiente escolar;  

• Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos;  

• Informar ao professor, para registro, as observações relevantes 

relacionadas ao estudante;  

• Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades pedagógicas 

para aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de 

acordo com as orientações do professor;  

• Apoiar o estudante que apresente momentos de descontrole 

comportamental, quando for o caso, observando os sinais de angústia e 

ansiedade prévios, conhecendo as condições que, potencialmente, o 

desestruturam, buscando prevenir crises, intervir o quanto antes e 

acompanhar o estudante com alteração no comportamento adaptativo a 

outros espaços e atividades pedagógicas, sob orientação do professor, 

da equipe escolar e/ou dos serviços de apoio;   

• Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do(a) estudante 

com seus(suas) colegas e demais pessoas;   

• Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o 

mesmo grau de complexidade e responsabilidade.  Auxiliando os 

estudantes ANEE em suas atividades em sala de aula, nos horários das 

refeições, no uso do banheiro, nos intervalos/recreio, no momento de 

recreação, em atividades no pátio escolar, na educação física, em 

passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades diárias. 
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CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A Avaliação é inerente e imprescindível, durante todo processo 

educativo que se realize e um constante trabalho de 

autorreflexão, porque educar é fazer ato de sujeito, é 

problematizar o mundo em que vivemos para superar as 

contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-

lo constantemente. (Gadotti, 1984, p. 90). 

 

A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que 

possibilita aos atores envolvidos definir critérios para replanejar as atividades e 

criar novas situações que gerem avanços e superação de dificuldades 

enfrentadas. Tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar o 

trabalho educativo. 

Entendemos que a avaliação se apresenta como o mais abrangente e 

importante fator de aperfeiçoamento do processo educativo. Ultrapassa a 

simples aferição do conhecimento construídos pelos alunos, apontando também 

para o sucesso e para as falhas do ensino oferecido. É fundamental que 
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aconteça de forma contínua, para indicar os caminhos a seguir, correções a se 

fazer e aprimoramento a se buscar. 

Ressaltamos a necessidade de avaliar todos os sujeitos no ambiente 

escolar. Essa prática traz novas possibilidades, embasadas nas experiências 

vivenciadas e na coletividade de reflexões e críticas. Tudo isso torna a tarefa 

educativa menos pesada para o professor e aluno, já que todos os envolvidos 

no processo têm sua cota de responsabilidade. 

A concepção de avaliação adotada pela Escola Classe 06 de Taguatinga 

contempla os aspectos apontados pela proposta do Currículo em Movimento da 

Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e nas Diretrizes 

de Avaliação, ou seja, um processo, formativo, onde observa cada momento 

vivido pelo aluno, seja na sala de aula ou fora dela. Ela fortalece a teoria de que 

o indivíduo humano aprende em cada instante de sua existência e, portanto, são 

nesses diversos momentos que ele terá que ser avaliado.  

A Escola Classe 06 se filia a concepção de avaliação proposta pela 

Secretaria de Educação do DF, que não se restringe apenas a avaliação das 

aprendizagens dos alunos, mas amplia a avaliação para os níveis institucional e 

de larga escala. Adota-se nessa articulação a função da avaliação formativa, em 

que além de colher dados, além de se analisar o produto final, tem-se a intenção 

interventiva. 

Para o aluno, a função dessa concepção de avaliação é fornecer 

subsídios para que ele compreenda o seu próprio processo de aprendizagem e 

o funcionamento de suas capacidades cognitivas subjacentes na resolução de 

problemas. Dentro dessa percepção, o foco se desloca do nível do desempenho 

para o da competência. Para o professor, a avaliação formativa orienta e regula 

a prática pedagógica, uma vez que se propõe analisar e identificar a adequação 

de ensino com o verdadeiro aprendizado, dos alunos. 

A Escola Classe 06 compreende a avaliação como uma ferramenta a 

serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e 

sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar 

soluções e corrigir rumos. 

Por se tratar de um processo contínuo, sistemático e intrínseco ao ato de 

educar, a avalição deve ser planejada e norteada por critérios previamente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
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estabelecidos, conhecidos e entendidos por todos os envolvidos, visto que o 

resultado final reflete, sem dúvida, o fracasso ou sucesso de todos os envolvidos. 

Nesse sentido, todo o trabalho desenvolvido pela escola é avaliado em 

momentos próprios e definidos no calendário interno da instituição, na Avaliação 

Institucional e nos Conselhos de Classe. 

 

1. Avaliação no 2º Ciclo 

No Bloco Inicial de Alfabetização (1º bloco), em princípio, os alunos são 

avaliados por um diagnóstico inicial e teste da psicogênese. Já no 2º bloco (4º e 

5º anos), o diagnóstico inicial se dá por meio de uma avaliação diagnóstica 

construída pelos professores e coordenação, destacando que o objetivo principal 

em ambos blocos é que esses instrumentos sirvam para direcionar o 

planejamento e intervenções para a aprendizagem. No decorrer do processo são 

aplicadas atividades, exercícios, provas e Avaliações externas – Provinha Brasil 

(2º Ano), ANA (3º Ano) e PROVA BRASIL para os alunos de 5º ano e esse ano 

a Avalição Diagnóstica (Avaliação em Destaque) nos 2º e 4º anos, 

diagnosticando as aprendizagens construídas para intervenções e 

redirecionamento de ações no sentido sanar lacunas no processo de ensino e 

aprendizagem. Também é considerado o desempenho e participação em ações 

e atividades diversificadas e em tarefas de casa, em que o maior desafio junto 

ao corpo docente, é imprimir um caráter formativo nesses resultados. 

Não há definição de um número de avaliações, elas variam conforme 

especificidade dos conteúdos e os objetivos a alcançar. Os professores têm 

autonomia para decidir seus critérios de avaliação dentro da legalidade e dos 

pressupostos teóricos definidos pelas Diretrizes de Avaliação Educacional e do 

Currículo em Movimento. 

A Escola Classe 06 preza pela utilização de múltiplos instrumentos 

avaliativos, uma vez que a avaliação não deve se restringir apenas ao aspecto 

cognitivo, mas proporcionar uma análise mais ampla da aprendizagem, de forma 

que evidencie o desenvolvimento de diferentes competências. 
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O desempenho do aluno é registrado em ficha própria, bimestralmente, 

conforme orientação da SEEDF e socializado com a família nas reuniões 

bimestrais de pais, no sentido de compartilhar os progressos alcançados e os 

aspectos a serem trabalhados, com vistas a um melhor rendimento. Os 

responsáveis que por ventura não possam comparecer à reunião de pais, pode 

procurar o professor em seu turno de coordenação para acompanhar o processo 

de aprendizagem de seu filho. 

 

2. Recuperação Contínua 

A Escola Classe 06 de Taguatinga está engajada com uma avaliação 

diagnóstica permanente a fim de constatar as necessidades de cada estudante, 

organizando meios de mantê-lo em dia com suas aprendizagens. Para isso, são 

realizadas intervenções conduzidas por meios de atividades diversificadas no 

horário das aulas, reagrupamentos intraclasse e interclasse, Projeto Interventivo 

e Reforço Escolar, no contra turno, ressaltando que o Projeto interventivo é 

aplicado por professores readaptados e em restrição de função no horário de 

aula, durante uma hora e meia por semana. Salientamos que essas práticas são 

realizadas em todo o ciclo. 

Reiteramos que não esperamos pelo término de um bimestre, semestre 

ou ano letivo para as intervenções necessárias, essas ocorrem desde as 

primeiras semanas de aula, de forma contínua. 

 

3. Conselho de Classe e Reunião de Pais 

  Em nossa escola o Conselho de Classe é planejado e executado numa 

perspectiva de uma avaliação formativa, é um espaço de planejamento, 

organização, avaliação e retomada da Proposta Pedagógica. Discutimos as 

aprendizagens, os resultados das avaliações internas e em larga escala e 

também é um momento de auto avaliação da escola.  

 Participam desse momento todos os docentes, representante da equipe 

gestora, representantes dos especialistas em educação e representados do 

Serviço de Apoio especializado. Nesse momento são discutidos os resultados 

das avalições e processo de ensino, reorientando ações e o trabalho 

pedagógico. 
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 Acontece, ordinariamente uma vez a cada bimestre, e 

extraordinariamente quando se é necessário. É organizado em cinco dias 

diferentes, um para cada ano do Ciclo, e as turmas de Educação Especial 

realizam junto com os 1º Anos. Assim, além de garantir um momento de 

sugestão, reflexão e intervenções necessárias, também procuramos promover e 

reorientar o trabalho pedagógico a partir da articulação dos três níveis de 

avaliação (aprendizagem, institucional e em larga escala). 

A Escola Classe 06 de Taguatinga entende que a compreensão por parte 

dos responsáveis acerca do trabalho pedagógico desenvolvido e dos 

instrumentos utilizados no ato de avaliar, é essencial para que estes tornem-se 

coparticipantes no desenvolvimento escolar dos alunos. Nesse sentido, as 

reuniões com os pais e responsáveis, além de serem momentos para socializar 

o desempenho dos alunos, também se configuram em momentos de 

esclarecimento aos pais acerca do trabalho desenvolvidos pelos docentes e 

seus instrumentos de avaliação utilizados. Além de propiciar aos pais ou 

responsáveis a possibilidades de opinarem sobre o processo de ensino e a 

organização do trabalho da escola, já que antes de os professores atenderem 

os pais, a direção realiza um momento para tratar de assuntos relacionados à 

organização da escola e avaliarem o trabalho que vem sendo desenvolvido. 

 

4. O uso formativo do dever de casa 

  O corpo docente da Escola Classe 06 entende o dever de casa como uma 

atividade complementar ao conteúdo desenvolvido em sala de aula. Trata-se de 

uma atividade cujo objetivo é a criação de hábito de estudo. É um momento em 

que o aluno tem a oportunidade de sistematizar o que foi aprendido e perceber 

quais estratégias de aprendizagem são úteis para fortalecer sua autonomia 

como estudante. 

 A frequência semanal das tarefas de casa varia de acordo com o 

planejamento de cada docente, que além de planejá-las, deve também, fornecer 

ao aluno todo esclarecimento para a sua realização e retomá-las corrigindo-as 

posteriormente, obtendo-se um retorno das habilidades desenvolvidas ou não 

pelo estudante. 
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5. Avaliação Institucional 

 

A avaliação institucional, na Escola Classe 06 tem como objetivo principal 

analisar a implementação da Proposta Pedagógica para identificar suas 

potencialidades e fragilidades e auto avaliar-se enquanto escola, refletindo o 

trabalho realizando por cada seguimento da escolar: Sala de Leitura, Sala digital, 

Coordenação Pedagógica, Sala de Apoio, Sala de Recursos, Serviço de 

Orientação Educacional, Gestão, Trabalho docente, Projetos didáticos e 

Interventivo e também a qualidade da estruturas física e organizacional da 

escola. Geralmente acontece duas vezes ao ano, sempre com a participação de 

membros do conselho escolar e todos os funcionários envolvidos no processo. 

Como já citado, nos Conselhos de Classe, realizamos também esse nível de 

avaliação, quando analisamos nossos projetos e ações. 

 

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

 

   Esta instituição tem como proposta um currículo que retome a totalidade 

e a práxis como elementos constitutivos da formação humana. Compreendemos 

que o currículo não é neutro e nem se encontra para além das discussões dos 

profissionais da educação e da sociedade.  

  Baseados no Currículo em Movimento da SEDF, procuramos manter o 

vínculo com as teorias críticas da educação e com as metodologias que 

priorizem diferentes formas de ensinar, de aprender e de avaliar.   

