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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

A Equipe da Escola Classe 08 do Cruzeiro, apresenta esta proposta 

pedagógica como ferramenta norteadora para se atingir os objetivos e metas propostos 

no trabalho. A equipe vê a importância de uma escola inclusiva, cidadã, solidária e de 

qualidade social para todas as crianças, adolescente e jovens brasileiros. 

O trabalho pedagógico realizado na Escola estará em processo de avaliação 

constante, de maneira que todos os envolvidos no processo educacional possam opinar 

e avaliar o ensino oferecido. Isto posto, a presente proposta é um ponto de partida que 

sofrerá constantes alterações, visando adequá-la ao cotidiano da escola. 

Esta proposta pedagógica será nossa meta a ser alcançada dentro dos parâmetros 

pedagógicos exigidos para uma sociedade mais justa e solidária através do aprendizado 

dos nossos alunos, seguindo os parâmetros da Organização Pedagógica para 

elaboração do PPP – SEEDF e das demais legislações que regem a educação no 

Distrito Federal. 

A equipe de professores, auxiliares da Educação, Direção e todos os 

segmentos da comunidade escolar assumem o compromisso de implementação de 

políticas de transformação significativa na estrutura da escola, através dos projetos em 

execução e de outros que surgirão a partir das demandas do ano letivo. Busca-se, 

portanto, a reorganização dos tempos e dos espaços escolares, nas formas de ensinar; 

aprender a avaliar e desenvolver o currículo. Trabalha-se, ainda, o conhecimento de 

forma racional para o melhor aproveitamento do aluno respeitando as singularidades do 

desenvolvimento de cada indivíduo, como pessoa humana. 

A elaboração do presente instrumento deu-se a partir da análise do 

documento anteriormente elaborado e sua adequação, sendo adequado às demandas 

surgidas para o ano de 2019. 

Em 2018, foi criado um grupo de trabalho, com a finalidade de promover a 

reescrita do texto e adequação aos norteadores de elaboração do PPP, segundo a 

Orientação Pedagógica de 2014, composto por diretora, coordenadora e algumas 

professoras. Para 2019 o grupo foi reformulado, visto não haver coordenador 
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pedagógico local eleito. 

Na elaboração desta Proposta Pedagógica foi essencial a participação das 

famílias e a realização das Coordenações Coletivas temáticas, voltadas para a 

socialização de informações levantadas pelos diversos segmentos nas conversas 

informais em sala de aula, palestras e rodas de conversas. Contamos também com dias 

letivos temáticos e momentos de confraternização. Reuniões com alguns representantes 

da CRE Plano Piloto nos permitiram caracterizar um pouco mais os elementos sociais, 

econômicos, históricos e culturais para realizarmos esse diagnóstico.  

Como nem sempre é possível a participação presencial dos pais, foram 

utilizados alguns instrumentos para poder embasar as discussões a respeito do PPP. 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

I - Reuniões da CRE Plano Piloto com a comunidade escolar e o Conselho 

Escolar. 

 

o Total de alunos matriculados na escola: 359 

o Quantidade de convites enviados às famílias: 359 
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o Quantidade de responsáveis presentes: 155 

 Pesquisas de abordagem mista (qualitativa/quantitativa) –  

o Total de alunos matriculados na escola: 359. 

o Quantidade de questionários enviados às famílias: 359. 

o Quantidade de questionários recebidos: 187 

 Questionário com múltipla escolha – Questionário  

o Total de alunos matriculados na escola: 359. 

o Quantidade de questionários enviados às famílias: 359. 

o Quantidade de questionários recebidos: 285 

 Levantamento de interesse em Palestras para Pais  

o Total de alunos matriculados na escola: 359. 

o Quantidade de questionários enviados às famílias: 359. 

o Quantidade de questionários recebidos: 98 

 

Para garantir a participação dos diversos segmentos da escola, foi elaborado, 

em meados de 2018, uma atividade denominada “Minha Escola”. Nesta atividade, as 

crianças tiveram a oportunidade de conversar em sala sobre a Escola, aquilo que 

gostavam ou que poderia melhorar na escola e  fazer registro de suas impressões sobre 

a escola, não apenas em seu aspecto físico, mas, principalmente, a maneira como se 

sentia na escola. O resultado da atividade foi bastante positivo, pois pode ser observado, 

diante das produções, que as crianças estavam felizes no ambiente escolar. As crianças 

sentiam-se parte integrante da Escola e que reconheciam sua importância no contexto 

escolar. 

As produções foram afixadas nos murais e todos puderam contemplar as 

produções dos alunos. 
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Para promover a participação do segmento de pais, foi elaborado um 

questionário, em que eles podiam, através de perguntas objetivas, marcar seu grau de 

satisfação para com a escola. No mesmo instrumento, foram colocados aspectos quanto 

à satisfação dos pais, nos mesmos aspectos, quanto a Escola Parque, de acordo com a 

realidade dos alunos do horário integral. 

A avaliação foi bastante satisfatória, com relação aos aspectos observados: 

Alimentação, Aprendizagem dos alunos, Estrutura Física da Escola, Profissionais da 

escola, Participação da família na vida escolar, Horário de funcionamento da escola. 

Pôde-se concluir, a partir dos questionários respondidos, que a maior parte 

das respostas foram entre Ótimo e Bom, o que evidencia um bom grau de satisfação dos 

pais com a Escola. 

Enviamos também questionário de múltipla escolha, abrindo espaço para 

colocações dos pais sobre pontos positivos, negativos e sugestões.  

A participação do Conselho Escolar na Escola Classe 08 do Cruzeiro vem 

sendo decisiva no sentido de subsidiar discussões e momentos de reflexão em que a 

prática do pensar coletivo seja evidenciado. Os membros do Conselho Escolar, em 

constante parceria com a Escola, apresentam demandas dos mais diversos segmentos 

e, participam, dessa forma, na apresentação de soluções. 

Cada vez mais, a comunidade escolar vem sendo convidada a participar 

efetivamente das reuniões e encontros promovidos pelo Conselho Escolar, trazendo 
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dinamismo e efetivando os aspectos democráticos na escola. 

Semanalmente, nas coordenações coletivas, os diversos aspectos são 

discutidos com os professores, a fim de haver uma construção coletiva com os 

envolvidos. 

Outros momentos de construção coletiva serão criados, para que os aspectos 

elencados e outros observados posteriormente sejam levantados e outras propostas 

sejam encaminhadas, levando, assim, o processo de construção a um patamar mais 

próximo da realidade. 

- Questionário:  

Apesar de ter sido aplicado anteriormente, continua a sustentar algumas ações 

desenvolvidas na escola.  
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REGISTROS DE ATIVIDADES 
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É na construção do PPP que a comunidade escolar (pais, professores, 

alunos, funcionários) debate, discute e estabelece suas concepções, com o objetivo de 

criar referências e diretrizes próprias para as práticas que pretende implantar. Assim, o 

currículo escolar requer uma organização dos tempos/espaços em que a escola vai 

desenvolver os diferentes conhecimentos e valores que durante a construção do seu 
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PPP forem considerados necessários para a formação de seus alunos.  

O presente documento - bem como os gráficos que deram origem a ele - foi 

apresentado no dia letivo temático, dia 12/03/2019, em conjunto com o Conselho 

Escolar. 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA  

2.1 Histórico da Escola Classe 08 do Cruzeiro 

A cerimônia de inauguração da escola contou com a presença de diversas 

autoridades, entre elas: o Governador do Distrito Federal Sr. José Ornelas de Souza 

Filho, a Secretária de Educação e Cultura Sra. Eurides Brito da Silva. Estiveram 

presentes, também, o diretor executivo da Fundação Educacional Sr. Joaldomar Gomes 

de Almeida e o diretor superintendente da NOVACAP Sr. Getúlio Grees, músicos da 

Banda da Polícia Militar do DF e pessoas da comunidade da Octogonal, pais e alunos. 

A escola foi construída para atender, prioritariamente, a todas as crianças que 

residem na Área Octogonal Sul. Foi preparada para atender, inicialmente, a 330 alunos 

de 1ª a 6ª série do 1º grau e 253 alunos do supletivo, mas tem capacidade para atender 

a 1.400 alunos nos três turnos. Devido à demanda de alunos da comunidade ser 

pequena, atende a alunos da Estrutural e de outras Regiões Administrativas, cujos pais, 

mães ou responsáveis prestam serviços nas proximidades. 

Com o passar dos anos, a escola passou por várias mudanças, atendendo a 

Educação Infantil, EJA, Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais. Atualmente 

atende somente com os anos iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Especial. 

No ano de 2013 iniciou o atendimento dos alunos em turno integral de  10 

horas, fazendo parte do PROEITI – Programa de Escola Integral em Tempo Integral. 

No ano de 2017 passou a fazer parte da Rede Integradora do Integral, que 

atende aos alunos da Educação Integral no turno matutino na Escola Classe e no outro 

turno, na Escola Parque 313/314 Sul, perfazendo o total de 10 horas diárias. 

Para o ano de 2019, estão em funcionamento 17 turmas, sendo 15 classes 

regulares de Anos Iniciais em horário integral e 02 Classes Especiais, estas funcionando 
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em horário parcial. 

A escola conta com excelente equipe de servidores, todos comprometidos 

com a educação de qualidade, a saber: 

 

DIRETORA: Luciana Jorge Leite Araújo 

VICE–DIRETORA: Laura Isabel Giamarusti 

SECRETARIA: Sâmia Martins Bispo Barbosa – Chefe de secretaria, Maria Oliveira do 

Nascimento 

PROFESSORES: Adinalva Madalena dos Santos, Claudenyse Maria Reis Lacerda, 

Claudilene Pereira da Silva, Cleide Vieira Rios dos Santos, Danielle Lelis Ferreira, 

Elaine Frois Borges, Eliane Alves de Santana Mendanha, Eliane Cristina de Carvalho, 

Elisabete Gonsaga Jacob, Elmira Sampaio Mesiano, Ester Maria S. de Sousa, Fabíola 

Lima Ferreira das Neves, Fernando Henrique Ramalho Ribeiro, Francisca Núbia 

Bezerra Ferreira, Ivone Medeiros de Alencar, Laiz Garcia Candido, Maria Alves Rolim, 

Mônica Lucas Germano, Neide Aparecida da Conceição, Nina Claudia de Assunção 

Mello, Raquel dos Reis Souza, Rosana C. Cavalcante Freire Bueno, Rosângela B. de 

Oliveira, Sílvia Pessanha Aguiar, Vandete Pereira Lima. 

MONITORA: Lillian Costa Sertão 

ORIENTADORA EDUCACIONAL: Vera Lúcia Mattos da Silva 

AGENTE DE COPA E COZINHA: Josefa Mendes dos Santos e Sônia Maria Melo 

Santos 

MERENDEIROS: Ari Alves Correa e Suza Rodrigues de Oliveira 

AUXILIARES DE EDUCAÇÃO: Antônia Cícera de Oliveira, Francisco L do N. Oliveira,  

Mônica Campbell Páscoa.  

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: Ana Rosa Costa Silva, Antonio Firmino Ferreira, Camila 

Pereira Paulo, Gilberlandio Valero de Oliveira, Marinalva Araujo Felipe e Socorro 

Beserra dos Santos da Costa.  

EDUCADORES VOLUNTÁRIOS SOCIAIS: Ana Carolina Santos de Deus, André Walter 

Benjamin da Silva, Aretuzza Cristina de Oliveira Torres, Elma Assunção, Elenisa Félix da 

Costa, Islei Vieira Borges, Juscicléia Nascimento Silva, Leila Cristina dos Santos de 
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Deus, Maria Santos Lopes Soares,  Marta Vieira da Costa, Nadir Santos de Almeida, 

Rayne Rodrigues Soares, Thawany Rodrigues Soares, Thalita Maria Pimentel. 

 

MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR: Leonardo Augusto Álvares de Azevedo, Maria 

Oliveira do Nascimento de Souza, Monica Campbell Páscoa, Nina Cláudia de Assunção 

Mello, Priscilla Kelly da Silva Pinheiro, Vera Lúcia Mattos da Silva. 

 

2.2 Caracterização física 
 uma sala para professores com copa e depósito 

 uma sala de coordenação de professores 

 uma sala para apoio à Direção 

 uma sala para direção 

 uma sala para secretaria 

 dois banheiros para uso dos professoras e funcionárias 

 uma sala de orientação educacional 

 uma sala de mecanografia 

 uma sala de Recursos 

 uma sala de Vídeo 

 um Laboratório de Informática  

 dezessete salas de aula 

 uma sala para reforço 

 pátio coberto 

 uma sala de Leitura 

 um depósito de materiais 

 um refeitório 

 uma cozinha com depósito 

 uma sala para os auxiliares de educação com estrutura de cozinha 

 banheiros femininos para Educação Infantil 

 banheiros masculinos para Educação Infantil 

 banheiros femininos para Ens. Fundamental 

 banheiros masculinos para Ens. Fundamental 

 banheiros para alunos com necessidades especiais 

 quatro vestiários com chuveiros 

 quadra de esportes descoberta 

 dois parquinhos 

 extensa área verde externa 

 área descoberta para realização de atividades cívicas com mastros 
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2.3. Dados de Identificação 
 

MANTENEDORA  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

DISTRITO FEDERAL  

CNPJ  00.394.676/0001-07  

Endereço completo  SGAN 607, Projeção D, sala 14, Brasília-DF  

Telefone  3901-2296  

Data de fundação  31/07/2000, Decreto nº 21.396  

Utilidade Pública  Educacional  

 

Entrada 

Bloco 

Administrativo Casinha de 
bonecas 

Parquinho 
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3. DIAGNÓSTICO DA UNIDADE ESCOLAR 

3.1 Recursos didático-metodológicos 

A Escola Classe 08 do Cruzeiro tem os seguintes materiais e equipamentos a 

disposição para o melhor funcionamento: 

- Carteiras e cadeiras adequadas aos alunos do Ensino Fundamental, 

armários, estantes e mesa com cadeira para cada professor. 

Existem, também, livros cedidos pelo FNDE para os estudantes, jogos, 

banners pedagógicos, mapas, globos, brinquedos pedagógicos, televisores, data-show, 

aparelhos de DVD, duplicadores, freezer, geladeiras, copiadora, computadores com 

impressoras para a parte administrativa, caixa de som amplificada e microfone, 

computadores no laboratório de informática para uso dos alunos, além de material 

NOME  ESCOLA CLASSE 08 DO CRUZEIRO  

Endereço completo  EAOS 6/8, AE, SN  

Telefone  3901-7791  

E-mail  ec08@ig.com.br  

Localização  Urbana  

Coordenação Regional de Ensino  Plano Piloto 

Data de criação  1º/03/1983  

Turnos de funcionamento  Matutino e vespertino  

Nível de Ensino Ofertado  

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na 

modalidade da Rede Integradora de Educação 

Integral da CRE PP e Classes Especiais de turno 

parcial (matutino), na modalidade de Organização 

escolar em ciclos para as aprendizagens. 
 

Total de alunos em horário integral 
359 divididos em 15 turmas regulares e 02 classes 

especiais 

Total de alunos de Classe especial 

com horário parcial 
03 

Comissão Organizadora do PPP 

Danielle Lelis Ferreira 

Luciana Jorge Leite Araujo 

Laura Isabel Giamarusti 

Equipe de professores da Escola 

Colaboração Dimitrula Mantzos – Coordenadora intermediária 

Coordenadores Até a presente data não temos coordenadores  
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pedagógico em quantidade suficiente para o atendimento básico dos alunos. 

Os materiais e equipamentos serão usados para os fins aos quais se 

destinam, sendo de responsabilidade de cada usuário a conservação e utilização 

adequada. Haverá, também, trabalho constante de conscientização junto aos alunos, 

professores e servidores sobre o uso adequado e manutenção da Escola. 

À medida que houver desgastes ou deterioração, a escola irá adquirir novos 

produtos ou realizar a manutenção do bem, desde que haja recursos financeiros 

disponíveis e a utilização dos recursos do PDAF para tal finalidade. 

Toda a escola terá como prática o dever de zelar pelos recursos materiais 

existentes na unidade de ensino. A conservação do patrimônio escolar será objeto de 

trabalho de conscientização de toda a comunidade escolar. 

3.2 – Levantamento de dados 
Escola Classe 08 do Cruzeiro. 

Questionários respondidos: 187 (pais, responsáveis) 

Levantamento dos QUESTIONÁRIOS respondidos. 