 Nessa perspectiva, a organização curricular da escola se pauta num 

trabalho pedagógico articulado, interdisciplinar e contextualizado, tendo como 

base a realidade dos estudantes e com vistas a superação da fragmentação e 

da descontextualização dos conteúdos, que tem marcado a realidade escolar. 

A organização curricular na Escola Classe 06 visa proporcionar discussão 

e reflexão da prática pedagógica para além da sala de aula, ampliando-a a toda 

unidade escolar e sua comunidade, como exercício de planejamento coletivo e 

de ação concreta da proposta pedagógica, uma educação, que busque ensinar 

na perspectiva de instigar, provocar, buscar o desejo de aprender por meios das 
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relações que possam ser estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos 

estudantes.  

O Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais da 

pedagogia histórico - critica e da psicologia histórico-cultural, que apresentam 

elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e 

educacional, procurando não somente as explicações para as contradições 

sociais, mas, sobretudo, projetando a superação destas e rompendo com as 

causas do fracasso escolar, oportunizando, assim, que todos aprendam.  

Nessa perspectiva, o Currículo em Movimento para Educação básica da 

SEDF valoriza o papel da apropriação da experiência histórico-cultural no 

desenvolvimento psíquico dos indivíduos. Diante desse pressuposto a 

organização curricular da Escola Classe 06 de Taguatinga procura: 

1. Enriquecer os conteúdos com a introdução de projetos e atividades do 

interesse da comunidade, inclusive mediante pesquisa de campo na 

busca de costumes, valores e outras especificidades regionais e locais;  

2. Propiciar situações que favoreçam as relações de diálogos entre os 

membros da comunidade escolar, visando à formação da cidadania;  

3. Exercitar a interdisciplinaridade como forma de contextualização dos 

conteúdos, associando-os também à prática social; 

4. Cultivar a diversidade de fontes de informação e recursos tecnológicos, 

enfatizando o caráter relativo do conhecimento e as ferramentas para sua 

constante atualização e recriação;  

5. Respeitar os níveis de interesse e de aprendizagem do aluno.  

O currículo será constantemente aprimorado com a integração de outras 

fontes de influências educativas, como mídia, família e igreja, para o processo 

de construção de significado dos conteúdos, preparando os alunos para um 

mundo tecnológico e em constante transformação. 

A Secretaria de Educação do DF, no Currículo da Educação Básica, elege 

como eixos transversais a Educação para a diversidade, Cidadania, Educação 

“em e para” os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. A 

definição de eixos, conforme Santomé (1998, p. 125), permite uma organização 

curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes 

socialmente, em regra geral deixado a margem do processo educacional. 
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Entendemos que o processo ensino-aprendizagem nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental visa possibilitar o desenvolvimento de competências a 

partir das diversas áreas do conhecimento através de situações de 

aprendizagem reais, significativas e vivenciais para a construção do 

conhecimento; da compreensão do mundo na ótica filosófica e científica; de 

vivência de valores de solidariedade, respeito e responsabilidade. Daí o 

surgimento do projeto de trabalho “Eu no mundo: cidadão, diverso e 

sustentável.” 

Na organização curricular da escola, está previsto o uso da Sala Digital 

para todas as turmas, semanalmente, com suporte de um funcionário 

readaptado, que planeja sua ação em consonância com o planejamento dos 

professores. Esse atendimento tem o objetivo de democratizar o acesso à 

tecnologia e também de desenvolver habilidades específicas para que o aluno 

possa produzir conhecimento a partir dessas tecnologias. Está previsto também 

o atendimento semanal na Sala de Leitura com o objetivo de desenvolver o gosto 

pela leitura e oferecer um espaço dinâmico que estimule a leitura de diferentes 

gêneros textuais. 

A organização dos conteúdos curriculares da Escola Classe 06 foi 

realizada de forma coletiva, na semana pedagógica, com suporte da 

Coordenação e Supervisão pedagógica da escola, de acordo com os objetivos 

definidos e com o projeto a ser desenvolvidos durante o ano letivo, destacando 

que essa organização é flexível e pode ser alterada em função dos projetos que 

serão realizados. 
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PLANO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

1. GESTÃO PEDAGÓGICA 

Considerando todo o exposto anteriormente, todos os documentos legais 

aos quais se filia a presente proposta, considerando também a Portaria de 

distribuição de carga horária/ 2019, onde se definem os tempos e regência e 

planejamento; a Escola Classe 06 de Taguatinga segue as determinações legais 

para os espaços/tempos de planejamento individual e coletivo, respeitando os 

tempos de formação continuada, concretizada em cursos, palestras e oficinas 

dentro e fora do espaço escolar. 

 A semana pedagógica, no início do ano letivo se configura num importante 

momento de planejamento, retomada da PP da instituição e definição de projetos 

e eventos que acontecerão ao longo do ano. 

Os momentos de coordenação pedagógica, seja ela coletiva ou individual, 

constituem-se em momentos abertos a avaliação da aprendizagem. Nesses 

momentos, sempre que identificadas fragilidades ou experiências exitosas, as 

mesmas são compartilhadas com o grupo. Entende-se que as intervenções 

devam ser imediatas em casos de alunos cuja aprendizagem não correspondem 

as metas. 

Outro momento de planejamento ocorre quinzenalmente com o 

planejamento por ano, com apoio da coordenação e supervisão pedagógica com 
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vistas ao fortalecimento do trabalho coletivo, organização dos conteúdos, troca 

de experiências entre os docentes e reflexão sobre a prática pedagógica. 

Destacamos os momentos destinados a Avaliação Institucional, pois a 

partir dos resultados aferidos, o planejamento feito anteriormente pode ser 

revisto e ajustado. 

São realizadas, também, reuniões de pais e responsáveis no início do ano 

letivo para um contato inicial com o professor e sua metodologia de ensino; e ao 

final de cada bimestre visando, principalmente, a divulgação dos resultados 

obtidos pela turma e por cada aluno, individualmente. 

A Escola Classe 06 assegura a aprendizagem de seus alunos através do 

diagnóstico, conhecendo onde cada aluno se encontra; através da recuperação 

contínua, no uso de estratégias diversas: reforço escolar, atividades 

diferenciadas, projeto interventivo, reagrupamentos, na avaliação formativa e na 

possibilidade de transformá-la em um momento privilegiado de aprendizagem. 

Os professores são orientados a realizar encaminhamentos de alunos ao 

Serviço de Orientação Educacional ou à Equipe de Apoio Especializado à 

Aprendizagem, sempre que julgar necessário e a buscar apoio do pedagogo 

vinculado a esse serviço para buscar estratégias de intervenção para esses 

alunos que forem encaminhados. Os professores regentes de alunos inclusos 

têm garantido o suporte do profissional especializado da Sala de Recursos para 

planejamento e atuação eficiente. 

 

2. GESTÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 Como forma de gerir a melhoria dos resultados evidenciados no que se 

refere a rendimento escolar, esta instituição lança mão de projetos de apoio à 

aprendizagem, a formação continuada e o planejamento individual e coletivo. 

Além disso, os recursos administrativos e financeiros da escola são geridos em 

função do fazer pedagógico. 

 A análise dos resultados da Avaliação Institucional, das aprendizagens e 

de larga escala são importantes aliados na reflexão acerca das possibilidades 

de intervenção nos resultados apresentados pela escola. São realizados 
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estudos, nas coordenações coletivas, para análise crítica dos resultados das 

avaliações externas, no sentido de conhecermos nossas fragilidades.  

Os dados das avaliações externas são analisados em conjunto com os 

resultados as avaliações realizadas internamente para observarmos em que 

coincidem e em que se divergem, com vistas à definição de intervenções e 

estratégias que favoreçam as aprendizagens. A aprendizagem dos alunos é 

refletida diariamente no planejamento, na aplicação das atividades, no 

desempenho frente às metas estabelecidas e também no Conselho de Classe.  

 O acompanhamento da frequência dos alunos é realizado 

periodicamente. Os pais são comunicados acerca das faltas dos alunos e 

orientados acerca dos prejuízos acarretados ao desempenho escolar. A 

infrequência reincidente é encaminhada ao Conselho Tutelar, conforme 

legislação vigente. 

 

3. GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 A Escola Classe 06 de Taguatinga apresenta em sua composição o órgão 

colegiado Conselho Escolar, essencial a implementação da PP desta instituição. 

 É meta da Escola Classe 06 fortalecer a participação do Conselho Escolar 

nas decisões que lhe cabem conforme a Lei da Gestão Democrática. Para tanto, 

as reuniões ordinárias que acontecem mensalmente são realizadas em horários 

que melhor compatibilizem com as possibilidades de comparecimento de seus 

membros, além disso, são amplamente divulgadas para que outros membros da 

comunidade escolar, que não somente os conselheiros eleitos, que queiram 

participar, tenham a oportunidade, pois mesmo sem direito a voto, tem direito a 

voz e o Conselho Escolar, através de seus membros, tem mais uma 

oportunidade de conhecer os anseios e necessidades daqueles que 

efetivamente representa. 

 

 

4. GESTÃO DE PESSOAS 
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 A equipe diretiva da Escola Classe 06 de Taguatinga compromete-se com 

o Plano de Gestão apresentado a comunidade escolar por ocasião das eleições 

para diretores. O plano foi elaborado com base nas necessidades identificadas 

em nosso cotidiano escolar. 

 A gestão busca uma administração voltada para o fazer pedagógico, no 

sentido de promover a aprendizagem dos discentes, considerando as avaliações 

e as relações interpessoais. Identificadas as fragilidades, as intervenções 

necessárias são realizadas de forma mais imediata possível, para não provocar 

danos maiores. 

 Compreendemos o Espaço da coordenação pedagógica como um 

momento privilegiado para a formação continuada (individual e coletiva) e 

planejamento, por isso a supervisão pedagógica em conjunto com a 

Coordenação pedagógica promovem estudos e oficinas nesse espaço, no 

sentido de favorecer e incentivar o crescimento profissional dos docentes, o que, 

por consequência, tem impacto positivo na qualidade do ensino ofertado. 

 A Coordenação Pedagógica da Escola Classe 06 tem seu foco na 

Formação Continuada, no acompanhamento pedagógico aos professores e na 

implementação da PP da instituição, do Currículo em Movimento, das Diretrizes 

dos Ciclos e Diretrizes de Avaliação. 

 A Escola defende a atuação do Coordenador pedagógico e compromete-

se com a valorização deste, como figura relevante na organização do 

planejamento das ações escolares e como articulador da formação continuada, 

a ser concretizada, não apenas com cursos, palestras e oficinas, mas também 

na troca de experiências e na reflexão sobre o fazer pedagógico. 

 O Serviço de Orientação Educacional segue as especificações das 

Orientações Pedagógicas para o Serviço de Orientação Educacional da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 A Secretaria Escolar, de acordo com o Regimento Escolar das Escolas 

Públicas do Distrito Federal, é subordinada ao diretor e executa atividades de 

escrituração escolar, de arquivo, expediente, atendimento à comunidade escolar 

em sua área de atuação, coordena o remanejamento escolar, a renovação de 

matrículas, a efetivação de novas matrículas, segundo critérios estabelecidos em 

documentos legais vigentes. 
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 O corpo docente desenvolve as atividades previstas pelos documentos 

que regem a função, tais como: participar da elaboração da proposta pedagógica 

da instituição, tratar igualitariamente todos os alunos, sem distinção de qualquer 

natureza, executar tarefas de registro e planejamento pedagógico, cumprir os 

dias e horas letivos estabelecidos, zelar pela aprendizagem dos alunos, traçar 

estratégias de adequação curricular e recuperação contínua quando 

necessárias. Cabe ainda aos docentes desenvolver projetos implementados pela 

Secretaria de Educação, cumprir prazos legais referentes à vida escolar dos 

alunos (diários, relatórios e outros), participar de ações referentes à integração 

escola-comunidade. 