Aspectos Ótimo Bom Regular Ruim 

Alimentação 49 77 45 16 

Aprendizagem dos alunos 85 65 37 0 

Estrutura física da Escola 59 81 39 8 

Profissionais da Escola 104 64 17 2 

Participação da sua família na vida escolar 83 70 21 13 

Horário de funcionamento da Escola 111 60 7 9 

 

Aspecto Ótimo Bom Regular Ruim 

Alimentação 49 77 45 16 

 

Comentários Quantidade 

Precisa de receitas diferentes/mais opções 14 

Mais frutas 4 

Melhorar o café da manhã 4 

Mais verduras 3 



 

18 

 

Mais salada 2 

Adequada 1 

Mais repetições 1 

Menos legumes 1 

Meu filho sempre elogia 1 

Muito boa 1 

Não tenho do que reclamar 1 

Perfeita 1 

Saudável 1 

Sei que fazem o melhor possível 1 

Sempre são lanches saudáveis 1 

Tem tudo que eu gosto 1 

Deve ter sobremesa 1 

 

Aspectos Ótimo Bom Regular Ruim 

Aprendizagem dos alunos 85 65 37 0 

 

Comentários Quantidade 

Meu filho está aprendendo/se desenvolvendo 8 

Professores são excelentes profissionais 3 

Aprendizagem boa 2 

Aprendizagem excelente 2 

Professores observarem alunos com dificuldades 2 

Enviar dever de casa 2 

Falta leitura 1 

Meu filho aprendeu a ler muito rápido 1 

Meu filho apresenta desenvolvimento satisfatório 1 

Nem todos os alunos prestam atenção na sala 1 

Professoras devem enviar plano de ensino para os pais 1 

Professoras devem trabalhar mais as especificidades 1 

Professores dedicados 1 

 

Aspectos Ótimo Bom Regular Ruim 

Estrutura física da Escola 59 81 39 8 

 

Comentários Quantidade 
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Comentários Quantidade 

Quadra com cobertura 7 

Banheiros ruins 5 

Construir auditório/espaço com cobertura para apresentações 4 

Parquinho precisa ser coberto 4 

Salas muito quentes 4 

Limpeza precária/ruim 3 

Ótima, nenhum problema 2 

Banheiros fedidos 1 

Escola é quente 1 

Escola muito tranqüila 1 

Gostei de toda a estrutura 1 

Precisa de mais infra-estrutura 1 

 

Aspectos Ótimo Bom Regular Ruim 

Profissionais da Escola 104 64 17 2 

 

Comentários Quantidade 

Estão de parabéns 9 

Atenciosos 4 

Dedicados a cada aluno 4 

Muito bons 4 

Competentes 3 

Educados 2 

Prestativos 2 

Todos extremamente capacitados 2 

Agradeço o desempenho 1 

Alguns muito educados, outros nem tanto 1 

Estão de parabéns 1 

Maior flexibilidade para conversar com os pais 1 

Mais apoio aos alunos que precisam 1 

Mais comunicação com a família (responder agenda) 1 

Péssimos 1 

Sem educação 1 

Sempre sou bem atendida 1 
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Aspectos Ótimo Bom Regular Ruim 

Participação da sua família na vida escolar 83 70 21 13 

 

Comentários Quantidade 

Participa de tudo 9 

Esforça-se para participar 3 

Estamos sempre presentes em reuniões e eventos 3 

Trabalho impede a presença 2 

Acompanhamento de dever de casa é bom 1 

Família deve estar mais presente 1 

Parabéns aos professores por atenderem aos pais em qualquer momento 1 

 

Aspectos Ótimo Bom Regular Ruim 

Horário de funcionamento da Escola 111 60 7 9 

 

Comentários Quantidade 

Gosto desse horário 7 

Maravilhoso, principalmente para nós, pais, que trabalhamos fora do horário 

comercial. 
5 

Abrir o portão às 7h10 3 

Aula durante 7 horas 3 

Aulas das 8 às 18h 3 

Está perfeito 1 

Festas nos sábados 1 

Funcionários fazem muita greve 1 

Muito extenso 1 

Muito quente 1 

Muito tempo 1 

Parabéns a toda a escola, pois não imaginávamos que existia uma escola 

com um atendimento e horário tão plausível 
1 

Porque é muito quente na sala 1 

Qualquer motivo os funcionários fazem greve 1 

Ruim porque nunca vi minha filha chegar tão tarde 1 
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 Gráfico geral – Questionário (pais, responsáveis) 
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 Questionário (pais, responsáveis) 
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 Levantamento de dados - Questionário 

Após a tabulação dos dados dos questionários devolvidos, pudemos 

depreender que nossa clientela predominante é de classe média baixa, conforme 

informações sobre ocupação dos responsáveis informadas. Temos alunos que vivem 

com apenas um responsável, seja mãe, pai ou outro. 

 

Quanto à autodeclaração de cor, foram utilizados os critérios: indígena, 

amerelo, preto, branco, pardo. Conforme a devolução dos questionários pode-se 

observar no gráfico, a prevalência de pessoas que se autodeclaram pardas. 

 

Em 2019 a Escola tem 359 alunos matriculados no turno Integral. Quanto ao 

gênero, se dividem em 181 alunos e 178 alunas.  

 

Meninas, 
178, 50%

Meninos, 
181, 50%

Distribuição de estudantes por 
gênero

Meninas Meninos



 

25 

 

A comunidade atendida pela Escola é bastante diversa, visto que 33% dos 

alunos são oriundos da Cidade Estrutural e os demais são provenientes de várias RAs e 

cidades do Entorno, cujos pais trabalham nas imediações da Escola. O número de 

alunos moradores da própria Octogonal, Sudoeste ou Cruzeiro chega a 19% do total, 

apenas. 

Os alunos da Estrutural chegam à Escola por meio de transporte locado pela 

SEDF. Os demais alunos chegam à escola de ônibus comum, condução escolar ou de 

carro. Para os alunos do Integral são disponibilizados ônibus locados para irem e 

voltarem da Escola Parque 313/314 Sul. 

Predominantemente, o nível escolar informado pelos respondentes dos 

questionários é o de Ensino Médio. O nível de escolaridade familiar se reflete nos alunos 

em sala de aula. Possuem pouco apego aos livros e leituras recreativas em geral. 

Entendem que a leitura está vinculada à informação necessária para aquisição de 

conhecimento na escola. O acompanhamento de tarefas e atividades domiciliares é 

mínimo. 

Observa-se que o nível de escolaridade das mulheres, somando-se Ensino 

Médio e superior, é maior do que o dos homens responsáveis pela família. 

  

Nenhuma 
escolaridade, 4, 1%

EF 1ª a 4ª série, 24, 
9%

EF 5ª a 8ª série, 39, 
15%

Ensino Médio, 99, 
37%

Ensino Superior, 66, 
25%

Não há homem resp 
na família, 35, 13%

Grau escolaridade homem responsável 
(267 respostas)
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Quanto à escolaridade dos Professores é de 100% graduados com Curso 

Superior, principalmente em Pedagogia. Temos duas professoras com mestrado. A 

maioria dos professores reside próximo à Escola, enquanto a maioria dos servidores da 

carreira assistência não mora próximos à Escola, mas sim em Regiões como Guará e 

Cruzeiro, assim como Santa Maria, Samambaia e no Entorno. Em relação a auto 

declaração, 55% dos profissionais consideram-se pardos, 30% brancos, 10% não 

quiseram declarar e 5% se declararam negros.  

 

 

Nenhuma 
escolaridade, 0, 

0%

EF 1ª a 4ª série, 
14, 5%

EF 5ª a 8ª série, 
28, 10%

Ensino Médio, 
135, 51%

Ensino Superior, 
90, 34%

Grau escolaridade mulher responsável 
(267 respostas)
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 Gráficos itens 1 a 14 – Questionário 
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 Gráficos do item 15 - Questionário 
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 Comentários – Questionário 
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 Comentários, elogios e sugestões – Questionário 
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Atualmente, a Escola Classe 08 do Cruzeiro encontra-se em bom estado de 

conservação, necessitando, porém de reparos constantes e de trabalhos de 

manutenção e, principalmente, necessita de cobertura na quadra de esportes para 

melhor adequação do espaço e melhor atendimento aos alunos. 

Apesar de não haver estudantes, servidores ou professores cadeirantes ou 

com mobilidade reduzida, a escola dispõe de dois banheiros adaptados, rampas de 

acesso na entrada e rebaixamento no piso que garantem Acessibilidade aos visitantes 

ou aos usuários que venham a utilizar a escola futuramente. 

Através de emendas parlamentares conseguidas com o empenho da 

Direção e dos membros do Conselho Escolar e ações da CRE PP, os pisos das salas 

foram trocados, os sanitários dos alunos reformados, o piso de parte do pátio foi refeito. 

Quanto à parte pedagógica, após estudo dos diagnósticos iniciais de 

aprendizagem elaborados pelos professores, identificamos que a grande maioria dos 

alunos possui dificuldades de leitura, interpretação e produção de texto; dificuldades 

relacionadas à resolução de problemas e a atividades que envolvam raciocínio lógico; 

problemas relacionados ao exercício de valores e atitudes (tolerância, solidariedade, 

respeito, amizade); grande apego às redes sociais e à ostentação de bens materiais 

relacionados às tecnologias; aceitação de costumes, vícios de linguagem. 

De uma maneira geral, os alunos estão adequados à Faixa etária das 

turmas, não havendo alunos com defasagem idade-série. 

A Escola atende atualmente a 15 Estudantes Portadores de Necessidades 

Especiais, sendo 03 em Classe Especial de TGD e 12 incluídos em turmas reduzidas. 



 

34 

 

 

Os alunos da Classe Especial têm seu PPI (Planejamento Pedagógico 

Individual) e os inclusos, passam por Adequações Curriculares, de acordo com suas 

necessidades e grau de comprometimento. De uma maneira geral, são ofertados os 

mesmos desafios dos demais alunos e, ao surgirem as necessidades, estas são 

sanadas junto ao professor regente. 

Para o atendimento aos ANEES, a escola conta com a Equipe Especializada 

de Apoio à Aprendizagem, atualmente desfalcada, pois não há Pedagoga lotada na 

Equipe. O atendimento tem sido feito apenas pela psicóloga. 

Os ANEEs das turmas inclusivas têm o diagnóstico de DF, TDAH, DPAC e 

DI. De acordo com a Estratégia de Matrícula 2019, devido ao número de alunos, em 

2019 não haverá Sala de Recursos instalada em nossa Unidade de Ensino. Os alunos 

TGD são atendidos por outras equipes multiprofissionais, fora da Escola, levados pelas 

famílias. 

Um dos grandes problemas detectados na escola, segundo as avaliações 

realizadas com os professores, é a falta de acompanhamento pedagógico, visto que 

não conta com supervisor pedagógico e coordenadores. Esta deficiência vem sendo 

suprida, pela Equipe Gestora, que realiza encontros semanais com os grupos de 

professores, por ano e coordena os projetos da escola, bem como dirige a 

coordenação coletiva semanal. 

 

TGD
3

20%

Incluídos, 12, 80%

Portadores de Necessidades Especiais
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 Ciclo de Palestras para Pais 

 

 Levantamento de temas para Palestras 
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 Levantamento de horário de Palestras 

 

3.3 Análise dos Índices de Aprendizagem 

A partir do 2º bimestre de 2017, foi instituído o SAP (Sistema de 

Acompanhamento Pedagógico), cujos resultados foram considerados, durante a 

Semana Pedagógica, bem como o resultado do último IDEB como importantes 

instrumentos para avaliação do aproveitamento da aprendizagem durante o ano e para 

planejamento das ações a serem utilizadas para o alcance dos objetivos que têm sido 

evidenciados pelos estudantes como não alcançados. 

A escola teve a nota de IDEB 5,9 em 2015 e 5,6 em 2017. O índice é 

relativamente baixo, se comparado a outras escolas com características semelhantes. 

Analisa-se que o IDEB de 2017 não refletiu o trabalho efetivo da Escola, visto que 

naquele ano, a escola atendeu temporariamente os alunos oriundos do Paranoá, que 

deixaram a escola no 1º bimestre de 2018. 

Foram realizadas, ao longo do primeiro bimestre de 2019, a 1ª. Prova 

Diagnóstica para alunos do 4º e 5º anos e a 2ª. Prova Diagnóstica para alunos do 2º e 

4º anos. 

8h30-9h30
18%

12h30-13h30
2%

17h-18h
25%

18h-17h
48%

Não opinou
7%

Horário das Palestras

8h30-9h30 12h30-13h30 17h-18h 18h-17h Não opinou
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Após o conhecimento de todos os resultados disponíveis, foi possível avaliar 

os aspectos que precisam ser melhor trabalhados para maior aproveitamento 

pedagógico dos alunos e planejamento de ações de intervenção. 

Após a realização das avaliações, foi detectado que os alunos precisam de 

maior acompanhamento e de ações que garantam sua aprendizagem quanto a 

Alfabetização e Raciocínio Lógico Matemático, seja através de atividades diversificadas 

em sala de aula, reagrupamentos segundo os níveis da psicogênese e projeto 

interventivo. 

 

4ª série / 5º 

ano 
 

 

 

IDEB 

  

 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

EC 08 DO 

CRUZEIRO 
5.0 5.1 5.2 5.5 

 
5.9 5.6 5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9 

 

 

 

 

 

Obs:  

* Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 

** Sem média no SAEB 2017: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho 

calculado. 

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 

 

 Resultados da Avaliação do Acompanhamento das 

Aprendizagens 

4º ANO – FRAGILIDADES  

 

Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da turma obtiveram menos de 

50% de acerto no desempenho de cada questão. 

Língua Portuguesa 

D9 - Estabelecer relação entre as partes do texto 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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D10 - Inferir Informações 

Matemática 

D3 - Resolver problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a multiplicação e a divisão 

 

 

5º ANO – FRAGILIDADES  

 

Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da turma obtiveram menos de 

50% de acerto no desempenho de cada questão. 

Língua Portuguesa 

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc 

Matemática 

D3 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionaispelo número de lados e pelos tipos de 

ângulos 

D8 - Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo 

D15 - Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens 

D20 - Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentessignificados da multiplicação ou divisão: 

multiplicação comparativa, ideia deproporcionalidade, configuração retangular e combinatória 

D7 - Resolver problemas significativos utilizando unidades de medidapadronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, 

l/ml 

 

Resultado da Prova Diagnóstica 

 

2º ANO – FRAGILIDADES  

 

Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da turma obtiveram menos de 

50% de acerto no desempenho de cada questão. 

Leitura 

D7.1 - Reconhecer o assunto do texto com apoio das características gráficas e do suporte. 

D9.1 - Identificar repetições e substituições que contribuem para a coerência e coesão textual. 

D7.3 - Reconhecer o assunto do texto a partir da leitura individual (sem apoio das características gráficas ou do 

suporte). 

D8.2 - Reconhecer a finalidade do texto a partir da leitura individual (sem apoio das características gráficas do 

suporte ou do gênero). 
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Matemática 

D1.4 - Comparar ou ordenar números naturais. 

D2.1 - Resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e retirar quantidades. 

D5.3 - Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de medida. 

D3.1 - Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação. 

 

4º ANO – FRAGILIDADES  

 

Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da turma obtiveram menos de 

50% de acerto no desempenho de cada questão. 

Língua Portuguesa 

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc 

D1 - Localizar informações explícitas em um texto. 

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros 

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a 

continuidade de um texto. 

Matemática 

D8 - Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D9 - Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento ou 

acontecimento. 

D15 - Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 

D20 - Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão: 

multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. 

D23 - Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro 

D7 - Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, 

l/ml 

Fonte: site http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br  

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

A Escola Classe 08 do Cruzeiro tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento da criança como ser integral, em seus mais diversos aspectos, 

complementando e/ou orientando a ação da família e da comunidade, visando a 

permanência do aluno na escola com qualidade, respeitando a criança como um ser 

em desenvolvimento e oportunizando a aprendizagem de todos. 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

5.1 – Da Educação Integral: 

Após estudos e discussões das concepções apresentadas no Currículo em 

Movimento do Distrito Federal Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Anos Finais 

(DISTRITO FEDERAL, 2018), consideram-se os seguintes princípios da Educação 

Integral nas escolas públicas do Distrito Federal: 

 Integralidade: a Educação Integral é um espaço privilegiado para se 

repensar o papel da educação no contexto contemporâneo. É importante dizer que não 

se deve reduzir a educação integral a um simples aumento da carga horária do aluno 

na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

 Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes 

campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

 Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na 

escola deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas 

formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de 

fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção 

interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais dos alunos e da comunidade. 

 Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na 

qualidade da educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade 

(BRASIL, 2008). Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num 

espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e 

da vida. 

 Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo 
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a cidade como um rico laboratório de aprendizagem. A educação se estrutura no 

trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo 

educativo. Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais 

educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de 

aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade 

civil organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais 

significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

 Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem 

para todos os envolvidos. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da 

rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. 

Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da 

equipe da escola e da rede de ensino. 

 - Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas: 

Tendo em vista o Currículo em Movimento, reconhecendo “a unicidade 

indissociável entre teoria e a prática” (Pressupostos Teóricos do Currículo em 

Movimento, p. 66) considera-se também, a relação de interdependência entre uma e 

outra. O estudante aprende quando experiencia aquilo que está sendo estudado. 

Muitas são as pesquisas e seria até impossível discordar que a prática e a ludicidade 

levam à aprendizagem efetiva. 

Os anos iniciais são o ambiente propício e mais favorável para a 

interdisciplinaridade. Na elaboração dos planejamentos, as professoras já permeiam os 

conteúdos significativos com atividades de outras áreas de conhecimento. Além dos 

trabalhos acadêmicos indicarem a possibilidade da interdisciplinaridade, os professores 

são categóricos em afirmar a riqueza do trabalho elaborado desta forma. 

Em face de tamanha experiência que os alunos trazem para a escola, torna-se 

impossível que o Currículo seja tratado de forma estanque. É necessário haver 

flexibilização para que os conteúdos sejam tratados no melhor momento possível e que 

sejam enriquecidos com outros assuntos, que inclusive, não venham a ser previstos na 

organização curricular. Os estudantes, em sua maioria, residem em áreas distantes do 

local onde está instalada a escola, o que requer a contextualização constante dos 
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assuntos abordados em sala de aula. Os alunos trazem na sua história de vida e nas 

suas mais diversas relações externas à escola, muita experiência, que precisa ser 

valorizada e aproveitada para que o Currículo faça sentido. Diante disso, os 

profissionais de educação têm a oportunidade de adequar sua prática para o momento 

ideal de abordar determinados assuntos e conteúdos. Isso possibilita que o estudante 

seja contemplado em suas especificidades e que a prática em conjunto com outros 

aprendentes seja enriquecida.  

5.2 - Princípios Orientadores das Práticas Administrativas: 

 Na prática administrativa são considerados os princípios previstos aos Agentes 

Públicos, presentes na Constituição Federal (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência) e princípios da Gestão Democrática e também participativa, 

visando a melhoria do desempenho da escola e do processo ensino-aprendizagem 

propriamente dito e pela focalização no sujeito, ou seja, na comunidade escolar e nos 

estudantes.  

Um ponto fundamental para que se alcance um ambiente equilibrado e 

agradável a todos é o foco no sujeito;  entender as necessidades atuais de cada 

pessoa, fazer com que ela se torne parte integrante e reconheça seu valor na Escola e 

buscar meios para que todos: estudantes, professores, servidores e demais 

colaboradores, possam ter a sensação de pertencimento. 

Quanto à gestão financeira, tem sido realizada da maneira mais transparente 

possível. Todos os documentos comprobatórios de gastos são disponibilizados à 

comunidade escolar para que assim possam acompanhar a utilização dos recursos 

financeiros.  

Mensalmente, é realizada reunião ordinária com o Conselho Escolar e Caixa 

Escolar para definição das prioridades de gastos a serem realizados pela escola e 

anualmente, será convocada Assembleia Geral Ordinária para análise e aprovação das 

prestações de contas. 

 

 



 

43 

 

6. OBJETIVOS  

6.1 Objetivo Geral: 

Construir práticas educativas de qualidade, eficazes administrativa e 

pedagogicamente e efetivas na utilização de recursos humanos, pedagógicos e 

financeiros, que contemplem a comunidade escolar em diferentes aspectos, 

contribuindo para a aprendizagem e tornando cada aluno mais responsável, crítico, 

feliz e consciente de seu papel na sociedade. 

6.2 Objetivos Específicos: 

 Proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança 

e seu desenvolvimento integral, estimulando sua curiosidade e seu interesse. 

 Proporcionar o desenvolvimento dos aspectos físicos, psicológicos, 

intelectuais e sociais, no aluno em parceria com a ação da família e da comunidade. 

 Acolher todos os alunos independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 

 Estabelecer ações de respeito para cada pessoa da comunidade escolar 

como um ser único, independentemente de gênero, raça, crença e costumes. 

 Priorizar o desenvolvimento da boa convivência com os alunos portadores 

de necessidades especiais, respeitando suas características pessoais com direitos e 

deveres. 

 Adequar o atendimento educacional a cada portador de necessidades 

educativas especiais, visando o seu desenvolvimento de suas potencialidades, de 

modo a conseguir a sua plena integração na escola e na sociedade. 

 Estimular as produções lúdicas e artísticas em um clima harmonioso com 

liberdade de expressão e autonomia. 

 Estabelecer relações entre o modo de vida característico do aluno em seu 

grupo social e outros grupos, para construção da identidade e respeito à diversidade 

cultural. 
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 Fazer com que o trabalho desenvolvido pela escola seja conhecida pela 

comunidade. 

 Fomentar na comunidade do entorno da escola um olhar de simpatia e 

confiança pela escola. 

 Valorizar os profissionais da escola com ações de bom conviver e bem 

estar no ambiente de trabalho. 

 Contribuir na formação continuada de todos os envolvidos nas atividades 

da escola: gestão, professores, servidores, monitores, voluntários e familiares dos 

alunos. 

 Estabelecer relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali 

se estabelecem, valorizando sua importância para uma postura sustentável. 

 Buscar a melhoria do espaço físico da escola, contribuindo cada vez mais 

para o bem estar dos alunos, professores e funcionários. 

 Gerir com transparência e lisura os recursos financeiros. 

 Incentivar a comunidade escolar a conservar o patrimônio escolar 

disponível, evitando-se desperdícios e gastos desnecessários. 

 Mobilizar os pais para que contribuam financeiramente com a escola de 

seu filho de forma a garantir um ambiente agradável e a aquisição de recursos 

pedagógicos.  

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
   

O trabalho da Escola baseia-se em documentos norteadores da Secretaria de 

Estado da Educação – que por sua vez, estão em consonância com os documentos 

elaborados pelo MEC, bem como com a LDB. 

São documentos norteadores:  

- o Currículo em Movimento do Distrito Federal, “que é uma referência para as 

redes de ensino no Distrito Federal, cujos alicerces epistemológicos 
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corroboram uma educação baseada em teorias crítica e pós-crítica de 

currículo”;  

- as Diretrizes Pedagógicas da Avaliação, “que discute concepções, 

procedimentos e instrumentos avaliativos que devem constar nos Projetos 

Político-Pedagógicos das escolas, especialmente nas práticas avaliativas 

realizadas no cotidiano das Unidades Escolares, inclusive das instituições 

conveniadas com esta Secretaria. São diretrizes que se constituem... suporte 

didático-pedagógico e teórico-metodológico para o planejamento, o 

desenvolvimento, a organização e a avaliação do trabalho pedagógico na 

Educação Básica e suas respectivas modalidades”. A Secretaria de Estado da 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) compreende que a função formativa da 

avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e 

emancipatória. Compreende também que a função diagnóstica compõe a 

avaliação formativa, devendo ser comuns aos demais níveis da avaliação. A 

função formativa, independentemente do instrumento ou procedimento 

utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo 

(HADJI, 2001). Esta função deve perpassar os níveis: da aprendizagem, 

institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou de larga escala. Sua 

finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os 

estudantes por meio da avaliação. 

-  as Diretrizes Pedagógicas do 2º Ciclo, visto que Escola trabalha com a 

organização curricular para as aprendizagens (o 2º ciclo - Bloco I – 1º ao 3° 

ano e bloco II – 4º e 5º anos); “cujo ponto de partida é a construção de um 

projeto de educação para os primeiros cinco anos do Ensino Fundamental, 

etapa importante para o desenvolvimento da criança, em especial para a 

apropriação da leitura e da escrita na perspectiva dos letramentos linguístico, 

matemático e científico. O ponto de chegada é uma educação pública de 

qualidade referenciada nos sujeitos sociais.  

- Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em tempo Integral, 

“que tem o objetivo de nortear a organização do trabalho pedagógico junto às 

Unidades Escolares e aos setores pedagógicos e administrativos. 

Acrescentar: Segundo as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a 

Educação em tempo Integral nas unidades escolares da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal (SEEDF, 2018): Nesse contexto, a Educação 
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Integral, enquanto concepção insere-se como um fator imprescindível para a 

concretização de um ensino de qualidade, uma vez que ela oferece a 

possibilidade de ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais 

numa perspectiva de currículo integrado e transversalizado pelos eixos da 

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

Sustentabilidade e Cidadania, conforme preconiza o Currículo da Educação 

Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal Ensino Fundamental, Anos 

Iniciais e Anos Finais (DISTRITO FEDERAL, 2018) fundamenta-se na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, nesta tendência pedagógica o 

currículo escolar considerar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. 

Com esta proposta é possível valorizar a democratização do acesso à escola pública 

para todas as classes sociais, tendo suas concepções e práticas discutidas para 

considerar o atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez 

mais heterogêneo que compõe a escola pública do DF. 

Nessa perspectiva, é necessário que a escola estabeleça fundamentos, 

objetivos, metas, ações que orientem seu trabalho pedagógico, considerando a 

pluralidade e diversidade social e cultural em nível global e local. Busca-se a igualdade 

entre as pessoas, “[...] igualdade em termos reais e não apenas formais, [...], 

articulando-se com as forças emergentes da sociedade, em instrumento a serviço da 

instauração de uma sociedade igualitária” (SAVIANI, 2008, p. 52).  

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação 

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente, “[...] 

o trabalho educativo 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, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática intencional e planejada. 

Essa compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num contexto marcado 

por contradições e conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as 

relações sociais de produção. Essa natureza contraditória da escola quanto a sua 

função de instruir e orientar moralmente a classe trabalhadora pode indicar a 
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superação dessas contradições, à medida que a escola assume sua tarefa de garantir 

a aprendizagem dos conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade, em 

situações favoráveis à aquisição desses conteúdos, articuladas ao mundo do trabalho, 

provendo, assim, condições objetivas de emancipação humana.  

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos 

curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

necessária entre os  sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos 

culturais.  

A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e 

percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é 

transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. Considerar a prática social 

como ponto de partida para a construção do conhecimento significa trabalhar os 

conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de saberes do senso 

comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O 

trabalho pedagógico assim concebido compreende que a transformação da prática 

social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. 

A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da 

aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. É 

função primeira  da escola, garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio 

do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o 

reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do 

ensino do Distrito Federal são condições fundamentais. 

 É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola 

participam e formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido, a Psicologia Histórico- 

Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas 

relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como 

fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. A 

aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a 

crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de problemas, questões e 

situações na “zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”. A possibilidade de 

o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com 
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sua “zona de desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, 

aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser 

compreendida como processo de interações de estudantes com o mundo, com seus 

pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente favorável à 

humanização.  

O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações 

que os colocam como protagonistas do processo ensino- aprendizagem, tendo o 

professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de 

ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico 

e social. Assim, o objeto da educação trata de dois aspectos essenciais, articulados e 

concomitantes: Identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade que 

contribuam para a humanização dos indivíduos, distinguindo entre o “essencial e o 

acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório” (SAVIANI, 2003, p. 

13); e organizar e refletir sobre as formas mais adequadas para atingir essa 

humanização, estabelecendo valores, lógicas e prioridades para esses conteúdos. 

A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna 

viável quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar 

considera as práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática 

social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de 

ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a ser 

construído pelos professores. A partir dessa identificação, a problematização favorece 

o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia 

outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o 

diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos 

(SAVIANI, 2003). Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da 

problematização, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do 

professor com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados 

procedimentos e conteúdos a serem adotados e trabalhados por meio da aquisição, 

significação e recontextualização das diferentes linguagens expressas socialmente. A 

mediação docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando os conteúdos 

numa experiência coletiva de colaboração produz a instrumentalização dos estudantes 

nas diferentes dimensões dos conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez, 

possibilitará outra expressão da prática social (catarse e síntese). Tal processo de 
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construção do conhecimento percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética 

para a prática social (prática social final). 

A diferença entre o estágio inicial (prática social) e o estágio final (prática 

social final) não revela o engessamento do saber, apenas aponta avanços e a ideia de 

processo. Sendo assim, o que hoje considerarmos “finalizado”, será amanhã início de 

um novo processo de aprendizagem. Isso porque professor e aluno “[...] modificaram-

se intelectual e qualitativamente em relação a suas concepções sobre o conteúdo que 

reconstruíram, passando de um estágio menor de compreensão científica a uma fase 

de maior clareza e compreensão dessa mesma concepção dentro da totalidade” 

(GASPARIN, 2012, p.140).  

Professor e estudantes passam, então, a ter novos posicionamentos em 

relação à prática social do conteúdo que foi adquirido, mesmo que a compreensão do 

conteúdo ainda não se tenha concretizado como prática, porque esta requer aplicação 

em situações reais (GASPARIN, 2012, p.140).  

Nessa perspectiva, a prática pedagógica com significado social deve ser 

desenvolvida para além da dimensão técnica, permeada por conhecimentos, mas 

também por relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. As 

experiências e as aprendizagens vinculadas ao campo das  emoções e da afetividade 

superam dualismos e crescem em meio às contradições. Assim, a organização do 

trabalho pedagógico da sala de aula e da escola como um todo deve possibilitar o uso 

da razão e emoção, do pensamento e sentimento para tornar positivas e significativas 

as experiências pedagógicas.  

O delineamento dos processos intencionais de comunicação e produção dos 

conhecimentos é acrescido da compreensão das diversas relações que se 

estabelecem com e na escola, não se excluindo nenhum daqueles que interagem 

dentro ou com essa instituição: pais, mães, profissionais da educação, estudantes e 

membros da comunidade escolar como um todo.  

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) reconhece 

que a educação é determinada pela sociedade, mas essa determinação é relativa; a 

educação pode interferir na mesma, contribuindo para sua transformação. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 
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anos) estabelece princípios norteadores que são observados na Unidade Escolar: 

- Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à 

dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do 

bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer 

manifestações de preconceito e discriminação. 

- Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de 

respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos 

recursos ambientais; de busca da equidade no acesso à educação, à 

saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios, de exigência 

de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos 

entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; de redução da 

pobreza e das desigualdades sociais e regionais. 

- Estéticos: de cultivo de sensibilidade juntamente com o da 

racionalidade; de enriquecimento das formas de expressão e do exercício 

da criatividade; de valorização das diferentes manifestações culturais, 

especialmente as da cultura brasileira; de construção de identidades 

plurais e solidárias. Os objetivos que a Educação busca alcançar, quais 

sejam, propiciar o desenvolvimento. 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA 

ESCOLA 

A Escola Classe 08 do Cruzeiro trabalha com a organização curricular para 

as aprendizagens, 2º Ciclo, sendo o Bloco I – do 1º ao 3º. Anos e o Bloco II – 4º e 5º 

anos do Ensino Fundamental. 

O Ensino Fundamental constitui a segunda etapa da Educação Básica, e em 

conformidade com o art. 3° da LDB/96 (BRASIL, 1996) os estudantes iniciam no 1º 

ano, com crianças aos 6 anos de idade e concluem suas atividades no 5º ano do 

ensino fundamental, o que representam os anos inicias do Ensino Fundamental. Os 

três primeiros anos do Ensino Fundamental fazem parte do Bloco Inicial de 

Alfabetização – BIA, que em sua proposta visa a reorganização do tempo e do espaço 

escolar, a fim de que se possa obter um processo de alfabetização de qualidade e o 4º 
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e 5os anos fazem parte do Bloco II do 2º Ciclo. 

Atualmente são atendidas 17 turmas, sendo: 

 duas turmas de 1º ano – Ensino Fundamental - BIA 

 quatro turmas de 2º ano – Ensino Fundamental - BIA 

 três turmas de 3º ano - Ensino Fundamental - BIA 

 três turmas de 4º ano - Ensino Fundamental – Bloco II 

 três turmas do 5º ano - Ensino Fundamental – Bloco II 

 duas turmas de Ensino Especial – TGD 

 Os alunos das Classes Especiais – TGD, são atendidos em horário parcial – 

5h - na Escola, tendo, em turno contrário, atendimentos diversos providenciados pelas 

famílias. 

 Os demais alunos, fazem parte da Rede Integradora e, como tal, frequentam 

5 horas na Escola Classe 08 do Cruzeiro e nas outras 5h, são atendidos pela Escola 

Parque 313/314 sul. 

 As atividades diárias se iniciam às 8h, com abertura do portão às 7h45, para 

facilitar a ida dos pais ao trabalho.  

 Os alunos são recebidos pela Direção, normalmente pela diretora, que dá 

alguns avisos, convida os alunos para fazerem uma oração e depois os despede para a 

sala de aula.  

 Sempre que há algum problema na escola, de cunho geral, a Direção faz 

uma reflexão com os alunos neste momento. Caso seja um dia comemorativo, são 

feitas ações no momento da acolhida, como leitura de história, apresentação de teatro, 

entre outras. 

 Às 12h20 é tocado um sinal, quando os alunos são levados por seus 

professores até os ônibus para irem para a Escola Parque. 

 Os alunos retornam à escola, por volta das 17h40. Alguns pais atrasam um 

pouco para buscar seus filhos na saída, especialmente em dias de chuva, greve de 
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transporte público ou algum outro problema pessoal.  

 A saída tardia causa transtornos para a Direção, visto que seu horário de 

término do expediente nunca é cumprido fielmente, pois os alunos cujos pais demoram 

a chegar ficam com o responsável pela saída, que, em geral, é a vice-diretora. 

 A escola também faz visitas a locais que representam a cidade: 

monumentos históricos, teatros, museus, parques, locais de apresentações musicais e  

de acordo com o planejamento dos docentes. O planejamento contempla atividades 

interdisciplinares e significativas de acordo com o passeio, trabalhando tanto a escrita 

como a oralidade, o olhar para as artes,movimento, pois esse movimento contribui para 

o fomento a cultura local , sempre partindo dos conhecimentos que o estudante traz, 

com vistas a superar o senso comum, com a intencionalidade de produzir  

conhecimento de forma mais atrativa, expressiva (Pedagogia Histórico-crítica e 

Psicologia Histórico- Cultural). 

 Inclusão - Destacamos algumas estratégias para inclusão no cotidiano escolar: 

 Promover práticas mais cooperativas e menos competitivas nas salas de 

aula e na escola. 

 Estabelecer rotinas na sala de aula e na escola em que todos recebam 

apoio necessário para participarem de forma igual e plena. 