 O Conselho de Classe é um órgão colegiado de professores, cuja principal 

função é acompanhar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem. 

Participam do Conselho de Classe além dos professores, a Supervisão 

Pedagógica, Equipe Diretiva, Coordenação Pedagógica, Orientador 

Educacional, o Pedagogo e o professor da Sala de Recursos. Este conselho é 

responsável por analisar o rendimento dos alunos, propor mudanças que visem 

o melhor ajustamento dos alunos, deliberar sobre procedimento disciplinares, 

casos de aprovação e reprovação, analisar, discutir e refletir sobre a proposta 

pedagógica da instituição. 

 O Conselho de Classe deve proporcionar conhecimento da realidade, 

reflexão conjunta e encaminhamentos a serem postos em prática, em vista da 

dificuldades enfrentadas. A Escola Classe 06 realiza os Conselhos de Classe ao 

final de cada bimestre letivo, podendo ser convocado extraordinariamente caso 

se faça necessário.  

 A escola não dispõe de porteiros, mas dois profissionais readaptados 

auxiliam na portaria, zelando pela entrada e saída dos alunos e de outros 

membros da comunidade escolar nas dependências da escola. 

 Os funcionários da vigilância zelam pelas dependências da escola e seus 

patrimônios no período em que a unidade escolar não está sendo usada 

convencionalmente. Para isso a escola conta com 04 vigias concursados pela 

Secretária de Educação do DF. 
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 O trabalho da cozinha conta com três funcionários concursados e oferta 

lanche diariamente para os alunos, respeitando as normas sanitárias e 

nutricionais da Secretaria de Educação. 

 O serviço de limpeza e conservação é prestado pela firma Manchester e 

conta com 6   funcionários. 

 A escola conta com dois funcionários na Sala Digital, que dá suporte aos 

professores e alunos com relação ao uso de computadores para fins 

pedagógicos. 

 A escola conta ainda com 8 funcionários readaptados que atuam como 

apoios pedagógicos conforme plano de ação próprio e também 06 Educadores 

Sociais Voluntários cuja atuação tem como finalidade dar suporte ao 

Atendimento Educacional Especializado. 

 

5. GESTÃO FINANCEIRA 

 A gestão financeira da escola é realizada conforme orientações próprias 

da Secretaria de Educação do DF e do Plano de Descentralização Financeira – 

PDAF. A escola conta com o Conselho Escolar para discussão, aprovação e 

divulgação dos gastos realizados, e com a assessoria de serviços contábeis. A 

prestação de contas das diferentes verbas recebidas pela escola é feita ao 

Conselho Escolar, que possui representantes dos diferentes segmentos da 

comunidade escolar. 

 

 

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 As ações administrativas e pedagógicas da Escola Classe 06 de 

Taguatinga estão em consonância com os princípios da Secretaria de Educação 

do DF e têm como característica determinante o respeito à LDB, a busca de 

valores universais, a formação doo cidadão produtivo e o atendimento às 

necessidades locais da comunidade. O trabalho se desenvolve de forma 

participativa. Cada um exerce com autonomia e responsabilidade as atividades 

inerentes à sua função ao mesmo tempo em que respeita e auxilia os demais.  

O objetivo é a construção coletiva de uma gestão onde o setor 

administrativo exista em função do fazer pedagógico de qualidade e a escola em 
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função do aluno, respeitando os princípios e finalidades da gestão democrática: 

participação da comunidade, respeito a pluralidade e diversidade, a autonomia 

da unidade escolar, a transparência da gestão, a garantia de qualidade social, a 

democratização das relações pedagógicas e de trabalho, a valorização do 

profissional de educação. 

 Os materiais pedagógicos da escola são adquiridos pela equipe gestora 

em consonância com as necessidades expressas pelo grupo e possibilidades de 

uso das verbas. Esse material é gerido pela equipe pedagógica a fim de atender 

as necessidades de todos.  

A gestão da escola compromete-se com o zelo e manutenção do prédio 

realizando os reparos considerados de sua responsabilidade. 

Nossa escola não possui o Supervisor Administrativo, assim sendo, a 

supervisão administrativa e a gestão de pessoas é realizada pela equipe diretiva 

com apoio da secretaria da escola. 
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PLANOS DE AÇÃO COMO CONSTRUÇÕES COLETIVAS 

 

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA PP 

 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 

ações 

Responsáveis Cronograma 

Gestão 

Pedagógica 

Promover reuniões pedagógicas 

a fim de direcionar o 

planejamento das habilidades e 

competências a serem 

desenvolvidas com os alunos no 

decorrer do ano letivo, conforme 

portaria de distribuição de carga 

horária dos professores. 

• Reunião da semana 
pedagógica; 

• Planejamento anual; 

• Reuniões de coordenação 
coletiva; 

• Reunião em grupos para 
planejamento. 

• Nas coordenações e 
conselho de classe. 

• Direção; 

• Coordenação; 

• Professores. 

• Durante todo o 
ano letivo. 

 

Desenvolver planejamento de 

atividades que visem reduzir o 

índice de reprovação escolar, 

bem como as distorções de 

idade e serie. 

• Planejar e executar o projeto 
interventivo; 

• Desenvolver estratégias de 
reforço; 

• Planejar e executar projeto 
reagrupamento. 

• Testes da 
psicogênese; 

• Produção de texto. 

• Coordenação; • Durante o ano 
letivo. 
 

Realizar momento cívico com 

apresentações dos alunos nos 

turnos matutino e vespertino, 

semanalmente. 

• Toda segunda-feira, será 
realizada hora cívica, onde 
relembraremos datas cívicas 
do mês. 

 

• Nas reuniões coletivas 
e sempre que se fizer 
necessário. 

• Direção; 

• Coordenação; 

• Professores; 

• Alunos; 

• Pais. 

• Durante o ano 
letivo. 
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Desenvolver projetos que 

busque resgatar a autoestima 

do aluno, evitando a evasão 

escolar. 

• Leitura de livros e textos; 

• Dinâmicas de sensibilização; 

• Rodas de bate papo. 

Conselho de classe. • Direção; 

• Coordenação; 

• Professores; 

• Alunos. 

• Durante o ano 
letivo. 
 

Alfabetizar todos as crianças no 

Máximo, até o final do 3º ano do 

ensino fundamental. 

• Projeto reagrupamento; 

• Projeto interventivo; 

• Atividades em sala de aula. 

Nas coordenações e 
conselho de classe. 

• Direção; 

• Coordenação; 

• Professores; 

• Alunos. 

• Durante o ano 
letivo. 
 

Gestão das 

aprendizagens e 

dos resultados 

educacionais 

Proporcionar a todos os alunos 

que apresentem Necessidades 

Educacionais Especiais 

atendimento diferenciado 

durante sua permanência na 

escola e fora dela. 

• Orientar professores e 
monitores quanto ao cuidado 
com os ANEE’s; 

• Definir estratégias para 
planejamento e execução de 
adaptação curricular. 

Coordenações • Direção; 

• SOE; 

• EEAA; 

• AEE. 

• Durante o ano 
letivo. 
 

Propor excursões envolvendo 

atividades culturais, de lazer e 

esportivas sempre que se fizer 

necessário. 

• Promover contato com os 
diferentes tipos de culturas e 
ambientes. 

 

Coordenações • Direção; 

• Coordenação; 

• Professores; 

• Monitores. 

• Durante o ano 
letivo. 

Realizar momento cívico com 

apresentações dos alunos nos 

turnos matutino e vespertino 

semanalmente. 

• Todas as segundas-feiras 
realizar hora cívica em ambos 
os turnos, relembrando as 
datas comemorativas de cada 
mês, sempre com 
apresentação de uma turma. 

• Reunião de 
planejamento anual. 

• Professores  • Mensalmente. 

Realizar reunião bimestral 

informativa e de sensibilização 

com os pais ou responsáveis. 

• Ao final de cada bimestre 
realizar reunião para informar 
os pais sobre o desempenho 
escolar. 

 

•  Apresentação de 
relatórios e gráficos. 

• Professores  • Bimestralmente. 
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Coletar dados através de 

formulário de avaliação da 

instituição a ser respondido nas 

reuniões bimestrais com os pais 

ou responsáveis, levando em 

conta os aspectos sociais, 

pedagógicos e organização da 

escola, realizar as intervenções 

necessárias baseadas nesses 

dados. 

• Bimestralmente através de 
questionário avaliativo 
enviado aos pais e ou 
responsáveis. 

 

• Tabulação de 
resultados. 

• Direção. •  

Realizar e cumprir a adequação 

curricular dos alunos portadores 

de necessidades especiais. 

• Analisar e adequar os 
conteúdos as necessidades 
de aprendizagem dos alunos 
com necessidades especiais 

• Conselhos de classe. • Sala de 
recursos; 

• Professores. 

• Coordenação. 

• Bimestralmente. 

O SOE tem como meta 

estruturar, acompanhar e 

viabilizar junto a professores, 

alunos, funcionários e 

comunidade os projetos 

implantados nesta instituição de 

ensino com foco no aluno e no 

seu desenvolvimento pleno para 

o exercício saudável da 

cidadania, respeitando os 

princípios que norteiam a 

sociedade a diversidade, e a 

proposta  pedagógica da escola. 

• Através de projetos em sala de 
aula e reuniões com os pais e 
ou responsáveis, ou ainda 
com atendimentos individuais 
a alunos. 

 

• Nas coletivas e por 
meio de questionário 
avaliativos entregues 
a professores. 

• SOE; • Durante o ano 
letivo. 
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Gestão 

Participativa 

Divulgar ao término do ano 

letivo os índices de aceitação e 

rejeição aos aspectos 

abordados durante o ano, nas 

avaliações realizadas com a 

comunidade escolar. 

• Realizar a tabulação dos 
resultados coletadas através 
de questionários; 

 

• Na reunião ao final do 
ano letivo; 

• Direção. • Ao final do ano 
letivo. 

Divulgar bimestralmente nos 

murais da escola levando 

estatísticas dos índices 

alcançados nos formulários da 

avaliação institucional. 

• Gráficos; 

• Tabelas; 

• Questionário de avaliação. 
 

• Nas reuniões 
bimestrais. 

• Direção; 

• Coordenação. 

• Ao final do 
bimestre. 

 

Gestão de 

pessoas 

Criar grupo de apoio que 

identifique e resgate os alunos 

que tenham 03 faltas seguidas 

ou 05 alternadas a cada 

semana. 

• Observar o diário de classe; 

• Ouvir sinalização de 
professores. 

 

• Coordenação. 
. 

• Secretaria; 

• SOE; 

• Professores. 

• Semanalmente; 

 

Gestão 

Financeira 

Cumprir prazos estabelecidos 

pela Secretaria de Educação 

para aplicação e prestação de 

contas dos recursos recebidos 

pela escola durante o ano. 

• Realizar reuniões com a 
comunidade escolar para 
definir metas e prioridades. 

• Reuniões coletivas e 
conselhos de classe. 

• Direção; 

• Conselho de 
classe. 

• Mensalmente. 

Melhorar os espaços físicos 

com o objetivo de atender o 

desenvolvimento pedagógico da 

escola. 

• Elaborar projetos e pleitear 
novas verbas de cota extra 
para reforma, ampliação, 
manutenção do prédio e 
equipamentos e adequação 
do espaço físico. 
 

• Reuniões coletivas e 
conselhos de escolar. 

• Direção; 

• Conselho de 
escolar. 

• Mensalmente. 
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Gestão 

Administrativa 

Colher sugestões de mudanças 

a serem feitas no funcionamento 

da escola para garantir a 

melhora nos índices de 

satisfação da comunidade 

escolar. 

• Através de questionário 
avaliativo e sugestões da 
comunidade. 

 

• Reuniões coletivas e 
questionários 
avaliativos. 

• Comunidade 
escolar. 

• Bimestralmente. 

Fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as 

etapas e modalidades, com 

melhorias do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir 

médias do IDEB para o DF, em 

todos os anos de vigência do 

PPP. 

• Projeto interventivo; 

• Projeto reagrupamento; 

• Atendimento individualizado; 

• Simulados. 
 

• Prova Brasil; 

• Provinha Brasil; 

• ANA. 

• Professores; 

• Coordenação. 

• Bimestral 
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PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE DIRETIVA 

  

OBJETIVOS 

 

• Viabilizar a aplicabilidade do plano de trabalho, bem como sua eficácia; 

• Reduzir significativamente o índice de repetência e evasão escolar; 

• Reduzir a distorção idade/ série; 

• Garantir a conservação do patrimônio público; 

• Melhorar a estrutura física da escola; 

• Valorizar os profissionais da escola; 

• Elevar qualitativamente o rendimento escolar; 

• Garantir e gerir as ações pedagógicas visando o sucesso dos alunos e 

sua permanência na escola, respeitando sua diversidade em um ambiente 

solidário e prazeroso; 

• Integrar escola e família coletivamente de maneira eficaz, segura e 

responsável, respeitando nossos alunos, pais colaboradores, comunidade 

e o interesse público; 

• Fortalecer e viabilizar as ações do Conselho Escolar; 

• Elevar a consciência em relação a lei 10.693/2003- Cultura Afro- Brasileira 

e a lei 11.133/2005 Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. 

• Garantir a aplicabilidade dos recursos repassados à escola; 

• Garantir a Avaliação Institucional na escola (semestralmente). 

 

METAS 

• Avaliação semestral do Plano de Trabalho; 

• Dar continuidade as intervenções pedagógicas 

• Reduzir de 4% em até 2% a distorção idade/ série; 

• Promover ações educativas visando a conservação geral do bem público; 

• Melhorar a estrutura física dando continuidade aos reparos realizados no 

cotidiano e o asfalto do estacionamento; 
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• Incentivar a participação dos servidores em cursos palestras e seminários 

ofertados pela EAPE; 

• Elevar o índice individual da escola na Provinha Brasil (2º anos), ANA (3º 

anos) e do IDEB (5ºanos). 

• Promover atividades lúdicas e concretas. 

• Resgatar valores éticos, patriotas e morais em parceria com (SOE); 

• Deliberar e facilitar ações em consonância com o conselho escolar; 

• Trabalhar com toda comunidade escolar a Lei 10,693/2003 que trata de 

cultura afro-brasileira e a lei 11.133/2005 Dia Nacional da Luta das 

Pessoas com Deficiência. 

• Garantir a compra de matérias de custeio e bens permanentes. 

•  Disponibilizar a comunidade escolar questionários para avaliação da 

escola. 

 

ESTRATÉGIAS 

• Promover, por meio de reunião debates e questionários, semestralmente, 

avaliação sobre o Plano de Trabalho com toda a comunidade escolar; 

• Dar continuidade ao reforço escolar em turno contrário, interventivo, 

reagrupamento e recuperação paralela; 

• Aumentar a taxa de aprovação nas séries que apresentarem baixo índice 

de rendimento; 

• Realizar palestras educativas sobre conservação do bem público com o 

apoio do SOE; 

• Buscar parcerias junto aos órgãos competentes, conforme necessidades 

que se apresentarem; 

• Sugerir cursos a EAPE que enriqueçam o fazer pedagógico e 

proporcionar oficinas nas coordenações; 

• Dar continuidade e viabilizar a aplicabilidade das intervenções 

pedagógicas; 

• Adotar estratégias de ensino diferenciadas, inovadoras e criativas; 



 

64 

 

 ESCOLA CLASSE 06 

• Convidar a comunidade escolar através de bilhetes, cartazes e/ou outros 

meios de comunicação, a fim e participarem efetivamente das ações 

desenvolvidas na escola; 

• Promover reuniões bimestrais com os membros do Conselho Escolar no 

decorrer do ano; 

• Promover palestras, seminários e atividades sobre a cultura afro-

brasileira; 

• Divulgar através de boletins informativos e circulares a aplicabilidade dos 

recursos Local e Federal; 

• Informar e discutir, semestralmente, os resultados da Avaliação 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 
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Gestão democrática significa proporcionar o exercício da cidadania, da 

autonomia, da democracia, através da participação dos representantes dos 

diferentes segmentos da comunidade escolar nas decisões sobre a gestão da 

escola. O Conselho Escolar pode contribuir de várias formas para democratizar 

as relações no ambiente escolar, pois ele é o instrumento descentralizador do 

poder e, desse modo, a ação conjunta e coletiva vem concretizar a gestão 

democrática nas escolas. No entanto, cabe ao Conselho Escolar zelar pela 

manutenção da escola e participar da gestão administrativa, pedagógica e 

financeira, contribuindo com as ações dos dirigentes escolares a fim de 

assegurar a qualidade de ensino, além de acompanhar o desenvolvimento da 

prática educativa e o processo de ensino aprendizagem, assumindo uma 

posição política e pedagógica no sistema de ensino. Assim, para que as práticas 

democráticas no âmbito escolar aconteçam se faz necessária a organização e 

efetivação das ações que norteiam o fazer pedagógico, cumprindo o projeto 

educacional da escola.  

O Conselho Escolar da Escola Classe 06 de Taguatinga é formado por 06 

membros, sendo membro nato a diretora da escola - Sandra Cavalcanti 

Pequeno, 02 representantes da carreira magistério - Ana Paula Ferreira e Silva 

e Maria Aparecida da Silva Dias, 2 representantes do segmento de pais – 

Fabianne Santos de Loiola e Gabriela Pontes Costa e no momento estamos sem 

um representante da carreira assistência, pois os membro que compunha o 

conselho aposentou-se e não foi eleito um suplente. 

 

OBJETIVOS 

• Fortalecer a participação do Conselho Escolar nas ações definidas como 

próprias; 

• Aprovar, acompanhar, fiscalizar e divulgar o uso das verbas destinadas a 

escola; 

• Zelar pela realização da Avaliação Institucional garantindo mecanismos 

de participação de toda a comunidade escolar; 

• Aprovar o calendário escolar interno, zelando pelo cumprimento do 

mesmo; 
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• Zelar pela qualidade do atendimento ao aluno portador de necessidades 

educativas especiais; 

• Intermediar conflitos de natureza pedagógica ou administrativa, quando 

se fizer necessário; 

• Atuar como instância recursal para o Conselho de Classe; 

• Divulgar e debater os índices de rendimento, evasão e repetência, 

propondo mecanismos que assegurem a aprendizagem. 

• Fiscalizar a gestão da unidade escoar. 

 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

• Realizar reuniões públicas periódicas com a participação da comunidade 

escolar; 

• Participar dos cursos de formação para Conselheiro Escolar, realizado 

pela Secretaria de Educação do DF; 

• Realizar reuniões para aprovação dos gastos realizados com as verbas 

destinadas a escola; 

• Fiscalizar a contabilidade apresentada pela gestão da unidade escolar; 

• Realizar reunião específica para debate e aprovação do Regimento 

Interno Escolar e do Calendário Escolar Interno; 

• Acompanhar a realização das reuniões previstas para Avaliação 

Institucional; 

• Fiscalizar e propor ações para a melhoria do atendimento aos alunos 

ANEEs; 

• Promover reuniões sempre que solicitado pela comunidade escolar a fim 

de atuar como instância recursal nos casos em que a atuação do 

Conselho Escolar for considerada insuficiente; 

• Fiscalizar e divulgar de índices de avaliação através dos mecanismos de 

comunicação implantados pela escola; 

• Acolher queixas e sugestões da comunidade escolar acerca da gestão 

pedagógica e administrativa da escola. 
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Responsáveis: Todos os membros do Conselho Escolar. 

 

Cronograma: 2017 a 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E 

PROFESSORES READAPATADOS 

OBJETIVOS AÇÕES PÚBLICO CRONOGRAMA 
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Compartilhar intencionalidades 

pedagógicas para ensinar de 

forma a ampliar as aprendizagens 

dos docentes e discentes. 

 

Encontros nas coletivas pedagógicas 

da escola ao longo do ano letivo. 

Professores, Equipe de 

Apoio a aprendizagem 

(EEAA e Sala de 

Recursos) e apoios 

pedagógicos 

 

Quarta-feira na 

coordenação 

coletiva 

Dar suporte aos professores na 

organização curricular, atrelando o 

Currículo da rede aos contextos 

reais da instituição. 

 

Encontros para estudos, discussão e 

registro sobre a organização curricular 

por ano e por bimestre. 

 

Professores  

 

Semana pedagógica 

Subsidiar os professores no 

planejamento das ações a serem 

desenvolvidas em sala de aula. 

 

Coordenar o planejamento por ano 

(setorizado) junto aos professores 

 

Professores 

Quinzenalmente, 

nas terças e quintas-

feiras conforme 

cronograma. 

Dar suporte aos professores na 

organização, implementação e 

acompanhamento dos 

reagrupamentos.  

Oferecer suporte teórico e pedagógico 

nas coordenações para elaboração, 

organização e aplicação dos 

Reagrupamentos 

 

Professores 

Durante o ano nas 

coordenações 

pedagógicas 

Dar suporte aos professores na 

organização, implementação e 

acompanhamento do projeto 

Interventivo. 

Oferecer suporte teórico e pedagógico 

nas coordenações para elaboração, 

organização e aplicação do Projeto 

Interventivo 

Professores readaptados 

e em restrição que 

atuarão no Projeto 

interventivo 

Durante o ano nas 

coordenações 

pedagógicas 

Promover discussão, estudos e 

oficinas com temáticas relevantes 

e significativas para o grupo, 

investindo na formação 

continuada. 

Organizar encontros para estudos, 

palestras e Oficinas nos momentos de 

Coordenação Coletiva 

Equipe gestora, 

professores, 

coordenadores, EEAA, 

Sala de Recursos 

Quartas-feiras na 

Coordenação 

Coletiva 

Discutir e analisar o desempenhos 

alcançado pelos envolvidos 

durante o processo de ensino e 

aprendizagem nas avaliações 

internas e externas. 

- Participar do Conselho de Classe e 

Avaliação Institucional. 

- Coordenar encontros para discussão 

dos resultados de Avaliações 

externas. 

 

Equipe gestora, 

professores, 

coordenadores, EEAA, 

Sala de Recursos 

 

Bimestralmente  

Auxiliar os professores na 

preparação de avaliações e testes 

de diagnóstico. 

Oferecer suporte aos professores 

para elaboração de avalições e do 

teste diagnóstico realizado no início 

do ano letivo. 

 

Professores 

Ao longo do ano 

letivo 

Acompanhar os processos de 

aprendizagem dos alunos. 

Analisar, socializar e discutir com os 

docentes os resultados das 

aprendizagens, com vistas a 

intervenção no processo de ensino. 

 

Professores 

 

Semestralmente 

Participar de Reuniões 

promovidas pelo CRAI e pela 

GREB 

Participar das reuniões para estar 

ciente das informações e discussões 

propostas pelo CRAI. 