 Garantir que todas as atividades de sala de aula tenham a participação de 

todos, ativamente, inclusive daqueles que apresentam necessidades 

educacionais especiais. 

 Infundir valores positivos de respeito, solidariedade, cooperação, etc., no 

sistema escolar, como o teatro ilustrado abaixo. 
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Os comportamentos inclusivos dentro da escola requerem comprometimento 

e ações inclusivas, por isso propõe-se uma breve reflexão sobre essas práticas: 

 A escola parte da premissa de que cada aluno tem o direito a frequentar a 

sala de aula independente de sua deficiência.  

 Está plenamente comprometida em desenvolver uma comunidade que se 

preocupe em fomentar o respeito mútuo e o apoio à equipe escolar, aos 

pais e aos alunos. 

 Está preparada para modificar os sistemas de apoio para os alunos à 

medida que as suas necessidades mudem. 

 Considera os pais uma parte plena da comunidade escolar, aceitando 

sugestões e a sua participação. 

 Proporciona aos alunos com necessidades educacionais especiais um 

currículo escolar pleno e flexível, sujeito a mudanças, caso seja 

necessário. 

Os alunos com necessidades educacionais especiais são estimulados a 

participarem plenamente da escola, inclusive de atividades extracurriculares. 

A Orientação Educacional funciona de forma a complementar a ação 

educativa com apoio aos estudantes nas questões relacionadas à saúde, aos 

comprometimentos emocionais que impactam na aprendizagem, nos relacionamentos 

entre os estudantes e nas questões familiares que requeiram intervenção da Escola. 

Não há um horário fixo para atendimento, podendo a Orientadora ser acionada no 

momento em que o professor tiver necessidade, criando, assim uma rede de apoio ao 

trabalho dos professores. Este serviço, precisa ser implementado, de maneira a 

atender de forma mais satisfatória às necessidades da Escola. 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem atuante na escola 

encontra-se desfalcada, tendo em vista contar, atualmente, apenas com a psicóloga. 
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Mesmo de maneira adaptada, ou seja, sem a pedagoga, os encaminhamentos dos 

alunos têm sido feitos, as observações em sala e nos espaços pedagógicos também e 

os familiares têm sido chamados para prosseguimento do encaminhamento, conforme 

estabelecido na Orientação Pedagógica. 

8.1 Utilização dos espaços da escola 

O espaço na escola propicia condições para que o aluno possa usufruir dele 

em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto, é preciso que o 

espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às modificações propostas pelos 

alunos e professores em função das ações desenvolvidas. 

O espaço interno é agradável, proporcionando um aprendizado diversificado 

e simultâneo, como, por exemplo, ambientes para jogos, artes, faz-de-conta, leitura e 

brincadeiras. 

Na sala de aula, a forma de organização pode comportar ambientes 

aconchegantes, com mesas e cadeiras adequadas, aos níveis oferecidos, caixa com 

jogos pedagógicos, material de leitura e material de alfabetização e letramento e 

também material ilustrativo de pesquisa, como mapas, globos, etc. Na área externa, 

temos espaços lúdicos que são alternativos e permitem que os alunos corram, 

balancem, subam, desçam, joguem bola, brinquem com água e areia, escondam-se e 

aproveitem o meio ambiente, cuidando da farta área verde disponível. 

A equipe escolar tornou todo o espaço físico saudável, para que o aluno 

possa aprender de forma ativa na interação com outras crianças e com os adultos. 

Uma parte da área verde foi adequada para o projeto Horta Escola e passa 

por transformação durante o ano, acompanhando o ciclo natural de plantio, 

crescimento e colheita. 

8.2 Relações Escola-Comunidade 

A valorização e o conhecimento das características étnicas e culturais dos 

diferentes grupos sociais que compõem a nossa sociedade, e a crítica às relações 

sociais discriminatórias e excludentes indicam que, novos caminhos devem ser 

trilhados na relação entre a escola e a comunidade. 
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Propõe-se um diálogo aberto com a comunidade, considerando-a como 

parceira e interlocutora no processo educativo da criança. Cada família e suas crianças 

são portadoras de um vasto repertório que se constitui em material rico e farto para o 

exercício do diálogo, aprendizagem com a diferença, a não discriminação e as atitudes 

não preconceituosas. Estas capacidades são necessárias para o desenvolvimento de 

uma postura ética nas relações humanas. Nesse sentido, a escola, por intermédio de 

seus profissionais, deve desenvolver a capacidade de ouvir, observar e aprender com 

as famílias. 

Compreender o que acontece com a comunidade, entender seus valores 

ligados a procedimentos disciplinares, a hábitos de higiene, a forma de se relacionar 

com as pessoas etc. pode auxiliar a construção conjunta de ações.  

De maneira geral, a escola deve servir de apoio real e efetivo à criança e 

sua família, respondendo às demandas e necessidades. Evitar julgamentos moralistas, 

pessoais ou vinculados a preconceitos é condição para o estabelecimento de uma base 

para o diálogo. 

Incentivar a participação da comunidade escolar em todos os eventos, 

Conselho Escolar, Caixa Escolar e criação de Escola de Pais. 

A avaliação da proposta se dará de forma contínua, durante sua execução e, 

será revisada ao final do ano letivo, objetivando sua adequação para o ano letivo 

seguinte. 

A avaliação da aprendizagem se dará seguindo as orientações avaliativas 

para o ano de 2019 da Secretaria de Educação. 

8.3 Conselho Escolar 

O Conselho Escolar é um órgão consultivo e deliberativo de apoio ao 

gerenciamento da instituição de ensino. 

É composto por representantes do segmento de professores, especialistas 

de educação, auxiliares de educação, direção e pais ou responsáveis pelas crianças, 

sendo eleitos democraticamente pela comunidade escolar, conforme legislação vigente 

e suas funções, regulamentadas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. 
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O Conselho Escolar, composto pela comunidade escolar da Escola Classe 

08 do Cruzeiro, tem participação ativa em todas as atividades educacionais e 

pedagógicas, apoiando a direção no que for preciso. 

Todos os componentes do conselho escolar serão voluntários e não 

remunerados de nenhuma forma, e providos dentre os membros da comunidade, 

respeitando as disposições do regimento que o rege. 

O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês durante o período 

letivo e extraordinariamente, tantas vezes quantas forem necessárias, inclusive por 

solicitação da diretora. 

8.4 Caixa Escolar 

A Caixa Escolar, entidade auxiliar da escolar, dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem por objetivos gerir a aplicação dos 

recursos financeiros oriundos do poder público e promover a execução dos recursos 

recebidos, obedecidos os critérios de eleição das prioridades para a manutenção e 

desenvolvimento de educação básica, em apoio às atividades pedagógicas e 

administrativas. 

A Caixa Escolar recebe os recursos financeiros provenientes do Distrito 

Federal e da União. 

 Os recursos financeiros transferidos a título do PDAF destinam-se a 

garantir, supletivamente, a manutenção das escolas públicas do Distrito Federal e do 

PDDE, para aprovar em caráter suplementar e subsidiário, a melhoria qualitativa do 

ensino. 

A meta do uso do PDAF será diminuir gastos na escola, melhorar a 

qualidade do ensino, usando este recurso de forma adequada e elevando-se o índice 

de interesse de cada segmento dentro da escola (professores, funcionários, alunos, 

pais, direção, coordenação e outros). 

8.5 Coordenação Pedagógica 

A coordenação pedagógica coletiva, sob planejamento e supervisão da 

Direção, por não haver coordenador eleito na Unidade escolar, será utilizada, 
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prioritariamente para o estudo de temas pertinentes à formação do professor e da 

equipe, de um modo geral e para organização e planejamento de atividades coletivas. 

Acontecerá às 4as. feiras. 

Serão destinadas as terças-feiras para coordenação em grupo para 

planejamento das atividades diretamente ligadas ao desenvolvimento do Currículo e 

dos projetos de cada turma, com o acompanhamento da Equipe Gestora. 

As quintas-feiras serão dedicadas à realização de cursos na EAPE ou outras 

instituições, coordenação pedagógica individual e, também, atendimento de pais e/ou 

responsáveis. 

8.6 Educadores Sociais Voluntários 

Como Unidade Escolar integrante da Rede Integradora de Educação 

Integral, a Escola Classe 08 do Cruzeiro faz jus a Educadores Sociais Voluntários, para 

suporte às atividades de integral e também acompanhamento de ANEEs. 

Serão disponibilizados ESV para atividades de reforço escolar, coordenação 

de Laboratório de Informática, bem como apoio aos professores e alunos em sala de 

aula ou fora dela. 

O recreio e as atividades externas serão acompanhados pelos ESV, visando 

maior controle e supervisão dos alunos. 

8.7 Sala de Recursos  

A sala de recursos não consiste em um espaço para realização de reforço 

escolar, onde o aluno é atendido no intuito de realizar atividades de casa ou estudar 

para provas e testes. Trata-se de um atendimento específico que complementa o 

trabalho do professor regente, facilitando o acesso do aluno com necessidades 

especiais, ao currículo escolar, eliminando, portanto, barreiras para a plena 

participação desses estudantes, considerando suas necessidades específicas. 

Acreditamos ser a sala de recursos uma opção viável e segura, capaz de dar aportes 

para o aluno superar as dificuldades. Dentre as modalidades da educação especial, 

acreditamos ser essa a menos segregadora, desde que seja realizado um trabalho 

competente por parte dos professores e da escola. A questão do fracasso escolar 
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ainda deve ser muito estudada e discutida. (VOLKMANN, 1999). 

8.8 Laboratório de Informática 

 O Laboratório de informática é um ambiente em que as aprendizagens são 

abordadas de formas diferenciadas.  

 Semanalmente, durante 45 minutos, as turmas são atendidas, em horários pré-

estabelecidos por uma Educadora Social Voluntária. 

 O planejamento das atividades é feito em consonância com o planejamento do 

professor regente, podendo ser utilizado para introdução de conteúdos ou para 

atividades de fixação. 

 Como não há um equipamento para cada aluno, nas turmas maiores, os alunos 

são agrupados em duplas. 

 Alguns dos equipamentos têm internet cabeada, outros são conectados por wifi, 

outros, ainda, não têm acesso à internet. Por este motivo, os programas, jogos, vídeos, 

são baixados pela ESV, para que todos os equipamentos possam ter a mesma 

atividade durante a aula. 

 Quando chegam ao Laboratório, os alunos já encontram os equipamentos 

ligados, evitando-se, assim, o deperdício de tempo. 

8.9 Biblioteca 
  

 A Biblioteca é espaço de aprendizagem muito rico, em que todos os alunos têm 

a possibilidade de passar, durante a semana. 

 Seguindo a uma escala de horários pré-determinados, de 45 minutos, os alunos 

pegam livros emprestados para levarem para suas casas, devolvem os livros levados 

na semana anterior e ainda podem utilizar o momento para leitura. 

 Os livros são separados de acordo com o nível de dificuldade da leitura, para 

que, durante o atendimento, os alunos já sejam direcionados para as prateleiras  

 

8.10 Programas e Projetos Específicos 

São desenvolvidos atualmente na Escola: 

 Rede integradora de educação integral do CREPP. A escola faz parte da 
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Rede Integradora e como tal, oferece educação integral em tempo integral, 

com quantidade e qualidade educacionais, de modo que nossos estudantes 

tenham oportunidades de desenvolvimento dos requisitos necessários para 

uma vida plena com participação ativa e saudável na sociedade. 

 PROERD - o Programa Educacional de Resistência ás Drogas e à 

violência, é um projeto onde os policiais militares, fardados e devidamente treinados e 

com material próprio (livro do estudante, camiseta e diploma) desenvolvem um curso 

de prevenção às drogas e a violência na sala de aula da escola. 

Os projetos específicos abaixo relacionados estão em execução e serão 

anualmente avaliados e reajustados de acordo com a dinâmica escolar: 

 Projeto 1: Um olhar para frente – O Laboratório de Informática 

 Projeto 2: Sala de Recursos  

 Projeto 3: Malouis: Maluquinhos por Leitura 

 Projeto 4: Meu Jeito de Aprender com o seu jeito de Ensinar 

 Projeto 5: Atividades na Escola Classe 08 do Cruzeiro 

 Projeto 6: Criarte e apoio pedagógico 

 Projeto 7: Biblioteca 

 Projeto 8: Horta Escolar - ”Verde Vida ” 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO 

Propõe-se uma avaliação pedagógica processual e contínua da 

aprendizagem, que tenha como objetivo demonstrar que o sucesso de um plano de 

ensino está na ocorrência entre as diversas fases do planejamento e  a execução do 

trabalho didático. Dessa forma o professor, ao construir seu plano de ensino deverá 

buscar uma harmonia entre a definição de objetivos, a seleção dos conteúdos e a 

escolha da metodologia para que a avaliação processual possa efetivamente se 

realizar. 
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O planejamento e a avaliação devem ser coerentes para a busca do 

resultado esperado para o desenvolvimento do educando, pois é no planejamento que 

está à base da proposta pedagógica que determina a atuação do professor e da 

instituição: Linha educacional, objetivos gerais, estratégias de aprendizagens, 

avaliação, etc. (LEAL, 2007, p 1-2) 

A escola, a educação e o ensino são os grandes meios que o homem usa 

para poder realizar o seu desenvolvimento. Portanto cabe a escola e aos professores o 

dever de planejar a sua ação educativa para proporcionar o crescimento e a construção 

do cidadão. 

Um aspecto fundamental quando se fala em organização do currículo 

escolar é a forma como se avaliam as aprendizagens que os alunos efetivam 

durante seu desenvolvimento. Com isso, estamos querendo dizer que currículo e 

avaliação da aprendizagem escolar, são faces indissociáveis de uma mesma moeda 

e que, portanto, ocorrem simultaneamente. Quando a concepção de avaliação da 

aprendizagem é classificatória/tradicional consiste na aplicação de instrumentos 

como provas, em períodos regulares e com o objetivo de verificar a quantidade de 

informações que os alunos assimilaram naquele período e classificá-los em escalas 

de notas ou conceitos. 

Quando a concepção de avaliação de aprendizagem vai além da 

classificação, preocupando-se com o processo de aprendizagem ao longo do 

desenvolvimento curricular e ocorrendo por meio de um acompanhamento do aluno 

com o objetivo de reorientá-lo a cada dificuldade encontrada, situa-se na perspectiva 

formativa. Na Escola Classe 08 do Cruzeiro, as duas formas de avaliação são 

necessárias quando se pensa na indissociabilidade currículo-avaliação. A primeira, 

porque, quando utilizada não apenas com sua finalidade classificatória auxilia na 

problematização do próprio currículo e com isto fornece pistas para a melhoria do 

planejamento docente e escolar. A segunda, porque possibilita uma intervenção 

imediata no processo de aprendizagem, permitindo que o currículo em 

desenvolvimento se reconstrua ainda durante o processo. 

9.1 Conselho de Classe 

O Conselho de Classe colegiado formado por professores, coordenadores e 
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direção, tem o objetivo primordial de acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e de aprendizagem dos educandos, fazendo- se necessário no Ensino 

Fundamental, bimestralmente, garantindo aos professores maiores condições de 

avaliar, planejar estratégias para garantir a aprendizagem dos alunos e promover o 

educando (conselho final). 

Nestes momentos, são verificadas as dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes e elencadas quais estratégias serão utilizadas para sanar tais dificuldades. 

Embora as questões comportamentais interfiram na aprendizagem, estas 

não são evidenciadas como fator único para o insucesso. 

9.2 Reunião de Pais 

 A Reunião de Pais, ao final de cada bimestre, é momento de fundamental 

importância para avaliação e replanejamento da prática pedagógica. 

 Aproximadamente 75% dos responsáveis comparece às reuniões bimestrais 

agendadas pela Escola. São esses momentos que aproximam os professores das 

famílias e em que são dadas orientações importantes do acompanhamento dos alunos. 

9.3 Avaliação dos setores administrativos e de serviços 
 A avaliação dos setores administrativos, de serviços, dos professores e de 

Direção se dá pela captação de informações dos usuários, seja por meio de 

instrumentos elaborados para fins de Avaliação Institucional, seja bimestralmente em 

reuniões com a equipe para esta finalidade ou, ainda, mediante o surgimento de 

alguma observação feita pelos pais, professores ou outros profissionais da escola. 

 Semanalmente, nas reuniões coletivas, é aberto espaço para que as 

pessoas discutam sobre algum problema ocorrido no cotidiano da escola,  o que vem a 

manter a equipe disposta a contornar rapidamente alguma questão surgida. 

 Não existe, ainda, um procedimento de avaliação da prática docente, além 

da observação por parte da equipe gestora. Diante da falta de coordenador pedagógico 

eleito, diretora e vice fazem a reflexão com os professores, ao observarem alguma 

questão que precise de intervenção. 

9.4 Interdisciplinaridade, contextualização e instrumentos de 

avaliação. 
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Utilizamos, como estratégias pedagógicas, o reagrupamento, projeto 

interventivo e outras estratégias pedagógicas visando o atendimento das necessidades 

educativas dos alunos, respeitando seu ritmo próprio. A aplicação dos projetos 

interventivos e reagrupamento são desenvolvidos sistematicamente na Escola, com o 

objetivo de alcançar uma avaliação efetiva e uma atuação significativa, em um 

processo contínuo de ação/reflexão/ação para o alcance das aprendizagens. 