 

Coordenadores 

Cronograma do 

CRAI 

Procurar Reduzir quantitativa e 
qualitativamente os alunos não 
alfabetizados no 3º ano 

✓ Identificar os alunos não 
alfabetizados no 3º ano e com 
déficit de aprendizagem nos 4º e 
5º anos; 

✓ Promover o Reagrupamento Inter 
classe para atender pontualmente 
estes alunos; 

✓ Promover o Projeto Interventivo 
para os alunos que não 
alcançarem êxito com o 

 
Professores e seus alunos 

 
Durante o ano letivo 
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reagrupamento e demais 
estratégias. 

 

Esclarecemos que os professores readaptados atuarão como apoios 

pedagógicos, por isso a atuação da Coordenação Pedagógica se dará em 

conjunto com os professores readaptados.  
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PLANO DE AÇÃO ARTICULADO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM, SOE E 

SALA DE RECURSOS 

 

CRE: Taguatinga 

Unidade Escolar:     Escola Classe 06 Taguatinga                                                         Telefone:  39016688 

Equipe de apoio escolar:  Andréa Massi Carneiro                                                         Matrículas: 66185-6 
                                            Fernanda Cristina N.M. Mae                                                                      231820-2     
                                            Maria Aparecida da Silva Dias                                                                   24134-2  
                                            Keila B. Garcia    

E-mails:    nandacrisnunes@yahoo.com.br, andreamassi2004@yahoo.com.br                                                                                            

Turno(s) de atendimento:  Matutino e Vespertino 

 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

 

O trabalho da Equipe de Apoio caracteriza-se como um serviço técnico pedagógico, de caráter multidisciplinar, 

prestado por pedagogos e psicólogos, de forma articulada e integrada com envolvimento da Equipe Especializada de 

Apoio A Aprendizagem (Pedagoga e Psicóloga), Orientador Educacional, Sala de Apoio a Aprendizagem (pedagoga 

lotada em outra instituição), Sala de Recursos, Supervisor Pedagógico, Coordenadores locais, Corpo Docente e Famílias.  

mailto:nandacrisnunes@yahoo.com.br
mailto:andreamassi2004@yahoo.com.br


 

70 

 

 ESCOLA CLASSE 06 

A atuação dos profissionais se dá por meio de ações preventivas e interventivas dentro das instituições educacionais, 

visando o desenvolvimento dos alunos que apresentam dificuldades/transtornos de aprendizagens e necessidades 

educacionais especiais.  

Nesta instituição de ensino é de responsabilidade da EEAA a elaboração de Relatório de Avaliação e Intervenção 

Educacional dos alunos. Esta demanda é expressiva para o SEAA uma vez que trata-se do resultado de um processo de 

acolhimento das queixas escolares, observação do aluno nos diversos espaços educativos, entrevista com a família, 

orientação e apoio aos professores regentes e escuta de todos os envolvidos no processo de ensino, análise documental 

de cada caso, procedimentos interventivos e preventivos no decorrer do processo. 

Na continuidade dessa intervenção o serviço de Orientação educacional, paralelamente ao trabalho da EEAA, 

intensifica seu contato com as famílias dos alunos estabelecendo a parceria (escola X família) primordial para evolução 

de todos no processo.  Conforme necessidade de cada um concluímos o elo com a Sala de recursos e Salas de Apoio à 

Aprendizagem, num trabalho constante de ir e vir de informações, atuações em conjunto e acompanhamento direto e 

indireto durante todo processo.  
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio 

 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

 

OBJETIVOS 

 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento 

do processo de 

ensino e 

aprendizagem 

Meta 2: Garantir o 

acesso universal, 

assegurando a 

permanência e a 

aprendizagem dos 

estudantes a partir 

dos 6 anos de idade, 

ao ensino 

fundamental de 9 

anos, assegurando, 

também, a 

conclusão dessa 

etapa até os 14 anos 

de idade até o 

último ano de 

vigência deste 

Plano. 

- Refletir prática 

pedagógica a partir 

da análise de 

situações do 

cotidiano. 

- Promover espaço 

de ressignificação as 

concepções de 

ensino, avaliação, 

aprendizagem e 

desenvolvimento; 

_ Atualizar, recriar, 

otimizar o trabalho 

oferecido a 

comunidade escolar. 

- Palestras com 

profissionais 

(externos) fono, 

especialistas em 

ensino especial; 

- Propor análise 

temática de questões 

de 

interesse/necessidade 

do grupo. 

- Participar de cursos, 

congressos e work 

shopping (formação 

continuada); 

SEAA. Equipe de 

Orientação 

Educacional e Sala 

de recursos, 

Docentes e Equipe 

Diretiva. 

 

 

Profissionais de 

áreas afins; 

 

Semana pedagógica; 

Coletivas uma 

mensal; 

Momentos pré-

estabelecidos pela 

direção escolar. 

 

No decorrer do ano 

letivo; 

Aplicação na prática 

escolar. 
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Mapeamento 

Institucional 

 

2.23 – Promover 

ações de prevenção 

e enfrentamento à 

medicalização 

indevida da 

educação e da 

sociedade, buscando 

entender e intervir 

em diferentes 

fatores sociais, 

políticos, 

econômicos, 

pedagógicos e 

psicológicos que 

impliquem 

sofrimento de 

estudantes e 

profissionais da 

educação. 

Oportunizar 

momentos de 

reflexão crítica na 

educação dos filhos. 

Promover mudanças 

na rotina familiar 

que interferem no 

desenvolvimento 

escolar da criança; 

Roda de conversa; 

Folheto dos pais: 

temas atuais, lazer, 

reflexão e informação; 

Anamnese com 

família; 

 

SEAA. Equipe de 

Orientação 

Educacional   

 

Decorrer do ano 

letivo; 

 

Escuta dos pais nas 

reuniões bimestrais; 

 

Assessoria ao 

trabalho coletivo 

 

3.4 – Promover a 

formação 

continuada dos 

profissionais da 

educação, bem 

como sua 

valorização e 

- Contribuir para a 

promoção de análise 

crítica sobre 

identidade 

profissional dos 

atores, corpo 

docente, para 

provocar a revisão e 

Conversa informal; 

 

Coletiva; 

 

Conselhos de classe; 

SEAA. Equipe de 

Orientação 

Educacional e Sala 

de recursos, 

Docentes e Equipe 

Diretiva. 

 

Semanalmente; 

 

 

 

Bimestral; 

Depoimentos e 

avaliações conjuntas 

Resultados 

percebidos e 

informados pela 

comunidade escolar. 
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fortalecimento 

profissional. 

 

atualização de suas 

ações; 

-Construir 

alternativas teórico-

metodológicos de 

ensino, com foco na 

construção de 

habilidades e 

competências dos 

estudantes. 

 

 

Observação nos 

diversos espaços do 

contexto escolar para 

análise; 

 

Estar em contato com 

os docentes para 

conhecer o trabalho, 

as atividades 

realizadas pelo 

estudante. 

 

Diariamente. 

 

 

 

 

Acompanhamento 

do processo de 

ensino e 

aprendizagem 

 

2.14 – Reorganizar, 

por meio de amplo 

debate com os 

profissionais da 

educação, o 

trabalho 

pedagógico, 

buscando melhorar 

a qualidade da 

educação. 

 

Contribuir com a 

diminuição das 

queixas escolares e 

outras 

manifestações de 

fracasso escolar. 

_ _Dialogar com 

professores para 

favorecer o 

acompanhamento 

do trabalho com o 

aluno, revendo e 

ajustando 

- Conhecer e intervir 

na maneira como o  

professor analisa e 

compreende as 

produções destes 

alunos. 

- Uso de instrumentos 

específicos 

pedagógicos e 

psicológicos de forma 

mediada com visão 

SEAA. Equipe de 

Orientação 

Educacional e Sala 

de recursos, 

Docentes e Equipe 

Diretiva. 

 

 

Decorrer do ano 

letivo  

 

Durante realização 

na participação; 
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procedimentos, 

realizando 

acompanhamento 

necessário, tomando 

decisões em 

consenso 

compreensiva e 

contextual; 

- Parceria com 

professor regente da 

turma; 

- Articulação com 

supervisão e 

coordenadores 

pedagógicos na 

instrumentalização 

dos envolvidos no 

processo. 

Acompanhamento 

do processo de 

ensino e 

aprendizagem 

2.12 – Criar 

mecanismos para o 

acompanhamento 

individualizado dos 

alunos do ensino 

fundamental, 

atentando para as 

especificidades do 

estudante de forma 

a garantir a 

qualidade do 

atendimento. 

 

Favorecer o 

desenvolvimento de 

recursos pessoais e 

estratégias 

metacognitivas para 

contribuir com o 

processo de 

aprendizagem, 

possibilitando a 

produção de 

atividades 

gratificantes ao 

estudante; 

- Oficinas temáticas - 

Inteligência 

Emocional, 

Neuropsicomotora, 

Funções Executivas, 

Arte e Educação; 

- Atendimento 

individualizado; 

- Encaminhamentos 

para investigação 

medica quando 

SEAA. Equipe de 

Orientação 

Educacional. 

 

Segundo semestre 

letivo. 

 

Durante período 

necessário para 

cumprimento das 

etapas do PAIQUE 

 

No processo e no 

acompanhamento 

da aluno; 

Feedback do aluno, 

professor e família. 
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 necessário (visão, 

audição, etc.); 

- Acompanhamento 

do contexto familiar e 

escolar com 

intervenções pontuais 

para desenvolvimento 

de habilidades e 

competências. 

 

 

Mapeamento 

Institucional 

 

 

2.8 – Implantar 

estratégias de 

acompanhamento 

dos estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais, 

transitórias ou não, 

estabelecendo o 

número de 

estudantes por sala 

de acordo com o 

disposto pela 

Resolução CNE/CEB 

nº 2, de 2001, 

garantindo 

Participar 

ativamente das 

atividades voltadas 

para a estratégia de 

matricula. 

Garantir direito de 

atendimento 

diferenciado aos 

alunos com 

necessidades 

especiais 

 

- Executar montagem 

de turmas, 

observando-se os 

preceitos para 

atendimento a cada 

modalidade e 

necessidade especiais 

dos estudantes 

juntamente com 

Orientação 

Educacional, Sala de 

recursos, equipe 

diretiva 

- Elaborar relatórios 

de avaliação e 

SEAA. Equipe de 

Orientação 

Educacional e Sala 

de recursos, 

Docentes e Equipe 

Diretiva. 

 

Em datas pré-

estabelecidas pela 

Secretaria de Estado 

de Educação.  
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profissional 

qualificado. 

Meta 4: 

Universalizar o 

atendimento 

educacional aos 

estudantes com 

deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento, 

altas habilidades ou 

superdotação, com 

transtorno do déficit 

de atenção e 

hiperatividade – 

TDAH, dislexia, 

discalculia, 

disortografia, 

disgrafia, dislalia, 

transtorno de 

conduta, distúrbio 

do processamento 

auditivo central – 

DPA(C) ou qualquer 

outro transtorno de 

aprendizagem, 

independentemente 

Intervenção 

pedagógica. 

- Receber, analisar e 

dar devidos 

encaminhamentos 

para garantir direito 

ao aluno conforme 

diagnóstico médico 

apresentado, e 

conforme preconiza a 

Estratégia de 

Matricula do ano 

vigente.  