Para enfrentar o desinteresse do aluno para com o aprendizado é 

necessário um esforço voltado para um ensino de significados. Uma proposta de 

ensino-aprendizagem de forma contextualizada e interdisciplinar estimula, motiva os 

alunos pelas matérias (conteúdos) e pela aprendizagem das mesmas. Neste sentido, 

temos que nos apropriar dos instrumentos de avaliação, pois é grande a quantidade e a 

variedade de instrumentos existentes. Não se pode nunca deixar de considerar que a 

criança é um ser em desenvolvimento, isto é, apresenta características diferentes 

dependendo da sua idade, contexto social, condições físicas, emocionais e culturais.  

Os instrumentos que acessamos na rotina escolar vêm desde o 

acompanhamento do desenvolvimento da criança pela psicogênese da escrita, 

avaliações escritas periódicas para o acompanhamento do aluno, relatório de 

acompanhamento e desenvolvimento do aluno, este podendo ser bimestral ou 

semestral, além da observação dos interesses do aluno, alunos com necessidades 

especiais com atendimento pela equipe psicopedagógica e Sala de Recursos até 

projetos individuais e coletivos desenvolvidos na escola. 

Acreditar que apenas notas ou conceitos possam por si só explicar o 

rendimento do aluno e justificar uma decisão de aprovação ou retenção, sem que 

sejam analisados os processos de ensino-aprendizagem, as condições oferecidas para 

promover a aprendizagem do aluno é tornar o processo avaliativo reducionista, 

diminuindo as possibilidades de professores e alunos tornarem-se detentores de 

maiores conhecimentos sobre a aprendizagem e o ensino. 

O valor da avaliação é ajudar ao aluno e professor à aprender e ensinar 

(PERRENOUD,1999), determinando também quando e em que nível os objetivos estão 

sendo atingidos. Para isso, é necessário o uso de instrumentos e procedimentos de 

avaliação adequados (LIBÂNEO, 1994, p.204). Cabe ao professor desafiá-lo a superar 

as dificuldades e continuar progredindo na construção do conhecimento (LUCKESI, 
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1999). 

Ainda podemos contar com instrumentos de avaliação desenvolvidos pelo 

MEC, como a Prova Brasil, SAEB e a Provinha Brasil, elaborado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisa Educacionais (INEP), que tem como objetivo possibilitar a 

realização de um diagnóstico do nível de alfabetização das crianças das redes públicas 

de ensino, após um ano de escolaridade. Com esta avaliação, o MEC tem o intuito de 

oferecer aos gestores públicos e aos professores, informação sobre o nível de 

alfabetização dos alunos. Já a Prova Brasil avalia as habilidades em língua portuguesa 

(foco na leitura) e matemática (foco na resolução de problemas) nas escolas públicas 

localizadas em área urbana. O resultado fornece as médias de desempenho para o 

Brasil, regiões e unidades da Federação, para cada um dos municípios e escolas 

participantes. 

O SAEB e a prova Brasil são dois exames complementares que compõem o 

sistema de desenvolvimento da educação Básica (IDEB). Criado em 2007, o indicador 

mede a qualidade da educação. A partir deste instrumento o Ministério da Educação 

traça metas de desempenho para cada escola inseridos nos municípios, estaduais e 

federais, disponibilizando recursos adicionais aos do Fundo da educação Básica 

(FUNDEB) para melhorar a Educação do país. 

10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA 

ESCOLA 

Objetivando garantir a unidade curricular, a Escola Classe 08 do Cruzeiro 

organiza sua proposta curricular a partir do Currículo em Movimento do Distrito Federal 

Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Anos Finais.  

Trabalhamos observando os eixos transversais apresentados (Educação 

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

para Sustentabilidade) e os eixos integradores (Alfabetização/letramentos/ludicidade: 

Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Educação Física, Ciências Humanas: História e 

Geografia, Ciências da Natureza e Ensino Religioso). O currículo de Artes e Educação 

Física são desenvolvidos pela Escola Parque, como disciplina da Base Comum. 

Os temas transversais são trabalhados entremeados ao planejamento 
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curricular e culminam em alguns eventos específicos, como o caso de Educação para 

diversidade, que tem sua culminância no Dia da Consciência Negra, após trabalhos em 

sala de aula, entre outros. 

Elaboramos nossa proposta buscando contextualizar as aprendizagens e 

disciplinas com a realidade social, econômica e cultural dos nossos alunos e suas 

famílias. O trabalho com projetos busca desenvolver temas do cotidiano considerados 

relevantes pela comunidade escolar. Fazemos levantamentos regulares com os alunos 

e as famílias sobre necessidades gerais ou específicas. Após coleta de sugestões e 

dados, realizamos o diagnóstico e buscamos trabalhar o assunto/tema através de 

adequação de projetos ou subprojetos, em toda a escola, em salas específicas ou 

mesmo em pequenos grupos. 

Buscamos atender aos nossos alunos através do planejamento coletivo, 

contando com as contribuições efetivas da direção, professores regentes, readaptados, 

ESV, equipe de serviços especializados, SOE. Após coleta de dados, através de 

entrevistas, questionários, palestras e rodas de conversa, realizamos a tabulação e 

análise dos dados, a fim de definir a metodologia a ser aplicada e estratégias de 

intervenções frente aos resultados encontrados. Necessidades específicas, sejam de 

alunos, das famílias ou das turmas, são acolhidas pelo grupo e tratadas como objeto de 

interesse de todos os educadores. 

Nossos alunos são enturmados em classes comuns, turmas de Integração 

Inversa ou Classes Especiais conforme suas necessidades e orientações da Estratégia 

de Matrícula. Sob esse aspecto, a organização curricular está baseada no Currículo em 

Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental – Anos iniciais e anos finais. 

No aspecto pedagógico, é aplicado um teste de sondagem inicial, onde são 

avaliados os conhecimentos prévios e se avalia o nível da psicogênese, leitura, 

produção escrita e matemática. A partir daí, são realizadas intervenções de 

reagrupamento e de reforço escolar com os Educadores Sociais Voluntários e com os 

Projetos “Meu Jeito de Aprender com o seu jeito de Ensinar” e “Criarte e apoio 

pedagógico”, desenvolvidos por professoras readaptadas. A cada reagrupamento, as 

atividades realizadas pelos alunos são avaliadas pelos professores, tornando o 

processo de avaliação contínuo e ininterrupto. Os exercícios são arquivados e 

permitem o acompanhamento individual do aluno, possibilitando o avanço nos 



 

65 

 

diferentes grupos de reagrupamento. 

Comumente, são realizadas intervenções de reforço escolar, oficinas, 

reagrupamentos, atendimento das equipes especializadas, buscando proporcionar ao 

aluno a certeza de pertencer a uma escola que o aceita, sem rótulos e preconceitos, e 

o valoriza, como ser único e especial. Também desenvolvemos ações e estratégias 

para integração e inclusão dos alunos, integrando a família ao ambiente escolar, 

resgatando o compromisso dos responsáveis no acompanhamento de cada criança. 

Buscamos promover uma prática educacional comprometida com a gestão da 

aprendizagem, formando cidadãos éticos, comprometidos e ajustados à sociedade a 

que pertencem. 

Temos trabalhado constantemente com a interdisciplinaridade, fazendo com 

que a interação entre disciplinas em atividades e avaliações, tragam para a escola o 

reflexo da realidade cotidiana dos alunos, relacionando teoria e prática, buscando 

sempre o exercício de visão crítica reflexiva da realidade. Os conteúdos são 

contextualizados, vinculando o assunto aos temas transversais para que ocorra a 

integração em várias áreas.  

Na perspectiva de Currículo em Movimento, da SEDF, propõe-se um 

currículo que favoreça a discussão da função social da escola e o aligeiramento dos 

saberes; que busque romper com a concepção conservadora de ciência e currículo e 

de fragmentação do conhecimento; e que compreenda que a educação é construção 

coletiva. Com base no princípio da autonomia, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN (Lei n° 9394/1996) é incumbência da escola e de seus 

professores (Art. 12 e 13) a construção do Projeto Político Pedagógico - PPP. 

Dentre as formas de organização curricular, as mais frequentes nas 

escolas brasileiras são denominadas de regime seriado e regime ciclado.  

O regime seriado predominou em nossas escolas do final do século XIX até 

o início da década de 80 do Século XX, quando passou a ser problematizado por ter 

seus fundamentos vinculados a uma pedagogia tradicional. A lógica dessa forma de 

organização curricular é exclusivamente temporal, pois fica estabelecido que 

determinados conteúdos devam ser aprendidos, indistintamente, por todos os alunos 

num tempo também determinado. O regime ciclado também é dividido em tempos 
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que costumam variar entre dois e três anos de duração, mas considera as 

variações evolutivas dos alunos, suas experiências, seu ritmo, sempre procurando 

compreender e atender cada um em suas diferenças, mas sem perder de vista sua 

inclusão na sociedade como cidadão de direitos e deveres. É o resultado de uma 

nova concepção de escola como espaço onde as aprendizagens não se dão apenas 

a partir de um campo científico mas, sim, agregando valor formativo a cada um desses 

ou de outros campos do saber sistematizado. 

A escola adota a Organização curricular em ciclos para as aprendizagens 

(de acordo com as Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar – 2º ciclo – 

SEDF, 2014), em razão da legislação atual da SEDF e em função do olhar 

pedagógico que a escola define em seu PPP. Essa concepção se concretiza numa 

forma de organização com a “grade curricular” com tempos, espaços e conteúdos 

previamente definidos, e  na possibilidade de se multiplicarem indefinidamente as 

oportunidades de aprendizagem e reorganização do currículo, colaborando para a 

constituição das potencialidades dos alunos, caracterizando as ações da forma de 

organização for ciclada. 

Na Escola temos múltiplas iniciativas entre professores de diferentes anos 

no sentido de articularem os diferentes campos de saber entre si, com temas 

contemporâneos, baseados no princípio da interdisciplinaridade. Os professores e as 

turmas trabalham cooperativamente em vários projetos que envolvem professores, 

alunos, família e comunidade e onde os alunos e os projetos são avaliados antes, 

durante e depois das práticas vivenciadas, sem foco na classificação.  

Destaca-se ainda a importância da apropriação de atitudes, valores e 

normas que vão depender de atitudes e conteúdos desenvolvidos e elaborados em 

consonância com cada eixo temático proposto. As atitudes são expressas através de 

comportamentos que são determinados por pessoas, fatos, situações e objetos. Os 

valores são princípios normativos que presidem e regulam o funcionamento das 

pessoas em qualquer momento. 

As normas constituem uma concretização dos valores, sendo regras de 

conduta que deverão ser respeitadas em determinadas situações. 

O professor está atento quando executa seu planejamento para saber o que 
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pretende que a criança aprenda. Ao adotarmos um currículo aberto e flexível, fica a 

cargo do professor ou da equipe pedagógica da escola decidir como e quando 

ensinamos determinados conteúdos, adaptando-os e estabelecendo objetivos para as 

etapas de Ensino e aprendizagem. 

Ao estruturarmos o currículo em âmbito de experiência e eixos de trabalho, 

estamos considerando e respeitando a criança como um ser social, integral e em 

franco desenvolvimento. Significa que não podemos limitar as oportunidades de 

descobertas, que é necessário conhecer nosso aluno verdadeiramente, para 

proporcionar-lhe experiências de vida ricas e desafiadoras, procurando não fazer por 

ela, mas auxiliá-la a encontrar meios de fazer as coisas a seu modo. Enfim, é deixá-la 

ser criança. 

Valorizamos a frequência a outras fontes de apropriação de conhecimentos, 

tais como visitas orientadas a exposições, aulas-passeio, museus, teatros, etc.  

Criamos condições para que nossos alunos desenvolvam suas capacidades 

e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da 

realidade e de participação nas relações sociais políticas e culturais, atendendo aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998).  

A Organização Curricular da Escola a ser desenvolvida em 2019 encontra-se 

abaixo: 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
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10.1 Atividades complementares: Escola Parque 

Como parte das atividades oferecidas aos alunos do Ensino Fundamental – 

anos iniciais, os alunos são atendidos pela Escola Parque 313/314 Sul todos os dias à 

tarde. Na referida Escola são realizadas atividades da Base Comum de Música, 

Educação Física, Artes, além de Teatro e outras oficinas. 

 

A referida Escola Parque é regida por legislação específica e, na medida do 

possível, busca-se proximidade com a equipe gestora e pedagógica, para que haja o 

compartilhar das práticas realizadas naquele ambiente. 

No ano de 2019 foram realizadas algumas ações de aproximação da Escola 

Classe 08 com a Escola Parque 313/314 sul.  

Na semana pedagógica, foi realizado um encontro em que a proposta de 

trabalho da Escola Parque foi apresentada aos professores, em seguida, houve 

encontro entre os professores de cada turma.  

Ao final do 1o bimestre, foi realizado um segundo encontro entre os 

professores das duas escolas, no formato de pré-conselho. 

Para o 2º bimestre está sendo planejado um trabalho em parceria entre as 

duas escolas para efetivação do Projeto Copa América das Escolas Parques. Com a 

mediação da Coordenação Regional foram elaboradas ações para cada Unidade, 
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atendendo aos objetivos do currículo de cada uma delas. 

10.2 Projeto Interventivo e Reagrupamentos 

Alguns estudantes, após avaliação diagnóstica, necessitam de outras 

abordagens e atendimento individualizado ou em pequenos grupos, que facilitem a 

aquisição da aprendizagem de forma dirigida. 

Os professores, através de testes da psicogênese e outras atividades 

diagnósticas, irão identificar os alunos cujas habilidades estão aquém dos demais nas 

turmas e serão oferecidas atividades do Projeto Interventivo e Reagrupamentos para o 

atendimento dos alunos em suas necessidades. 

Serão ofertadas aos alunos do 3º, 4º e 5º anos, preferencialmente, e aos 

demais, caso haja possibilidade, aulas de reforço escolar com a professora readaptada: 

Adinalva Madalena, segundo seu projeto Aprendizagem no Tempo Certo. 

A referida professora tem, em seu dossiê, algumas restrições, e as mesmas 

serão plenamente respeitadas. 

10.3 Monitora 

Acompanha as atividades desenvolvidas por alunos portadores de 

necessidades especiais em turmas de integração inversa, dando apoio ao alunos no 

desenvolvimento das atividades propostas e buscando mantê-los equilibrados na 

relação com os demais colegas e profissionais da escola. 

10.4 Reforço Escolar 

Desenvolvido por professora readaptada e Educadores Sociais Voluntários, 

através de aulas planejadas e com estratégias diversificadas, de modo a atender os 

alunos com defasagens pedagógicas. O planejamento das aulas ocorrerá sob a 

orientação dos professores regentes. 

10.5 História e cultura Afro-Brasileira 

Neste final de século o contraste entre a minoria privilegiada e a maioria 

necessitada tem chamado à atenção da sociedade para que seja feito algo para acabar 

com a marginalização e discriminação de 2/3 da humanidade. Diante deste desafio, a 
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escola e a educação devem ser voltadas para diminuírem as desigualdades sociais. Os 

estabelecimentos de ensino e os docentes devem cumprir responsabilidades e ações 

para o atendimento à Lei nº10.639, de 09 de janeiro de 2003 e a Lei nº11.645 de 10 de 

março de 2008, organizando-se para incluir no âmbito curricular escolar e nas áreas 

especificamente de Artes, literatura e história brasileira os conteúdos que garantam o 

ensino sobre a formação da cultura brasileira, estudo da África e do africano, a luta dos 

negros e dos povos indígenas do Brasil. A cultura negra e indígena brasileira, o negro e 

o índio na formação da sociedade nacional.  

 

10.6 Educação Inclusiva: Educação para todos e para cada 

um 

A inclusão escolar, enquanto paradigma educacional, tem como objetivo a 

construção de uma escola acolhedora, onde não existam critérios ou exigências de 

natureza alguma, nem mecanismos de seleção ou discriminação para o acesso e a 

permanência com sucesso de todos os alunos. 

Este paradigma requer um processo de ressignificação de concepções e 

práticas, no qual os educadores passem a compreender a diferença humana em sua 

complexidade. Ao mesmo tempo, contribui para transformar a realidade histórica de 

segregação escolar e social das pessoas com deficiência, tornando efetivo o direito de 

todos à educação. 

A proposta da educação inclusiva é ampla e inclui o acesso e a permanência 

de todas as crianças, jovens e adultos, em todas as etapas e modalidades do sistema 
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educacional, independente de suas condições pessoais de raça, gênero, etnia, classe 

social ou deficiência. 

No entanto, interpretações equivocadas e ingênuas têm resumido esta 

proposta aos alunos da educação especial, ou seja, aos alunos com deficiência. 

A proposta da educação inclusiva deve remeter ao conceito de Escola 

Inclusiva, que pressupõe uma nova maneira de entendermos as respostas educativas 

que se oferecem, com vistas à efetivação do trabalho na diversidade. Está baseado na 

defesa dos direitos humanos de acesso, ingresso e permanência com sucesso em 

escolas de boa qualidade (onde se aprende a aprender, a fazer, a ser e a conviver) no 

direito de integração com os colegas e educadores, de apropriação e construção do 

conhecimento, o que implica, necessariamente, em previsão e provisão de recursos de 

toda a ordem” (Carvalho, 2005.). 

Educação inclusiva pressupõe muito mais do que a garantia de vaga no 

sistema comum de ensino para os alunos com deficiência. Pressupõe uma 

reorganização das escolas, de forma a torná-las aptas a receber todos os alunos que a 

procuram, garantir respostas pedagógicas efetivas às necessidades que os alunos 

apresentam, de forma a promover não só o seu desenvolvimento social, através da 

convivência com seus pares não deficientes, mas também proporcionar-lhes o acesso 

ao processo de aprendizagem. 

O desenvolvimento das escolas inclusivas, capazes de sustentar recursos 

educativos com sucesso para todos os alunos, passa necessariamente pela definição 

de uma ação educativa diferenciada dos mais variados contextos. E para que uma 

gestão seja diferenciada, com ações pedagógicas inclusivas, é preciso que a escola 

estabeleça uma filosofia baseada nos princípios democráticos e igualitários de 

inclusão, de inserção e a provisão de uma educação de qualidade para todos os 

alunos. 

Para uma escola ser Inclusiva significa, primeiramente, acreditar no princípio 

de que todas as crianças podem aprender e o diretor deverá proporcionar a todas as 

crianças acesso igualitário a um currículo básico, rico e uma aprendizagem de 

qualidade. 

É preciso desenvolver uma rede de apoio, podendo ser constituída por 
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alunos, diretores, pais, professores, psicólogos, terapeutas, especialistas em educação 

e servidores para resolverem problemas, trocarem idéias, métodos, técnicas e 

atividades, com a finalidade de ajudar não somente aos alunos, mas aos professores 

para que possam ser bem sucedidos em seus papéis. 

Desenvolver uma assistência técnica organizada e contínua, que deve incluir 

os funcionários especializados para atuarem como consultores e facilitadores; uma 

biblioteca prontamente acessível com materiais atualizados, recursos em vídeo e áudio 

que enfoquem a reforma da escola e as práticas educativas inclusivas; um plano 

abrangente, condizente e contínuo de formação em serviço. 

Os educadores, sujeitos essenciais neste processo devem: 

 Desenvolver a dimensão da flexibilidade para responderem aos desafios de 

apoiarem os alunos com dificuldades para aprender na participação das 

atividades da escola, com compromisso de fazer o ensino inclusivo 

acontecer, com espontaneidade e a coragem de assumir os riscos, 

trabalhando em equipes, desenvolvendo novas habilidades e promovendo 

uma educação de qualidade a todos os alunos. 

 Examinar e adotar várias abordagens de ensino, para trabalhar com alunos 

com diferentes níveis de desempenho, reavaliando as práticas e 

determinando as melhores maneiras de promover a aprendizagem ativa para 

os resultados educacionais desejáveis. 

 Comemorar os sucessos e aprender com os desafios, sendo importante que 

os sistemas escolares cultivem a capacidade dos seus membros de pensar 

criativamente, pois assim respondem aos desafios que inevitavelmente 

surgem quando as novas  oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento apresentam-se. 

 Romperem paradigmas e manterem-se em constantes mudanças 

educacionais, contribuindo na formação de escolas inclusivas e com 

qualidade. 

O sistema escolar, para construir uma comunidade escolar inclusiva, precisa 

planejar e desenvolver um currículo que conduza aos resultados esperados pela 



 

92 

 

sociedade e pelos setores educacionais.  

Preparar equipe para trabalhar de maneira cooperativa e compartilhar 

conhecimentos para melhorias para um progresso contínuo. Investimento em 

tecnologia para dar apoio, servindo como um importante dispositivo da comunicação 

para conectar a escola à comunidade e o ensino dos resultados esperados, além de 

grupos de professores atuando como planejadores, instrutores e avaliadores de 

programas que conduzam a uma ação pedagógica inclusiva. 

A realização das ações pedagógicas inclusivas requer uma percepção do 

sistema escolar como um todo, unificado, em vez de estruturas paralelas, separadas 

como uma para alunos regulares e outra para alunos com deficiência ou necessidades 

especiais.  

10.7 Educação Especial 

A Educação Especial é definida, a partir da LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

– 9394/96, como uma modalidade de educação escolar que permeia todas as etapas e 

níveis de ensino.  

Esta definição permite desvincular “educação especial” de “escola especial”. 

Permite, também, tomar a educação especial como um recurso que beneficia a todos 

os educandos e que atravessa o trabalho do professor com toda a diversidade que 

constitui o seu grupo de alunos. 

Podemos dizer que se faz necessário propor alternativas inclusivas para a 

educação e não apenas para a escola. A escola, integrante do sistema educacional, se 

efetiva promotora de relações de ensino e aprendizagem, através de diferentes 

metodologias, todas elas alicerçadas nas diretrizes de ensino nacionais. 

Na Educação Especial haverá turmas de Integração Inversa, turmas 

inclusivas com redução e Classes Especiais, de acordo com a Estratégia de Matrícula 

da SEDF. 

Os alunos com necessidades especiais terão direito à Adequação Curricular, 

elaborada pelos professores regentes, em consonância com as orientações da Equipe 

Psicopedagógica e da Sala de Recursos. 
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11. APÊNDICE A - PLANO DE AÇÃO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

Considerando os objetivos proposto no item 6 desde PPP apresentamos o 

seguinte Plano de Ação e de Metas para indicar como pretendemos alcançá-los: 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Proporcionar o 

desenvolvimento dos 

aspectos físicos, 

psicológicos, 

intelectuais e sociais, 

no aluno em parceria 

com a ação da família e 

da comunidade. 

- Criar condições 

para que todos 

desenvolvam suas 

potecialidades e 

aprendam 70% os 

conteúdos 

necessários para 

construir 

instrumentos de 

compreensão da 

realidade e de 

participação nas 

relações sociais 

políticas e culturais. 

- Realização de  

parcerias com 

profissionais da área 

da saúde e educação; 

- Oferta de 

Reagrupamentos, 

Projeto Interventivo e 

outras estratégias 

pedagógicas de 

atendimento das 

necessidades 

educativas dos alunos, 

respeitando seu ritmo 

próprio; 

- Oferecer outras 

fontes de 

apropriação de 

conhecimentos, tais 

como visitas a 

exposições, aulas- 

passeio, museus, 

teatros, etc. 

- Promover formação 

em serviço para os 

professores 

alfabetizadores. 

Será através 

das 

avaliações  de 

aprendizagens 

e avaliações 

externas 

Equipe gestora e 

professores 

Durante todo 

o ano de 

2019 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Adequar o 

atendimento 

educacional a cada 

portador de 

necessidades 

educativas especiais, 

visando o 

desenvolvimento de 

suas potencialidades, 

de modo a conseguir 

a sua plena 

integração na escola 

e na sociedade. 

- Adoção das 

diretrizes para a 

inclusão de 

100% dos 

alunos com 

necessidades 

educativas 

especiais. 

- Elaboração de 

PPI para os 

alunos TGD e 

Adequação 

Curricular para 

100% dos 

alunos incluídos. 

- Inclusão dos alunos 

com necessidades 

especiais em todas as 

atividades artísticas e 

momentos de 

aprendizagens 

coletivas, respeitando 

suas limitações e 

ampliando suas 

oportunidades e 

vivências 

- garantia do 

atendimento 

especializado 

disponível na SEDF 

aos portadores de 

necessidades especiais 

- Buscar outras 

alternativas de 

atendimentos, 

complementando as 

disponíveis na SEDF. 

- mediante a 

observação 

dos 

professores, 

será feita nos 

conselhos de 

classe e nos 

estudos de 

caso junto à 

EEAA 

- Professores 

das classes 

especiais, das 

turmas inclusivas 

e da equipe 

gestora. 

Elaboração 

dos 

documentos: 

no início do 

ano letivo e 

durante o 

restante do 

ano de 2019. 

Contribuir na 

formação continuida 

de todos os 

envolvidos nas 

atividades da 

escola: gestão, 

professores, 

servidores, 

monitores, 

voluntários e 

familiares dos 

alunos. 

- Promover grupos 

de estudos e 

formação de 80% 

dos profissionais 

da Escola, 

visando a 

valorização 

profissional. 

 

- Levantamento das 

necessidades e 

temas de interesses 

para realização de 

formação em serviço, 

utilizando as 

coordenações 

coletivas e outros 

momentos. 

- Estímulo à 

matrícula em cursos 

oferecidos pela 

EAPE, UNB e outras 

entidades de 

formação.  

- Ao final do 

ciclo de 

realização das 

palestras, 

cursos e 

formações. 

Equipe 

gestora e 

professores 

Durante todo 

o ano letivo 

de 2019, nas 

coordenações 

pedagógicas 

Estabelecer relações 

entre o meio ambiente 

e as formas de vida que 

ali se estabelecem, 

valorizando sua 

importância para uma 

vida sustentável. 

- Garantir a 70% 

das turmas a 

oportunidade de 

participar do projeto 

Horta, de acordo 

com o interesse dos 

professores e 

capacidade de 

atendimento da 

horta. 

- Parceria com a 

Escola da Natureza, 

Novacap, EMATER e 

outras instituições para 

desenvolvimento de 

projetos de 

sustentabilidade. 

- Será feita 

após o plantio, 

cuidados e 

colheita dos 

alimentos 

plantados e 

durante os 

conselhos de 

classe. 

Equipe gestora, 

professores, 

professora da 

horta 

Durante todo 

o ano de 

2019. 

Trabalhar em parceria 

com alguns projetos da 

Escola Parque, para 

garantia de que a Rede 

Integradora cumpra sua 

função 

- Elaborar 2 projetos 

em parceria com a 

Escola Parque, 

cujas finalidades 

abranjam os 

objetivos de 

aprendizagem das 

duas Unidades 

- Projeto Copa das 

Américas 

- Projeto de 

culminância do projeto 

Ziraldo – musical Flicts 

- Durante a 

realização das 

atividades nas 

duas Unidades 

Equipe gestora 

da Escola 

Classe e Parque, 

corpo docente 

da Escola 

Classe e Parque 

e coordenação 

pedagógica 

intermediária 

Semestral-

mente 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover projetos com 

enfoque na leitura, 

escrita, oralidade, 

raciocínio lógico. 

- Realizar projetos 

específicos em 80% 

das turmas, cujos 

alunos não tenham 

alcançado os 

objetivos do 

ano/bimestre 

anterior  

- Realização de testes 

de sondagens para 

conhecer o nível de 

aprendizagem dos 

alunos 

- Elaboração de 

projetos por turma ou 

ano com foco nas 

aprendizagens 

significativas 

- Por meio das 

avaliações de 

aprendizagem 

feitas em sala, 

de acordo com 

os objetivos de 

cada ano. 

Corpo docente, 

equipe gestora 

Durante todo 

o ano de 

2019 

 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
RESPONSÁVEI

S 
CRONOGRAMA 

Utilizar as avaliações 

externas como 

instrumento para 

planejamento de 

ações para alcance 

dos objetivos de 

aprendizagem para 

cada ano 

- Elevação do IDEB 

da Escola em 10% 

no próximo ciclo de 

avaliação 

- Elevação no 

indíce de 

aprovação dos 

alunos em 10% no 

3º e 5º anos 

 

- Apresentação 

dos resultados das 

avaliações 

externas realizadas 

pelos alunos 

- Planejamento 

coletivo de ações 

para a 

aprendizagem 

efetiva dos alunos 

- Utilização de 

reforço, projeto 

interventivo, ações 

de 

acompanhamento 

individualizado 

para alcance dos 

objetivos de 

aprendizagem 

esperados para o 

ano 

Ao final do 

período 

letivo, serão 

considerados 

os índices 

apresentados 

de 

aprovações/ 

reprovações 

e por meio 

da análise do 

resultado do 

IDEB 

Corpo 

docente, 

equipe 

gestora 

Durante o ano 

de 2019 

Alinhar, na medida do 

possível, o conteúdo 

estabelecido pela 

equpe de professores 

às avaliações de 

aprendizagem do DF 

- Utilização do 

cronograma 

definido pela 

SEDF, quando 

houver, para 

adequar o 

momento em que 

os conteúdos serão 

apresentados e 

assim os alunos 

poderem ter melhor 

desempenho nas 

avaliações 

- Verificar a 

definição dos 

objetivos de 

aprendizagem 

requeridos em 

cada avaliação 

externa  

- Promover a 

adequação de cada 

plano de curso 

para atender às 

demandas das 

avaliações 

externas 

Será feita por 

meio da 

análise dos 

resultados 

das 

avaliações 

externas 

Corpo 

docente e 

equipe 

gestora 

Durante o ano 

de 2019 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
RESPONSÁVEI

S 
CRONOGRAMA 

Considerar a avaliação 

formativa como fator 

importante para a 

aprendizagem e 

sucesso escolar 

-  Em 100% das 

turmas do 2º ciclo, 

realização 

avaliações por 

meio de 

autoavaliação, 

portfólios e outros 

instrumentos não-

convencionais para 

avaliação formativa 

dos estudantes. 

- Planejar junto ao 

corpo docente quais 

instrumentos serão 

utilizados para 

avaliação formativa 

dos alunos 

- Aplicar os 

instrumentos de 

avaliação formativa 

- Considerar, nos 

conselhos de classe, 

os aspectos que vão 

além dos 

mecanismos formais 

de avaliação, tais 

como: provas, 

testes, questionários 

- Elaborar, junto ao 

SOE, estratégias de 

melhorar os 

aspectos qualitativos 

e formativos, 

evidenciados nos 

conselhos de classe. 

- Apresentar aos 

pais os resultados 

das avaliações 

formativas como 

informações 

importantes para  a 

avaliação do aluno. 

Nos 

conselhos de 

classe 

evidenciados 

os aspectos  

formativos 

evidenciados 

pelos alunos 

Corpo 

docente, 

SOE, equipe 

gestora, 

familiares 

dos alunos 

Bimestralmente 

nos Conselhos 

de classe 

Promover a avaliação 

institucional para 

conhecimento das 

fragilidades e 

potencialidades da 

escola e nelas intervir 

- Promover a 

avaliação 

institucional por 

80% da 

comunidade 

escolar 

- Estabelecer os 

instrumentos que 

serão utilizados nas 

avaliações 

institucionais 

- Promover, junto 

ao Conselho Escolar, 

ações de melhoria das 

fragilidades 

evidenciadas e 

fortalecimento das 

potencialidades  nos 

instrumentos 

respondidos 

Será feita 

nas reuniões 

do Conselho 

Escolar, nas 

Assembléias 

e nas 

reuniões 

bimestrais de 

pais  

Corpo 

docente, 

conselho 

escolar, 

equipe 

gestora, 

comunidade 

escolar 

Durante todo o 

ano de 2019 
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GESTÃO DE PESSOAS 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Trabalhar com mediação 

de conflitos em parceria 

com o SOE, 

palestrantes ou outros 

profissionais, 

fomentando uma cultura 

de paz entre a 

comunidade. 

Proporcionar meios 

para que os 

conflitos existentes 

na escola, tanto 

entre alunos, 

familiares ou 

profissionais da 

escola sejam 

mediados e 

resolvidos. 

- Realizar 

palestras 

preventivas de 

autoconhecimento, 

bullying, relações 

interpessoais, entre 

outros assuntos. 

- Mediar conflitos 

existentes na 

Unidade, cujos 

efeitos possam 

refletir na qualidade 

do trabalho 

desenvolvido na 

unidade. 

Pela 

obervação do 

clima 

organizacional 

da escola e 

por meio de 

questionários 

com objetivo 

de avaliar o 

sentimento de 

pertencimento 

e bem-estar 

das pessoas 

Equipe 

gestora, corpo 

docente, 

comunidade 

escolar, 

palestrantes 

convidados 

Durante 

o ano de 

2019 

Proporcionar condições 

adequadas para 

promover o bem-estar 

da criança e seu 

desenvolvimento 

integral, estimulando 

sua curiosidade e seu 

interesse em demonstrar 

assuntos que sejam de 

seu interesse. 

Integração e 

socialização de 

100% das crianças 

no meio escolar. 

- Realização de 

estudos sobre as 

diferenças e 

semelhanças entre 

as pessoas e suas 

áreas de interesse; 

- Realização de 

Feira de Ciências e 

Mostra de Talentos, 

tendo os estudantes 

como protagonistas 

da aprendizagem. 

Será feita 

através de 

jogos, 

dinâmicas, 

que 

proporcionem 

a interação 

dos alunos 

com seus 

pares, 

mediante a 

observação 

do quanto as 

crianças se 

sentem à 

vontade no 

ambiente 

escolar e 

quanto sua 

atuação na 

Feira e 

Mostra. 

Professores 

regentes, 

ESVs, 

Orientadora 

educacional, 

equipe gestora 

Durante 

todo o 

ano de 

2019 

 

Feira/  

Mostra: 

setembro 

de 2019 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Estabelecer ações 

de respeito para 

com as pessoas da 

comunidade 

escolar como um 

ser único, 

independentemente 

de gênero, raça, 

crença e costumes. 