- Promover estudo de 

caso e encaminhar 

documentação 

necessária para 

autorização de casos 

omissos, caso 

necessário, ao final de 

cada ano, visando 

oportunizar 

atendimento mais 

eficaz no ano 

seguinte, com 

envolvimento de pais, 

 

No decorrer do ano 

letivo, conforme 

demanda  

 

Durante todo o 

período letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do ano em 

época de Estratégia 

de Matrícula 

observando 
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da idade, garantindo 

a inclusão na rede 

regular de ensino ou 

conveniada e o 

atendimento 

complementar ou 

exclusivo, quando 

necessário, nas 

unidades de ensino 

especializadas 

4.11 – Garantir 

atendimento 

educacional 

especializado em 

salas de recursos a 

todos os educandos 

com deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação, 

matriculados na rede 

pública de ensino do 

Distrito Federal. 

professores, direção, 

supervisor e  

coordenadores 

pedagógico, sala de 

recursos e 

coordenadores 

intermediários da 

CRE-Taguatinga.  

 

calendário 

estabelecido pela 

Gerência 

responsável.  
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DIGITAL 

INFORMÁTICA NA ESCOLA 

 

APRESENTAÇÃO:  

O presente projeto destina-se a iniciação à informática educativa, visando 

atender todos os alunos da escola. Desenvolvendo um trabalho voltado a 

inclusão digital de forma consciente e responsável, a fim de estabelecer um elo 

entre a informatização e o processo educacional como um todo.  

  

JUSTIFICATIVA:  

A escola com uma proposta pedagógica de inclusão digital propõe 

incentivar, objetivar e direcionar o ensino com o uso da informática como 

ferramenta para a construção do conhecimento. A escola deve acompanhar e 

inserir as novas tecnologias dentro do seu programa educacional, ou senão corre 

o risco de cair no atraso funcional do ensino obsoleto.  

  

OBJETIVO:  

Promover o acesso aos meios de comunicação moderna com apropriação 

crítica, enfatizando a importância do uso do computador como nova ferramenta 

didática nos processos ensino-aprendizagem, contribuindo para a alfabetização 

tecnológica e formação dos alunos, utilizando de forma adequada e em 

conformidade com as habilidades e competências ministradas em sala de aula.  

 

RECURSOS HUMANOS:  

Professor regente e Professores responsáveis pela sala 

 

RECURSOS MATERIAIS:  

Sala exclusiva para o laboratório de informática equipada com 01 (uma) 

impressora e 25 (vinte cinco) computadores interligados em rede com o sistema 

operacional LINUX EDUCACIONAL 3.0 e acesso internet banda larga (MEC) 

instalada em todas as máquinas.  

PERÍODO:  
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Matutino: 8h 30 às 12h 30  

Vespertino: 13h às 17h  

Obs: cada turma é atendida uma vez por semana por 01 h e 20 minutos. 

 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação será contínua por meio de relatórios e conforme as atividades 

desenvolvidas. As mesmas serão gravadas em mídia virtual individual e 

encaminhadas aos responsáveis ao término de cada bimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO DO REFORÇO ESCOLAR 
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Problematização:  

Nas coordenações pedagógicas foram detectadas as dificuldades de 

aprendizagem em alguns alunos, com isso foi sugerida a intervenção 

pedagógica.  

 

Objetivo Geral:  

O reforço escolar tem por objetivo a aprendizagem dos educandos em 

nível de desigualdade com o ritmo da turma, consolidando e ampliando os 

conhecimentos, enriquecendo as experiências cultuais e sociais, para assim 

ajudá-lo a vencer os obstáculos presentes em sua aprendizagem. 

 

Objetivos Específicos:  

• Estimular ao aluno desenvolver suas potencialidades, através da 

superação de dificuldades na escola;  

• Valorizar o aluno, dando-lhe atendimento individual nas dificuldades 

específicas de cada um;  

• Reforçar a aprendizagem recebida na escola, despertando o gosto e 

interesse pela leitura e escrita.  

 

Metas:  

 Melhorar o desempenho dos alunos. 

 > Riscos e dificuldades a serem enfrentadas  

 > Frequência dos alunos ao reforço. 

 > O envolvimento dos pais. 

 > Apoio da escola. 

 

 

Metodologia:  
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Os alunos serão atendidos uma vez por semana em horário contrário, pela 

professora regente, sendo trabalhada cada dificuldade individualmente.  

 

Período: Março à Dezembro  

Avaliação: Será de responsabilidade do professor através do acompanhamento 

das atividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA 

ESCOLA CLASSE 06 DE TAGUATINGA 

 

 

PROJETO INTERVENTIVO 

 

 

 

 

2019 
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I – APRESENTAÇÃO:  

 

O Projeto Interventivo da Escola Classe 06 de Taguatinga, visa atender 

os alunos do 1º ao 5º ano, do ensino fundamental de nove anos que apresentam 

falta de pré-requisitos essenciais e primordiais para aquisição de novos 

conhecimentos.  

Após a realização de diagnóstico com os alunos com dificuldade de 

aprendizagem e a seleção daqueles que apresentam baixo rendimento, o 

mesmo receberá atendimento individual, uma vez por semana por uma hora e 

meia onde será focada a dificuldade específica de cada um. 

Os professores responsáveis pela realização e execução do projeto são 

aqueles readaptados e em restrição de função, juntamente com a equipe 

pedagógica, a pedagoga e a responsável pela sala de recursos onde trabalharão 

em parceria em sistema de apadrinhamento sendo que cada um se 

responsabilizará por um grupo de alunos.  

 

II – JUSTIFICATIVA:  

 

Após diagnóstico inicial, viu-se a necessidade de uma intervenção para 

efetivar o verdadeiro conhecimento dos alunos com defasagem na 

aprendizagem e distorção na relação idade e série.  

Posteriormente a verificação junto à secretaria da escola, foi constatada 

que muitos dos alunos anteriormente citados são oriundos de outras regiões 

administrativas, o que muitas vezes dificulta a realização do reforço feito pelos 

professores no horário contrário de aula. E seria também, mais uma ferramenta 

de atuação frente ao discente, além do reforço e o reagrupamento.  

O horário para atendimento dos alunos será feito em pequenos grupos, 

no tempo de uma hora e meia por semana e para tanto será elaborado um 

cronograma de atendimento.   
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III – OBJETIVO:  

Promover a intervenção pedagógica na aprendizagem para alfabetizar e 

consolidar conteúdos de maneira eficaz, levando os alunos ao aperfeiçoamento 

da leitura e escrita. Relevando também a formação social do discente e 

estabelecendo uma reorganização do tempo e dos espaços da instituição 

educacional visando a construção da identidade e autonomia a vivência de 

experiências prazerosas de aprendizagem, encontrando sentido e significado 

nas atividades trabalhadas de forma a favorecer a aprendizagem de forma 

significativa.  

 

IV – HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

a) Escutar ativamente a leitura de diversos textos;  

b) Expressar oralmente a compreensão da mensagem da qual é destinatário;  

c) Transmitir mensagens, utilizando a linguagem oral com desenvoltura, 

procurando adequá-las a intenções e a situações comunicativas; 

d) Produzir e reproduzir textos orais (individual e coletivamente), objetivando a 

ordem cronológica dos fatos e o assunto tratado;  

e) Conhecer e compreender gradativamente o funcionamento do sistema de 

escrita alfabética;  

f) Ler, escrever e interpretar textos variados de forma convencional;  

g) Produzir textos escritos;  

h) Usar a escrita como forma de expressão subjetiva: traduzir emoções, escrever 

o que sente ou pensa;  

i) Desenvolver as habilidades motoras básicas;  

j) Ler e interpretar situações-problemas que envolvam as operações 

fundamentais;  

k) Construir o significado de número natural a partir da contextualização social;  

l) Interpretar e produzir escritas numéricas;  
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m) Resolver situações-problemas que envolvam adição e/ou subtração.  

 

V – DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO/AÇÕES:  

• Realizar o diagnóstico inicial do aluno, considerando:   

a) Idade;  

b) Tempo de escolaridade;  

c) Histórico do aluno (observar: origem, dificuldades afetivas, emocionais, 

sociais, psicomotricidade, leitura e escrita).  

• Levantar a problematização com a participação da Equipe Diretiva, dos 

profissionais do Serviço de Orientação Educacional, Sala de Recursos, 

Equipe de Atendimento Psicopedagógico, dos coordenadores e 

professores.  

• Comunicar aos pais e/ou responsáveis pelos alunos que participarão do 

projeto, esclarecendo a transcorrência do mesmo. 

• Planejamento e definição das estratégias para intervenção com os 

professores/padrinhos disponíveis para o projeto de acordo com a 

necessidade de cada aluno.  

• Atividades diversificadas para esses alunos, individualizado, 1 vez por 

semana, utilizando o horário de aula dos mesmos.  

 

VI – RECURSOS:  

Humanos: 

• Professor readaptado 

• Coordenadores Pedagógicos;  

• Profissional da Sala de Recursos; 

  

 Materiais:  

• Sala de reforço;  

• Jogos;  

• Livros de Literatura; 
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VII – CRONOGRAMA:  abril a novembro 

 

VIII – AVALIAÇÃO:  

 

A avaliação com o corpo discente será feita diariamente através das 

atividades realizadas. Já a avaliação do projeto será avaliada semanalmente 

através de diagnóstico parcial, por todos os profissionais da E.C. 06 envolvidos. 

Caso haja necessidade, serão feitos novos planejamentos das atividades 

propostas e o ajuste das ações interventivas.  

Enfim, no final do projeto interventivo, através de diagnóstico final, espera-

se que os problemas sejam reduzidos e novas atitudes sejam tomadas com os 

remanescentes, que esperamos serem bem reduzidos. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 

 O acompanhamento e avaliação da Projeto Pedagógica da instituição 

acontece subjetivamente todos os dias, em todas as ações executadas, ao fim 

de cada evento ou projeto. Porém, se faz necessária uma avaliação mais 

estruturada e isso deve acontecer em momentos próprios e privilegiados. 

A Avaliação Institucional acontece duas vezes, uma a cada final de 

semestre letivo, com a presença de todos os segmentos que compõem a 

comunidade escolar. Avalia-se a Proposta Pedagógica da instituição com 

esclarecimentos à comunidade acerca das concepções teóricas e legais que 

embasam a construção da mesma. Nestas oportunidades avalia-se também a 

execução da PP com vistas ao fortalecimento dos pontos considerados frágeis. 

O Conselho de Classe é outro momento importante para o 

acompanhamento e avaliação da PP da escola, pois reúne dados da avaliação 

das aprendizagens, da avaliação institucional e de redes com o intuito de 

melhorar a qualidade do ensino ofertado. 

Destacamos os momentos de planejamento coletivo dos docentes e de 

formação continuada, quando é possível realizar a articulação e adequação da 

PP à realidade escolar e às necessidades dos alunos. Além das Coordenações 

Coletivas, realizadas as quartas-feiras, as semanas pedagógicas apresentam-

se como momentos significativos de avaliação e acompanhamento da PP pelos 

professores regentes, equipe gestora e pedagógica. 

O Conselho Escolar se faz presente nas Avaliações institucionais, uma 

vez que faz parte de suas atribuições zelar pela ocorrência da Avaliação, analisar 

os dados recolhidos a fim de propor adequações que tenham impacto positivo 

nos índices apresentados pela escola. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A biblioteca deve ser um espaço estimulador que favoreça o contato da 

criança com certa quantidade e variedade de materiais: livros, jornais, revistas, 

gibis e cartazes, a fim de estimularem a curiosidade a respeito da leitura e da 

escrita. O registro de todas as atividades passa a ser elemento de investigação 

cotidiana.  

A leitura e escrita são instrumentos básicos para o ingresso e a 

participação na sociedade em que vivemos. Instrumentos esses necessários 

para a compreensão e a realização da comunicação do homem na sociedade 

contemporânea. Para tanto, é preciso repensar o processo do ensino-

aprendizagem, rever metodologias e enfrentar a nossa própria história, 

aceitando os erros e o novo, sem preconceitos, não abandonando os acertos e 

conquistas.  

O domínio da leitura não só leva a ler bem como também significa a 

aquisição de um instrumento ligado à vida cultural do leitor. Depois dos primeiros 

anos de educação básica, grande parte da atividade escolar baseia-se na leitura 

como meio de estudo.  

A leitura, em vez de afastar-se da literatura, deve levar a ela. É certo que 

há um momento da aprendizagem em que a criança, que é capaz de entender, 

por via oral, relatos longos e complexos, só vai ler textos breves e simples. Mas 

isto não significa que se tem que afastar a criança das obras literárias e dar-lhe 

somente textos chatos. Desde as primeiras etapas da leitura, a criança pode 

continuar em contato com a literatura que já conhece de maneira oral e com 

novas formas. É neste momento que a Biblioteca Escolar deve privar por 

obedecer a um dos objetivos citados no Manifesto da UNESCO/IFLA para 

Biblioteca Escolar, (MACEDO 2005): “desenvolver e manter nas crianças o 

hábito e prazer da leitura e da aprendizagem, bem como o uso dos recursos 

da biblioteca ao longo da vida”. 
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INTRODUÇÃO 

 

Partindo do princípio que cada dia que passa fica mais difícil captar a 

atenção das crianças para a leitura, devido a inúmeras formas de interações 

midiáticas e virtuais, desenvolver e manter na infância, o hábito e o prazer da 

leitura, bem como, o uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida, se torna 

uma tarefa de alta reflexão e procedimentos práticos.  

Sabendo, portanto, desta dificuldade de inserção da leitura entre os 

alunos se faz necessário à produção de projetos especiais para que o processo 

de leitura e consequentemente de escrita se deem de maneira mais prazerosa e 

que evolua não somente nas séries iniciais, mas sim, ao longo da vida.  

 

CONCEPÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR MODERNA 

 

Discutir a respeito da Biblioteca Escolar em nosso país parece uma 

questão difícil, pois é discorrer sobre algo que não existe, se quisermos ser 

rigorosos na utilização de seu conceito. A concepção de Biblioteca Escolar para 

muitos é qualquer quantidade de livros independente do assunto, uso e 

atualização e que são “organizados em uma salinha, situados geralmente na pior 

área física da escola”. Porém, é preciso mudar esta concepção, é necessária 

uma conscientização do real conceito e função da Biblioteca Escolar. É um 

centro ativo da aprendizagem, portanto precisa ser vista como um núcleo ligado 

ao esforço pedagógico dos professores e não como um apêndice das escolas. 

A Biblioteca Escolar deve trabalhar com os professores e alunos e não apenas 

para eles. Mas na maioria das vezes, é encarada como um anexo da escola, 

quando na verdade, ela deveria ser a sua alma.  

A biblioteca moderna é muito mais que a soma de suas coleções, seu 

pessoal, seu equipamento e seu edifício. É a soma das conquistas intelectuais 

da humanidade nos últimos anos, conservadas em forma viva para seu uso. A  

Seleção dos conceitos mais desejáveis ou necessários do que é a 

biblioteca é básica para a determinação de como a OEA pode tentar melhorar 

os serviços que prestam as bibliotecas, sejam elas escolares, públicas, 

universitárias e especializadas, centros de documentação e sistemas nacionais 
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de informação. Um centro de materiais moderno, por exemplo, é essencialmente 

uma biblioteca escolar cujo alcance foi ampliado de acordo com os 

aperfeiçoamentos tecnológicos da Educação utilizando os materiais e 

equipamentos audiovisuais e outros auxiliares do ensino para a aprendizagem 

individual, do mesmo modo que os livros, revistas e obras didáticas.  

Com esse intuito, abriremos nossa biblioteca onde serão atendidos os 

alunos anos iniciais do Ensino Fundamental de 09 anos, e os alunos portadores 

de necessidades especiais (ANEE) com horários pré-estabelecidos na grade 

escolar, sendo 50 minutos para cada turma durante a semana. Esclarecendo 

que cada professor será responsável por sua turma, desde a manutenção da 

organização da biblioteca até a formação de hábitos de leitura que são: o silêncio 

e o respeito pelo colega que quer ler.  

O atendimento de empréstimo de livros ao aluno será feito por intermédio 

dos professores que ficarão responsáveis pela devolução dos mesmos. 

Diante dessa nova visão de Biblioteca Escolar, há pontos que devem ser 

priorizados:  

 

a) A leitura e a pesquisa  

 

Nesta época de profundas transformações em que vivemos a escola 

precisa, mais do que nunca, fornecer ao estudante os instrumentos necessários 

para que ele consiga buscar, analisar, selecionar, relacionar e organizar as 

informações complexas do mundo contemporâneo. Esse papel da escola ganha 

relevância em um país como o nosso: para muitos, fora da escola, são poucas 

as oportunidades de contato com a leitura para informação, para exercer 

minimamente a cidadania e para entretenimento. Por isso, entre outros papéis 

que deve desempenhar a escola precisa se preocupar cada vez mais com a 

formação de leitores. Mas, com que espécie de leitores? Que sejam capazes de 

mobilizar que tipos de procedimentos e habilidades? Que atividades devem ser 

selecionadas para que os alunos desenvolvam as capacidades envolvidas no 

ato de ler?  

Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que não basta ensinar a ler 

e a escrever: é necessário desenvolver o grau de letramento dos alunos, 
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dirigindo o trabalho para práticas que visem à capacidade de utilizar a leitura (e 

a escrita) para enfrentar os desafios da vida em sociedade e de fazer uso do 

conhecimento adquirido para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao 

longo da vida.  

Para isso, é fundamental propor trabalhos com os diferentes gêneros que 

circulam na sociedade, mas sem deixar de criar situações que permitam aos 

alunos desenvolver as diferentes capacidades envolvidas no ato de ler. Além de 

ensinar a ler as linhas, é necessário desenvolver a capacidade de ler nas 

entrelinhas e de ler para além das linhas, isto é, devemos ensinar avaliar e cobrar 

capacidades leitoras de várias ordens: capacidades de decodificação, de 

compreensão e de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, como 

sugere Roxane Rojo.  

Se, ao propor atividades de leitura, procurarmos contemplar essas 

diferentes ordens, nossos alunos serão capazes não apenas de localizar 

informações, mas de relacionar e integrar partes do texto, de deduzir 

informações implícitas, de refletir sobre os sentidos do texto - captando as 

intenções e pistas deixadas pelo autor —, de perceber relações com outros 

contextos, assim como de gerar mais sentidos para o texto e de valorar o que 

lêem de acordo com seus próprios critérios.  

 

b) Aprendizagem permanente  

 

Uma pequena história, apesar de toda mobilização para a preservação da 

natureza, é apenas uma fábula, mas ilustra bem o significado da aprendizagem 

permanente. E a biblioteca escolar é uma das instituições que mais oferece 

facilidades adequadas à formação de habilidades e aptidões na busca e uso da 

informação, devido ao material bibliográfico. 

 

c) O desenvolvimento da criatividade e dinamização  

Para que a escola tenha o desenvolvimento desejado é necessária a 

utilização de recursos que facilitem a integração e a Dinamização do processo 

ensino-aprendizagem e entre os recursos existentes, destaca-se a Biblioteca 



 

96 

 

 ESCOLA CLASSE 06 

Escolar, instrumento indispensável como apoio didático-pedagógico e cultural, e 

também elemento de ligação entre professor e aluno.  

Isto demonstra a importância da elaboração das leituras e o papel da Biblioteca 

Escolar nas pesquisas, dentro do ensino-aprendizagem para atingir uma melhor 

metodologia de transmissão do conhecimento, buscando influenciar o hábito da 

leitura e tomar o aluno mais crítico.  

Desta maneira, o aluno não deve ser apenas receptor de conhecimentos 

já prontos, mas tornar-se seu cotidiano, questionador, capacitado à iniciativa, ao 

dinamismo e ao Desenvolvimento de sua criatividade.  

O desenvolvimento da criatividade será estimulado através de diversos 

materiais e atividades oferecidos pelos professores juntamente com o apoio do 

responsável pela biblioteca, como: poesias, contos, de gravuras e da leitura em 

geral, procurando atingir os objetivos do novo projeto: “O HÁBITO E O PRAZER 

DA LEITURA”. 

  

d) Funções do Professor Atuante em Biblioteca  

Ao professor atuante em biblioteca cabe ser o mediador entre o livro e a 

comunidade escolar, observando-se as seguintes atribuições:  

• Elaborar, bimestralmente, o planejamento da biblioteca, em consonância 

com o planejamento pedagógico;  

• Organizar as instalações da biblioteca, incluindo mobiliário e 

equipamentos;  

• Organizar e preparar tecnicamente o acervo bibliográfico: livros, revistas, 

enciclopédias;  

• Orientar os professores de sua escola quanto ao encaminhamento do 

aluno à biblioteca para realização de pesquisas;  

• Sugerir, de acordo com o interesse do aluno, e em conjunto com o corpo 

docente da escola, o material bibliográfico, equipamentos com vista á sua 

aquisição que poderá ser feita através de campanhas da caixa escolar e 

outras;  

• Divulgar, junto ao corpo docente e discente, os serviços oferecidos pela 

biblioteca como: consulta e localização do acervo bibliográfico, etc.  
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• Planejar e realizar atividades de dinamização, tendo como principal 

objetivo, a promoção do livro, o debate e o aprimoramento crítico;  

• Elaborar mensalmente o relatório estatístico das atividades desenvolvidas 

na biblioteca, encaminhando-o semestralmente ao supervisor 

pedagógico.  

 

e) A instalação Física da Biblioteca escolar  

Biblioteca Escolar da Escola Classe 06 de Taguatinga apresenta um 

ambiente funcional e agradável.  

Sua localização é de fácil acesso, apesar de não estar localizado em local 

calmo, longe de lugares de recreação, o que seria o ideal para proporcionar a 

tranquilidade necessária para a pesquisa e a leitura.  

A área da biblioteca permite a colocação de estantes, mesas, cadeiras 

mural e cantinho de leitura. Apresenta uma boa iluminação. Quanto à decoração, 

temos murais de incentivo à leitura e para fixação de trabalhos. O mobiliário está 

adequado ao tamanho da área da biblioteca e apesar do pouco espaço não deixa 

de ser um lugar aconchegante, dependendo muito do trabalho feito pelo 

professor, que deverá orientar cada aluno, no intuito de como tornar a biblioteca 

um lugar calmo, de muito silêncio, tornando assim a leitura prazerosa.  

Dispõe de estante específica para o corpo docente da escola que inclui 

livros de literatura para pesquisa educacional e pessoal. Bancos de livros 

didáticos para cada série enviados pela FNDE.  

 

f) Orientações técnicas  

Todo o acervo da biblioteca está sendo informatizado. Todos os livros 

estão sendo catalogados para um maior controle de entrada e saída dos mesmos 

da biblioteca. Tendo como prioridade, aumentar o número de livros e de material 

de pesquisa disponíveis, para que os objetivos propostos sejam alcançados.  

 

 

 

g) Orientações finais  
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No decorrer das atividades é necessário obter informações sobre as atividades 

desenvolvidas na promoção da leitura em Bibliotecas Escolares e caracterizar a 

Biblioteca escolar, sua metodologia e linha pedagógica.  

A hora do conto é uma das principais atividades realizadas dentro do 

projeto. As crianças devem escutar histórias, a fim de desenvolver o interesse 

pelos livros e conscientizar-se da variedade de livros disponíveis [“...].” 