- Elaborar 

bimestralmente 

atividades que 

propiciem uma 

integração maior 

entre escola e 

comunidade, com 

participação de, 

pelo menos 70% 

da comunidade 

escolar; 

-  Incentivar a 

participação de, 

pelo menos 20% 

dos responsáveis 

nas reuniões da 

Caixa Escolar e 

do Conselho 

Escolar 

- Realização de 

reuniões com pais, 

momentos de 

apresentações de 

produções artísticas e 

cognitivas dos alunos, 

tais como: saraus, chás 

literários, teatros, bem 

como lanches festivos, 

mutirões e 

comemorações de 

aniversariantes. 

- Promoção de rodas 

de conversas com os 

alunos, em que todos 

possam falar acerca 

dos seus sentimentos e 

do que auxilia ou 

atrapalha seu 

desenvolvimento.  

- Reuniões do 

Conselho Escolar e 

Caixa Escolar. 

Verificação 

da 

participação 

dos 

responsáveis 

nas 

atividades 

propostas e 

da 

partcipação 

dos alunos 

nas rodas de 

conversa. 

Equipe gestora,  

professores, 

diretoria da 

Caixa Escolar, 

membros do 

Conselho 

Escolar 

Durante 

todo o 

ano de 

2019. 

Valorizar os 

profissionais da 

escola com ações de 

boa convivência e 

bem estar no 

ambiente de 

trabalho. 

- Oferta de 

oportunidades e 

eventos para que 

pelo menos 95% 

dos servidores 

possam 

participar. 

- Promoção de 

atividades que 

favoreçam o 

entrosamento entre os 

profissionais: reuniões, 

oficinas, cursos de 

formação, 

comemorações de 

aniversário e de dias 

importantes como: dia 

da Mulher, Mães, 

Pais,etc. 

Através da 

observação 

da 

participação 

dos 

servidores 

nas 

atividades 

Equipe 

gestora, 

professores 

e demais 

profissionais 

da escola 

Durante 

todo o ano 

de 2019. 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Utilizar os princípios da 

Gestão democrática, 

com vistas à 

participação cada vez 

mais efetiva de toda a 

comunidade escolar 

- Aumentar em 20% 

a participação da 

comunidade nas 

ações, eventos, 

atividades propostas 

pela escola 

- Realização de 

reuniões, festas, 

eventos, atividades em 

que seja requerida a 

participação da 

comunidade escolar.  

Observação 

da ampliação 

da 

participação 

da 

comunidade 

escolar nas 

ações 

propostas 

Equipe gestora, 

comunidade e 

conselho escolar 

Durante o 

ano de 

2019. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Fortalecer a 

comunicação com a 

comunidade para que 

seja cada vez mais 

efetiva e que a escola 

atinja seus objetivos 

- Utilização da 

agenda escolar por 

100% dos alunos 

- Confecção de 

murais, ao menos 

bimestralmente para 

comunicação dos 

temas desenvolvidos 

em sala. 

- Campanha de 

aquisição da agenda da 

escola ou de outra, a 

critério da família. 

- Campanha de 

utilização da agenda 

como meio de 

comunicação de 

comunicação e que a 

família assine os 

bilhetes, comunicados 

enviados 

- Escala de utilização de 

murais e de atualização 

das informações 

- Será feita 

através de 

observação 

da posse e 

utilização da 

agenda como 

meio de 

comunicação 

e da 

atualização 

feita nos 

murais dos 

corredores  

- corpo docente, 

familiares, equipe 

gestora 

- Durante 

todo o ano 

de 2019. 

Estabelecer relações 

entre o modo de vida 

característico do aluno 

em seu grupo social e 

outros grupos para 

construção da 

identidade e respeito à 

diversidade cultural. 

- Visitar as 3 regiões 

em que mora a 

maior parte dos 

alunos da escola: 

Estrutural, Cruzeiro, 

Octogonal/Sudoeste 

para conhecer os 

tipos de moradias, 

modo de vida, 

opções de lazer.  

- Visitas às regiões 

administrativas: 

Cruzeiro, Estrutural, 

Octogonal/Sudoeste. 

- Discussão sobre o que 

foi observado nas 

visitas, principais 

características dos 

locais visitados. 

- Construção de 

maquetes. 

- Conversa sobre os 

principais problemas 

evidenciados nas 

regiões visitadas. 

- Será feita 

em conversas 

sobre a visita, 

avaliação de 

maquetes 

confecciona- 

das em sala e 

proposta de 

solução de 

problemas 

evidenciados 

nos locais de 

moradia. 

Equipe gestora, 

professores, 

ESV, alunos 

No primeiro 

semestre 

letivo. 

Fazer com que o 

trabalho desenvolvido 

pela escola seja 

conhecido pela 

comunidade. 

- Enviar convites 

para 100% dos 

responsáveis para 

ações da escola. 

- Estimular a 

participação de 80% 

dos familiares nas 

reuniões de pais 

escola. 

- Realizar 06 a 08 

apresentações, 

festas, eventos, nos 

quais os 

responsáveis 

possam estar 

presentes para 

prestigiar o trabalho 

realizado pela 

escola. 

- Convidar 60% da 

comunidade que 

reside próximo à 

escola para 

participar da Festa 

Junina. 

 

- Promoção de festas, 

eventos para que a 

comunidade possa 

participar, adequando 

dias e horários para 

que a participação 

possa ocorrer. 

- Verificação 

junto aos 

alunos se os 

convites 

foram 

entregues. 

- Verificação 

da 

participação 

da 

comunidade 

nos eventos. 

Equipe gestora, 

professores, 

alunos, 

professores. 

Durante 

todo o ano 

letivo. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Fomentar na 

comunidade interna e 

do entorno da escola 

um olhar de simpatia 

e confiança pela 

escola. 

- Aproximar toda 

a escola com a 

comunidade 

escolar, assim 

como com a 

comunidade 

vizinha à escola. 

- utilizar as 

oportunidades em 

que a comunidade 

externa utiliza a 

escola para 

estabelecer vínculos, 

tais como: 

elaboração de faixas 

e cartazes de boas-

vindas nas eleições, 

campanhas de 

vacinação, etc. 

- Será 

observada 

nas relações 

estabelecidas 

com a 

comunidade 

Equipe 

gestora, 

comunidade 

em geral 

Durante o 

ano de 

2019. 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Implementar as ações 

para efetivação do PPP 
- Realizar ao 

menos 85% das 

ações propostas no 

PPP, especialmente 

aquelas voltadas 

para o 

desenvolvimento 

pedagógico dos 

alunos 

- Planejar e 

replanejar ações de 

intervenções 

pedagógicas para o 

alcance das 

aprendizagens 

- Nos 

momentos de 

coordenação 

pedagógica e 

avaliações 

institucionais, 

verificar o 

cumprimento 

das ações 

estabelecidas. 

- Equipe 

gestora, corpo 

docente, 

comunidade 

escolar 

- Ano de 

2019 

Buscar a melhoria do 

espaço físico da escola, 

contribuindo cada vez 

mais para o bem estar 

dos alunos, professores 

e funcionários. 

- Promover a 

conscientização de 

100% crianças 

quanto a 

necessidade de 

conservação do 

ambiente escolar 

- Disponibilizar 

80% dos espaços 

da escola para 

realização das 

atividades 

pedagógicas; 

- Efetuar a pintura 

de 80% da escola e 

90% de reparos 

para tornar o 

ambiente mais 

agradável para a 

comunidade escolar; 

- Melhorar a 

ventilação de 100% 

das salas de aula e 

outros espaços 

educativos. 

- Utilização dos 

recursos 

disponibilizados pela 

SEDF para adequação 

dos espaços, tornando-

os adequados e 

agradáveis; 

- Utilização dos 

recursos do PDAF para 

conservação física da 

escola;  

- Buscar em 

entidades 

governamentais 

(NOVACAP, CEB, 

CAESB etc) ou em 

iniciativas privadas, 

recursos para suprir as 

necessidades 

permanentes e 

eventuais. 

- Pintura do telhado 

com tinta térmica para 

melhorar a sensação de 

calor nas salas. 

- Através do 

relato da 

comunidade 

quanto ao 

suprimento 

dos reparos. 

- Por meio da 

observação 

dos 

servidores 

quanto aos 

serviços 

realizados. 

 

- Equipe 

gestora, alunos e 

servidores 

- Durante o 

ano de 

2019, 

incluindo 

períodos de 

férias e 

recessos 

escolares. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Manter atualizada a 

documentação 

necessária à 

organização 

administrativa, de 

pessoal, escalas e 

mapas 

- Realizar a 

atualização das 

demandas dos 

diversos setores da 

CRE PP, no seu 

devido tempo 

- Atendimento das 

demandas no tempo 

hábil 

- Organizar os 

documentos expedido 

em arquivos próprios 

Será feita 

através da 

observação 

do 

cumprimetno 

dos prazos 

estabelecidos 

pelos diversos 

setores 

- Equipe 

gestora, 

secretaria 

- Durante o 

ano de 

2019 

 

GESTÃO FINANCEIRA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gerir com transparência 

e lisura os recursos 

financeiros. 

 

- Garantir que 100% 

dos recursos 

financeiros sejam 

aplicados em 

recursos 

pedagógicos e 

manutenção da 

escola 

- Apresentar a 

prestação de contas 

de todas as verbas 

recebidas pela 

escola 

- contrato com 

escritório de 

contabilidade para 

elaboração da 

Prestação de contas 

das verbas recebidas. 

- realização de reuniões 

com o Conselho 

Escolar e Caixa Escolar 

para análise das 

prestações de contas. 

- realização de 

Assembléias gerais 

para análise e 

aprovação das contas 

do ano em curso. 

- Por meio da 

análise e 

aprovação 

das 

prestações de 

contas. 

- Equipe gestora, 

membros do 

conselho 

escolar, diretoria 

da Caixa Escolar 

Durante 

todo o ano 

de 2019. 

Incentivar a 

comunidade escolar a 

conservar o patrimônio 

escolar disponível, 

evitando-se 

desperdícios e gastos 

desnecessários. 

- Promover a 

conscientização de 

100% crianças 

quanto a 

necessidade de 

conservação do 

ambiente escolar 

- Incentivar todos os 

profissionais da 

Escola para que 

conservem o 

ambiente escolar e 

evitem desperdícios. 

 

- Reunião com os 

alunos para que 

recebam a escola e sua 

sala de aula como 

espaço que deve ser 

conservado. 

- Definir diretrizes junto 

aos servidores da 

conservação e limpeza 

para a manutenção do 

espaço escolar. 

- Promover o 

recolhimento de bens 

inservíveis junto à CRE 

- Mediante a 

observação 

do espaço 

escolar e as 

ações de 

conservação  

- servidores, 

equipe gestora, 

professores, 

alunos 

Durante 

todo o ano 

de 2019. 

Mobilizar os pais para 

que contribuam 

financeiramente com a 

escola de seu filho de 

forma a garantir um 

ambiente agradável e a 

aquisição de recursos 

pedagógicos e outros. 

 

- Enviar bilhete 

sobre a 

contribuição da 

Caixa Escolar 

para 100% dos 

responsáveis. 

- Aumentar em 

30% a 

arrecadação 

mensal para 

pequenos gastos. 

- Envio de comunicação 

para os responsáveis 

conscientizando para a 

contribuição 

- Conversa com os 

alunos sobre aquilo que 

é possível realizar na 

escola com a 

contribuição da Caixa 

Escolar 

- Verificação 

do aumento 

na 

arrecadação 

das turmas 

- servidores, 

equipe gestora, 

professores, 

alunos, famílias 

Durante 

todo o ano 

letivo de 

2019. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

O desenvolvimento deste PPP será submetido à avaliação constante desta 

comunidade escolar envolvendo todos os segmentos da escola: alunos, professores, 

servidores e comunidade escolar. 

Nas reuniões coletivas, que acontecem nas quartas-feiras com professores e 

servidores da escola, serão propostas atividades avaliativas, possibilitando ao grupo 

refletir os avanços e dificuldades na execução do PPP, buscando soluções possíveis 

para os problemas que surjam, assim como uma autoavaliação. 

Ao final de cada bimestre, por ocasião da Reunião de Pais a comunidade 

será ouvida e suas demandas discutidas e avaliadas para possível efetivação. 

O Conselho Escolar deverá participar desta avaliação e sempre que 

necessário serão propostos outros espaços para encontro e discussão da nossa 

realidade escolar. 

13 - APÊNDICE B – QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS 

INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 

DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

 

PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Um olhar para 

frente – O 

laboratório de 

informática 

Proporcionar a alunos, 

professores a 

oportunidade de 

conhecer e usar os 

equipamentos para 

enriquecimento das 

aulas. 

Viabilizar o projeto com 

o uso de projeções de 

filmes e documentários 

relacionados ao uso de 

tecnologia; 

Fomentar o uso, pelos 

docentes, de 

atividades com os 

estudantes, para 

trabalho dos conteúdos 

e inserção social. 

Professores, ESV que 

atende a sala de 

informática e Equipe 

Gestora 

Avaliação das 

atividades, 

individualmente ou em 

dupla e nas reuniões 

pedagógicas. 

Projeto de 

leitura: 

“Malouis, 

Maluquinho por 

Desenvolver o gosto 

pela leitura. 

Interpretação e 

produção textual, 

oralmente, bem como 

estudos de diversos 

gêneros literários, e a 

biografia do autor 

 

Professores, 

professoras da sala de 

leitura e Equipe 

Gestora 

Acontecerá em 

reuniões coletivas após 

a finalização de cada 

etapa do projeto e 

deverá ser feita de 

forma qualitativa, 
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Leitura Ziraldo. observando a 

socialização, interação, 

participação e 

conhecimento 

adquirido durante o 

projeto, verificando os 

avanços na leitura, na 

escrita e na 

interpretação textual 

nos três níveis de 

leitura (objetivo, 

inferencial e avaliativo), 

além do 

desenvolvimento do 

gosto pela literatura e 

do senso crítico. 

Apoio 

Pedagógico na 

E.C. 08 do 

Cruzeiro 

Apoio à Direção no 

setor administrativo e 

pedagógico. 

Agendamento de 

passeios, elaboração 

de bilhetes, 

mecanografia, auxilío 

na produção de 

materiais pedagógicos 

e demandas da 

Direção. 

Professora readaptada: 

Danielle Lelis Ferreira 

Na segunda semana 

do mês de dezembro, 

durante a coordenação 

coletiva dos 

professores voltada 

para a Avaliação 

Institucional, 

Meu Jeito de 

Aprender com o 

seu jeito de 

Ensinar 

Acompanhamen-to 

escolar como reforço e 

estimulação. 

Diálogos, aulas 

expositivas, 

preenchimento de 

fichas, áudio, vídeos, 

jogos, todos com 

intervenções do 

professor ou interação 

entre os alunos 

Professora readaptada: 

Adinalva Madalena dos 

Santos 

Avaliação será 

diariamente e 

simultaneamente com 

todas as atividades 

realizadas, dentro do 

processo 

aprendizagem, onde se 

registra cada aspecto 

do desenvolvimento 

individual e coletivo do 

aluno 

Criarte e apoio 

pedagógico 

Despertar para as 

áreas das Artes, como 

teatro, música, dança, 

culinária e apreciação 

de obras artistícas. 

Acompanhamen-to nos 

passeios da UE, 

confecção de 

fantasias, auxílio na 

elaboração dos murais, 

criação de materiais 

pedagógicos. 

Professora readaptada: 

Elisabete Jacob Outros 

professores 

readaptados, 

professores regentes, 

coordenadores 

pedagógicos, Direção, 

comunidade escolar e 

parcerias. 

Feedback das 

atividades 

desenvolvidas e auto 

avaliação – alunos, 

profissionais de 

educação da escola 

envolvidos e parcerias. 

Biblioteca Organizar o acervo e 

trabalhar ações para 

motivação da leitura, 

com empréstimo de 

livros e contação de 

histórias, bem como a 

manipulação do acervo 

pelos estudantes. 

Todas as atividades 

propostas pela 

biblioteca envolverão 

todos os professores 

interessados e os seus 

respectivos alunos. 

Professoras 

readaptadas: 

Eliane A. de S. 

Mendanha ; 

Rosângela Bezerra de 

Oliveira . 

Professores regentes, 

Acontecerá nos 

momentos das 

avaliações 

institucionais seguindo 

o calendário da escola. 
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coordenação e direção 

Horta Escolar - 

”VERDE VIDA 

Produção e 

manutenção da horta, 

trabalhando as 

questões do plantio, 

cuidados, colheita, 

alimentação saudável.  

Trabalho 

interdisciplinar, a partir 

das ações que 

envolvem o plantio, 

cuidado e colheita, 

tornando os objetivos 

de aprendizagem 

significativos. 

 

Professora readaptada 

Laiz Garcia Cândido 

Através da observação 

do professor regente, 

verificando se os 

objetivos foram 

alcançados. 

 

 Projeto: “Um olhar para frente – O laboratório de informática” 

1. Dados do Laboratório de Informática 

Equipamentos: 18 computadores com 26 monitores, 1 impressora e 3 

computadores IBM . 02 aparelhos de ar-condicionado; 18 cadeiras giratórias; 11 

cadeiras simples. 

O laboratório de informática possui instalações de rede física e lógica, de 

acordo com as recomendações previstas e aprovadas pelo projeto MEC- Proinfo. 

Alguns computadores, devido à instabilidade da internet, não têm anti- virus instalado. 