O texto literário infantil é considerado de extrema importância para o 

desenvolvimento da criança nos aspectos físico, cognitivo, afetivo e moral, 

interferindo assim, de forma positiva, na resolução e organização de 

sentimentos, no enriquecimento do vocabulário de ordem psicomotor, sem 

deixar de considerar o vínculo afetivo que é formado entre adulto/educador e 

criança, no momento da leitura. A história infantil torna-se um jogo de 

inteligência, imaginação e liberdade. 

 

 

OBJETIVOS 

 

1.  GERAL  

Levar a criança a apreciar, se deliciar e se surpreender percebendo que 

a leitura abre caminhos para a conscientização sobre fatos atuais e de todos os 

tempos. E que ainda mais, a leitura faz parte da bagagem necessária para 

escrever bem, comunicar-se bem, viver bem.  

 

 

2. ESPECÍFICOS  

• Desenvolver além da criatividade, o senso crítico;  

• Incentivar o hábito de leitura nos alunos; treinamento e pesquisa na 

Biblioteca escolar; e reconhecimento da importância das bibliotecas no 

ambiente escolar.  

•  Desenvolver a vontade de ler todos os tipos de textos e fazer dessa 

leitura um hábito de lazer e conhecimento;  

• Despertar no aluno as questões: Onde? O quê? Como? E por que ler?  
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• Auxiliar, criar e manter um ambiente educacional rico, variado, dinâmico, 

que estimule as inovações no processo ensino-aprendizagem e a 

aplicação de suas conquistas de modo amplo e significativo;  

• Formar e desenvolver no aluno habilidades de busca e uso da informação 

que facilitem a aprendizagem permanente e atualizada;  

 

 

ATIVIDADES DINÂMICAS E VARIADAS 

  

Clube de leitura: recadinhos com comentários sobre determinados livros, 

mesa redonda após leitura de um livro, criação de propaganda publicitária sobre 

livros que gostaram; criação da sala ambiente; feira de livros (envolvendo a 

escola inteira); debate, projeções de filmes, palestra sobre temas variados, 

sempre ligados aos livros concernentes; concursos: de poesia, de ficção, 

crônicas, cartazes; produção de textos ou desenhos (a partir de outros textos, 

palavras, canções, gravuras); dramatizações e apresentações teatrais (parte de 

uma obra ou uma situação real ou fictícia); teatro de fantoches (histórias 

contadas pelo professor ou pelos alunos); concursos (de livros lidos, obras de 

arte, literatura, trabalhos manuais, histórias, etc.); autores escolhidos para serem 

trabalhados por toda a escola; empréstimo de livros aos alunos; visitas a feiras 

de livros, museus, cinemas e outros; 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Biblioteca escolar é um centro ativo da aprendizagem, portanto precisa 

ser vista como um núcleo ligado ao esforço pedagógico dos professores e não 

como um apêndice das escolas. A Biblioteca escolar deve trabalhar com os 

professores e alunos e não apenas para eles. Durante o desenvolvimento das 

atividades na Biblioteca escolar espera-se uma mudança do tratamento dos 

professores em relação à Biblioteca escolar, que deverá ser vista como um local 

de aprender e que existe para se obter informação e conhecimento. É na 

biblioteca que podem reconhecer a complexidade do mundo que os rodeia 
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descobrir seus próprios gostos, investigar aquilo que os interessa, adquirir 

conhecimentos novos, escolher livremente sua leitura preferida e sonhar com 

mundos imaginários.  

Para merecer tal caráter - a de instrumento dinâmico e interativo - há que 

se considerar como função primordial que a Biblioteca escolar atue como órgão 

auxiliar e complementar da escola, facilitando aos alunos o livre acesso aos livros 

- o mundo fantástico do saber, das descobertas, dos sonhos, do imaginário conto 

de fadas aos mundos do assombrado. Bem como, a orientação clara e precisa 

para o estudo, para a solução de problemas e dos deveres de classe, ou ainda, 

o de incrementar as pesquisas referenciando-as, utilizando mais de um livro, 

sintetizando, criticando e, fundamentalmente como apoio informacional ao 

pessoal docente. 
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EU NO MUNDO: CIDADÃO, DIVERSO E SUSTENTÁVEL 

 

Justificativa 

Como observa Gadotti (1995), a escola é o lócus central da educação. Por 

isso, deve tornar-se o polo irradiador da cultura, não apenas para reproduzi-la 

ou executar planos elaborados fora dela, mas para construí-la, seja a cultura 

geral, seja a popular. Uma escola cidadã e de qualidade social se preocupa com 

a mudança do contexto social, e para isso a escola não pode ser mais um espaço 

fechado. O papel da escola não deve limitar-se apenas à região intramuros, onde 

a prática pedagógica se estabelece. A escola é, sobretudo, um ambiente que 

recebe diferentes sujeitos, com identidades diferentes, origens diversificadas, 

histórias, crenças e opiniões distintas, e portanto deve se configurar em um 

espaço de acolhimento a toda esta diversidade, compreendendo cada membro 

desta comunidade como um cidadão de direitos, sujeitos históricos, que podem 

interferir na cultura e história tanto pessoal como coletiva. 

A Constituição Federal de 19883 indica a necessidade da presença da 

Educação em Direitos Humanos nas práticas educativas, uma vez que a própria 

educação constitui-se um desses direitos inalienáveis da pessoa humana. “Esse 

desafio de tornar a escola espaço de 

afirmação de Direitos Humanos é tarefa eminentemente coletiva [...]” (MEC, 

2008, p. 34). 

  Compreendemos que a escola não apenas transmite conhecimentos, nem 

mesmo apenas os produz, mas que ela fabrica sujeitos, produz identidades 

sociais, étnicas, de gênero, de classe. Reconhecemos que essas identidades 

estão sendo produzidas através de relações de 

desigualdade e a escola pode se conformar a reproduzir e contribuir para 

manutenção de uma sociedade desigual, seja com a nossa participação ou 

omissão.  

Levando em consideração o compromisso da instituição com uma 

educação com qualidade social, definiu-se uma proposta de trabalho voltada 

para os eixos transversais do Currículo em Movimento, a saber: Educação para 
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a diversidade; Cidadania e Educação em e para os direitos humanos e Educação 

para a Sustentabilidade, numa perspectiva que vai além da transmissão desses 

eixos como conteúdos escolares, mas ao contrário, fazendo-os perpassar por 

todos os conteúdos trabalhados, com a intenção de mudança de postura de toda 

a comunidade escolar, pra que vivenciemos o cotidiano escolar como espaço de 

cidadania, respeito a toda diversidade humana, repudiando qualquer forma de 

preconceito e discriminação; respeito aos Direitos Humanos e de 

sustentabilidade, reafirmando nosso compromisso e responsabilidade com o 

Meio Ambiente e com a sobrevivência e qualidade de vida das próximas 

gerações . Entendendo que, como afirma o Currículo é preciso educar “em e 

para” cidadania, diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. 

  

Objetivos: 

• Promover a construção da identidade como sujeito individual e 

coletivo, considerando os espaços de convivência: família, escola, 

comunidade, cidade, país, mundo. 

• Compreender o sentido de alteridade, dando ênfase ao respeito as 

diferenças, socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, de orientação 

sexual, de idade, culturais, dentre outras.  

• Reconhecer a necessidade de conviver eticamente com o outro, 

conhecendo e respeitando seus diretos, deveres, costumes e modos 

de viver, na busca da eliminação da discriminação e preconceito.  

• Associar a noção de cidadania aos princípios de respeito a 

diversidade, a pluralidade e aos direitos humanos.  

• Associar o conceito de cidadania a conquista de direitos dos povos 

das sociedades, compreendendo como conquista histórica. 

• Reconhecer e respeitar a diversidade entre os colegas, respeitando os 

indivíduos em suas diferentes características: individuais, físicas, 

culturais, socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, de orientação 

sexual e idade; 
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• Compreender a importância da valorização, do acolhimento e do 

respeito às diferenças individuais, físicas, culturais, socioeconômicas, 

étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual e de idade, para a 

promoção da convivência harmoniosa em sociedade; 

• Conhecer o uso sustentável de recursos naturais e a reciclagem de 

diferentes recursos no âmbito familiar, na escola e na sociedade.  

• Identificar questões ambientais, buscando conservar e respeitar o 

meio ambiente; 

• Conhecer práticas de utilização e conservação dos espaços e meio 

ambiente, por meio de atitudes sustentáveis, visando ao bem-estar de 

todos.  

Desenvolvimento/Estratégias: 

• Nas Coordenações setorizadas deverá ser observado os objetivos dos 

conteúdos para definir as ações/estratégias de abordagem numa 

perspectiva cidadã, sustentável e diversa.  

• O Coordenador será o mediador desse movimento. Junto com o 

professor, deverá observar e selecionar os materiais didáticos disponíveis 

(livro didático, projeto integrador e atividades extras) a fim de contemplar 

os conteúdos nesta abordagem, tendo sempre em vista que a postura é 

determinante neste processo. 

• Durante o processo serão contempladas temáticas específicas propostas 

no Calendário Escolar: 

➢ Semana de conscientização e promoção da Educação Inclusiva (SOE, 

AEE, E EEAA). 

➢ Semana de Conscientização de uso sustentável da água. 

➢ Semana de Educação para a vida. 

➢ Dia Nacional da Educação Ambiental. Dia do Estudante; 

➢ Dia do Patrimônio Cultural; 

➢ Semana da prevenção ao uso de drogas; 
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➢ Dia nacional da luta das pessoas com Deficiência; 

➢ Dia da Criança; 

➢ Semana Nacional do Livro e da Biblioteca; 

➢ Dia Nacional da Consciência Negra. 

➢ Eventos: Festa Junina temática, Festa da Família e Feira Cultural (todos 

com enfoque nos eixos do currículo). 

• Nessas datas específicas, a equipe pedagógica articulará o 

planejamento junto aos professores e equipes responsáveis: 

➢ Planejamento quinzenal; 

➢ Estudos de sobre cada Eixo Transversal do currículo em Movimento 

➢ Oficinas  

➢ Filmes e vídeos 

➢ Ações que necessitem de Parcerias (SESC, DETRAN, UNIEB, 

FACULDADES...) 

Trata-se de um projeto que será construído ao longo do ano num processo 

constante de reflexão, avaliação e redirecionamentos de maneira a atender os 

objetivos que se pretende alcançar e também por envolver um processo de 

mudança de postura de todos os envolvidos e a reorganização dos espaços e 

tempos escolares. Necessitando de estudos e reflexão coletiva para 

repensarmos a prática pedagógica e então depois, fazer proposições coerentes. 

 

Avaliação: 

       A avaliação será processual, durante todas as atividades e diagnósticos 

propostos, com base em registros e observação do professor. O projeto também 

será documentado em forma de portfólio, mostrando os conhecimentos 

adquiridos durante o processo de aprendizagem, para exposição junto à 

comunidade escolar, na Feira Cultural a ser realizada no mês de novembro. Será 
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avaliada constantemente a mudança de postura dos alunos e todos os 

funcionários da instituição. 

 

Duração do projeto: 

       O projeto será realizado durante o ano letivo de 2019 

 

Produto final: 

       Periodicamente, realizaremos produções como cartazes, murais, folders, no 

sentido de divulgar e expor o que for sendo realizado. E como produto final, 

haverá a exposição do portfólio, painéis/ materiais relacionados ao projeto, com 

o intuito de conscientizar a comunidade escolar da importância do tema, 

materiais que também serão exposto na Feira Cultural que a escola realiza todos 

os anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 