Tempo previsto: indefinido 

Setores envolvidos: Laboratório de informática e coordenação pedagógica 

Responsável pelo projeto: A equipe pedagógica 

2. Introdução 

O uso de novas formas de tecnologia sempre objetivou a melhoria no 

processo educacional, contudo, nem sempre isso foi possível, ora pela ausência de 

equipamentos, ora pelo despreparo dos usuários desses equipamentos. 

A importância deste projeto baseia-se na comprovação de que a atual 

realidade da educação brasileira tem evidenciado muitos problemas, dentre eles, as 

dificuldades de aprendizagem, bem como questões de ordem política, como a questão 

da inserção digital. Urge, então, a necessidade de mudança no paradigma educacional 

que deve ser acompanhado da introdução de novas ferramentas que visem facilitar o 

processo de aprendizagem. Considera-se que a informática educativa pode ser um 
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desses instrumentos que auxilie no progresso de alunos até mesmo para a diminuição 

das dificuldades de aprendizagem. Sua contribuição está diretamente relacionada a 

diferentes facetas da construção do conhecimento e ao crescimento cognitivo e afetivo- 

social. 

O advento da informática tem levado a muitas modificações na nossa 

sociedade. Assim, a presente proposta justifica-se por buscar a importância de 

ferramentas de multimídia, em especifico, o computador. 

3. Justificativa 

Os computadores da Escola foram instalados no final do ano de 2009, 

conforme resultado de um projeto que a Escola apresentou em 2008 ao 

MEC/SEED/Proinfo. 

Pretende-se que sejam desenvolvidos muitos trabalhos importantes, 

proporcionando a alunos, professores e auxiliares a oportunidade de conhecer e usar 

os equipamentos, uma vez que ainda a inclusão digital não aconteceu, mesmo o 

governo distrital tomando iniciativa de financiar computadores pessoais para os 

professores e funcionários da Secretaria de Estado de Educação. 

Devido à grande necessidade de haver uma inclusão digital tanto por parte 

dos professores como dos alunos, aconselhamos que devido à capacidade humana e 

técnica, o uso do laboratório fique restrito a um número não superior a 30 alunos 

trabalhando ao mesmo tempo, e com isso, há a necessidade de melhor planejamento 

das atividades para serem desenvolvidas. Esse planejamento será feito durante a 

realização das coordenações coletivas, acontecidas as quartas-feiras, e durante a 

coordenação individual. 

Nesse sentido, percebe-se a necessidade de interagir os vários setores da 

escola, como direção, coordenação pedagógica, setor administrativo e a sala de vídeo. 

Nesse sentido, pretende-se viabilizar o projeto com o uso da sala de vídeo para 

projeções de filmes e documentários relacionados ao uso de tecnologias. É evidente 

que os filmes atenderão as diversidades existentes na escola, respeitando cada setor 

envolvido. 

Por isso, a presença do laboratório de informática na Escola Classe 8 do 



 

106 

 

Cruzeiro justifica-se pelo fato de que a escola deve acompanhar o processo de 

desenvolvimento do mundo, incorporando valores que apontam para a utilização de 

tecnologias, indispensáveis para a mudança das práticas atuais e formação de um 

novo homem. Nesse sentido, a escola ficará em consonância com o momento histórico 

atual, com as transformações e avanços tecnológicos, sociais e culturais. Assim, a 

proposta ora apresentada, é de possibilitar a alunos, professores e a comunidade 

escolar no geral, habilidades e competências, bem como atividades que possam 

estimular o interesse desses elementos para o uso do computador como instrumento 

de aprendizagem 

5. Objetivos 

GERAL 

Integrar o uso do Laboratório de informática às salas de aula e a sala de 

vídeo, bem como a biblioteca da escola, desenvolvendo atividades pedagógicas 

diversas, com o mesmo tema, em diferentes espaços disponíveis na Escola, 

possibilitando a aquisição de novas competências e a construção do conhecimento do 

aluno e professores. 

ESPECÍFICOS 

 Integrar o espaço do laboratório de informática, biblioteca e sala de 

vídeo; 

 Desenvolver atividades de pesquisa utilizando diferentes meios 

disponíveis na escola; 

 Utilizar a tecnologia integrada à pesquisa em livros, revistas, jornais, 

enciclopédias e vídeos, em atividades que crie atrativos para os alunos, despertando 

ainda mais o seu interesse pela aprendizagem; 

 Possibilitar que o professor regente, mesmo sem a presença de um 

professor responsável pelo laboratório, esteja presente e desenvolva as atividades com 

os alunos no laboratório; 

 Desenvolver valores de respeito, colaboração e partilha entre alunos e 

professores, proporcionando a melhoria da qualidade do ensino e a formação do 
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cidadão; 

 Proporcionar ao professores um espaço de pesquisa, atualização e 

planejamento, para um melhor aproveitamento do laboratório de informática e da sala 

de vídeo, e, consequentemente, a melhoria do processo ensino-aprendizagem;Auxiliar 

a direção da escola e demais setores administrativos em atividades que necessitem 

dos recursos tecnológicos disponíveis no laboratório de informática; 

6. Metodologia 

Demonstrar as possibilidades pedagógicas do uso dos aplicativos 

disponíveis no laboratório de informática, por meio da integração interdisciplinar entre 

planejamento do laboratório e os diversos componentes curriculares. Além disso, 

pretende-se aliar sala de vídeo e biblioteca na implementação deste projeto. 

Para isto, temos consciência da necessidade de capacitação dos 

professores que ainda não participaram de cursos na área de informática e de que é 

necessária a disponibilização do Laboratório de Informática no horário das 

coordenações, quando possível, para que os professores pesquisem e preparem suas 

atividades. 

7. Avaliação e acompanhamento 

Visando favorecer a avaliação e acompanhamento deste projeto serão 

propostas: 

 Atividades de acompanhamento contínuo de trabalhos dos alunos 

individualmente ou em dupla, para a avaliação do seu desenvolvimento; 

 Avaliação das tarefas executadas; 

 Avaliação periódica, pelos professores regentes e coordenação 

pedagógica, dos projetos realizados, identificando as possíveis falhas e indicando as 

correções. 

8. Divulgação 

 No início do ano letivo, demonstrar aos professores as possibilidades de 

uso do laboratório de informática e da sala de vídeo, como atividades complementares 
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às da sala de aula; 

 Construir com os professores regentes grade horária de atendimento dos 

dias e horários que o laboratório estará disponível para que os alunos possam ser 

atendidos; 

 Conscientizar os alunos da escola da importância da participação no 

laboratório de informática; 

 Redigir “livro de planejamento” de todas as atividades desenvolvidas 

durante o ano, para que se tenha o registro do trabalho para anos futuros; 

 Criação de murais informativos e decorativos com as atividades 

vivenciadas no laboratório. 

9. Cronograma 

1º. Semestre 

 Reunião com os professores e direção para apresentação do projeto; 

 Participação nas coordenações coletivas, para discutir e avaliar as 

atividades vivenciadas no laboratório de informática; 

 Elaboração de projetos específicos para utilização do laboratório de 

informática, junto com os professores regentes, direção e coordenação pedagógica. 

 Atendimento dos alunos com o objetivo de orientá-los na utilização dos 

diferentes aplicativos disponíveis; 

 Desenvolvimento dos projetos de descoberta e reconhecimento de 

máquinas e do uso de mouse, teclado e monitor. 

2º. Semestre 

 Reuniões periódicas com os professores e coordenação; 

 Continuidade e implantação de projetos de caráter interdisciplinar; 

 Planejamento para atividades do próximo ano letivo. 
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10. Atendimento do laboratório 

Organizar junto aos professores regentes, o cronograma de uso do 

Laboratório de informática pelos alunos, no período das aulas. Desta forma, atendendo 

parte da turno no laboratório de informática, enquanto a outra parte poderá ficar na sala 

de vídeo ou na biblioteca, de acordo com as necessidades do professor regente. 

11. Recursos necessários: 

 RECURSOS HUMANOS 

Educador Voluntário social ou professor de informática ou readaptado, com 

carga horária de 20 horas semanais para acompanhamento do processo pedagógico 

como mediador das atividades professor-aluno-computador que farão ou 

providenciarão a manutenção dos equipamentos em condições de uso, em parceria 

com o Núcleo de Tecnologia Educacional da Regional do PP. A população estimada 

beneficiada pelo Projeto será diretamente de alunos e professores. 

RECURSOS MATERIAIS 

 21 computadores com acesso à internet; 

 duas mesas; 

 programas educacionais adequados a faixa etária dos alunos, isso é, de 

alunos de 6 até 11 anos de idade, compatível com o sistema operacional Linux. 

 um quadro-branco com pincel para anotações; 

 dois armários para material 
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12. Registro de atividades 

 

13. Referências 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação 

Física. Brasília, v. 7,  

DISTRITO FEDERAL. Plano Distrital de Educação – PDE, 2015. p. 116. 

 Projeto “Projeto da Sala de Recurso” (AEE)  

Público-Alvo: DI, DF, DMU, TGD (incluso). 

O Projeto está suspenso temporariamente, devido ao número insuficiente de 

estudantes, conforme Estratégia de Matrícula 2019. 

1. Apresentação 

O atendimento educacional especializado (AEE) realizado nas salas de 

recursos é definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na 
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Educação Básica (Art. 8° da Resolução CNE/CEB n° 02/01, no inciso V), como um 

serviço de natureza pedagógica, realizado por professor especializado, que suplementa 

aos estudantes com altas habilidades/superdotação e complementa (aos demais 

alunos), o atendimento educacional realizado em classes comuns da rede regular de 

ensino. 

As atividades realizadas na sala de recursos diferenciam-se das realizadas 

na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. O professor 

especialista dispõe de recursos que por vezes não é possível de serem utilizados pelo 

professor regente, devido a várias situações como: quantitativo de alunos em sala de 

aula regular, espaço físico, tempo restrito, etc. O professor especialista prepara o 

material específico para o uso dos estudantes na sala comum e na sala de recursos. 

As salas de recursos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

obedecem a dois modelos básicos de organização funcional: salas de recursos 

generalistas e específicas. 

Nas salas generalistas, são atendidos, individualmente ou em grupos, 

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

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

três: sala de recursos para deficientes auditivos, sala de recursos para deficientes 

visuais e para estudantes com altas habilidades/superdotação. 

Portanto, o presente projeto visa nortear o atendimento educacional 

especializado dos alunos com necessidades especiais (DI, DF, DMU e TGD’s inclusos), 

na sala de recursos da Escola Classe 08 do Cruzeiro, objetivando o acesso ao 

currículo escolar, na perspectiva de superar barreiras para a plena participação deste, 

considerando as necessidades específicas desses estudantes. 

2. Justificativa 

A sala de recursos faz parte de uma proposta educacional voltada para a 

inclusão escolar, buscando condições de acessibilidade aos estudantes com 

deficiência, para que permaneçam no processo de ensino e de aprendizagem. 

A sala de recursos generalista tem a finalidade de oferecer atendimento 

educacional especializado aos estudantes com deficiência intelectual (DI), deficiência 

física (DF), deficiência múltipla (DMU) e transtorno global do desenvolvimento (TGD) 



 

112 

 

incluso em classes regulares. 

Para o desenvolvimento de atividades adaptadas às características de cada 

ANEE, justifica-se conhecer a deficiência apresentada por ele. Segundo a (AAMR, 

2002 apud SEE/DF) a deficiência intelectual é definida como a incapacidade 

caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e 

comportamental adaptativo, expressa nas habilidades adaptativas conceituais, sociais 

e práticas. 

Os alunos portadores de deficiência intelectual (DI), apresentam dificuldade 

em assimilar os conteúdos curriculares e necessitam de um apoio especializado, com 

materiais adequados e um atendimento focado nas suas características intelectuais. 

Gil, Santos e Barbato (2010) definem deficiência física (DF) como a perda ou 

redução da capacidade de movimento de qualquer parte do corpo em decorrência de 

lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou malformações congênitas e 

adquiridas. O aluno portador de deficiência física (DF), necessita de espaço e 

equipamentos adequados às suas características físicas. O apoio oferecido na sala de 

recursos o auxiliará na realização das atividades pedagógicas, proporcionando-lhe 

acessibilidade ao espaço e às atividades curriculares. 

De acordo com (Monte e Santos, 2004) a deficiência múltipla é caracterizada 

pelo conjunto de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial, 

mental, emocional ou de comportamento social. 

Os alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) também fazem 

parte do público atendido na sala de recursos. O transtorno global do desenvolvimento 

é um transtorno que afeta a comunicação, a interação social e as manifestações 

comportamentais da criança desde os anos iniciais de sua vida. Os estudantes com 

Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) são aqueles que possuem 

diagnósticos de autismo e síndromes do espectro autista. 

Portanto, o trabalho desenvolvido na sala de recurso, pretende favorecer o 

processo de construção de aprendizagem e a desconstrução de práticas educacionais 

socialmente cristalizadas, visando mudanças conceituais e atitudinais, sobretudo a 

descoberta de novos horizontes e métodos pedagógicos, para que o processo 

educacional seja produtivo para todos envolvidos no processo de atendimento aos 
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alunos citados acima. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) de Sala de Recursos, 

objetiva complementar à escolarização do aluno com deficiência, abordando questões 

pedagógicas que são diferentes das oferecidas em escolas comuns e que são 

necessárias para melhor atender às especificidades desses alunos. Conforme o 

Ministério da Educação o AEE-sala de recursos tem: “caráter pedagógico desse 

atendimento, cujo objetivo é suprir a necessidade do aluno, assegurando o direito de 

acesso a recursos que possam potencializar suas capacidades, promover o seu 

desenvolvimento e aprendizagem e, consequentemente, levar o aluno à sua própria 

emancipação, garantindo, assim, uma plena convivência social”. 

3. Objetivos: 

GERAL 

• Desenvolver estímulos indispensáveis, objetivando o aprimoramento 

dos alunos no processo de desenvolvimento afetivo, cognitivo e social, por meio de 

intervenções pedagógicas que assegurem a construção das habilidades operatórias 

dos educandos. 

ESPECÍFICOS 

• Elaborar, desenvolver e registrar todas as etapas do projeto 

“Atendimento Educacional Especializado”, junto aos Professores e Familiares, em 

diferentes momentos da ação educativa, considerando os interesses e as 

necessidades de aprendizagem dos alunos. 

• Identificar dificuldades que induzem o aluno a conceitos diferenciados 

dos propostos relacionados a determinados conteúdos. 

• Propor à reorganização dos tempos e dos espaços, em diferentes 

horários e ambientes educativos, de modo a favorecer a ação educativa, a integração 

dos grupos e o atendimento às especificidades dos alunos. 

• Participar do estudo, análise e elaboração das propostas para a 

intervenção pedagógica necessária, em conjunto com as coordenadoras pedagógicas 

da Unidade de Ensino e com o coletivo de professores; 
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• Organizar uma proposta semanal de trabalho, estabelecendo horários 

de atendimento aos alunos e às suas famílias para acompanhamento, apoio e 

orientação; 

• Análise, discussão e sistematização das ações como constitutivas da 

prática educativa; 

• Elaboração de formas sistemáticas de registro e acompanhamento da 

prática educativa. 

• Promover uma avaliação sistemática e continuada do Processo de 

Atendimento Especializado dos alunos atendidos. 

• Estimular e controlar a frequência dos alunos e, quando de suas 

ausências, solicitar justificativa dos pais ou responsáveis. 

• Utilizar os diferentes recursos e espaços disponíveis na Unidade 

Escolar. 

• Propor intervenções pedagógicas, durante as aulas, necessárias à 

superação das dificuldades detectadas partindo de atividades significativas, como 

motricidade, discriminação visual, atenção, etc. 

• Sugerir a integração dos pais e responsáveis, ao trabalho desenvolvido 

pelo AEE, buscando participação e colaboração na frequência e acompanhamento das 

atividades dos alunos atendidos. 

• Criar estratégias que favoreçam aos alunos a oportunidade de 

construção de habilidades básicas para o aprimoramento cognitivo, através da 

identificação dos possíveis problemas e barreiras pedagógicas. 

• Fazer registros individualizados de avaliações realizadas durante os 

atendimentos, proporcionando ao aluno a apropriação de um ambiente de 

aprendizagem diversificado, objetivando o desenvolvimento das habilidades naturais de 

cada estudante. 

4. Metodologia 

Ao elaborar o planejamento devemos romper com a concepção de educação 
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acrítica que contempla uma visão de alunos iguais. Planejar, nesse caso, consiste em 

estabelecer “métodos e técnicas” levando em conta as especificidades da Educação 

Especial, no qual se prevê metodologias de ensino específicas para alunos específicos 

com necessidades especiais. 

A partir da análise das diferentes habilidades: observação, conhecimento, 

compreensão, comparação, separação, reunião, consulta, conferência e habilidades 

sociais, será realizado um trabalho de mediação do processo de construção e 

aprimoramento dessas habilidades, através de jogos diversificados e atividades 

lúdicas, utilização de livros literário, materiais concretos diversos, fazendo uso das 

linguagens possíveis (escrita e ou oral). 

Serão utilizadas ações, para o desenvolvimento do projeto em questão, tais 

como: 

• Organização de atividades (diárias, mensais e ou bimestrais), 

objetivando o desenvolvimento de habilidades físicas, perceptivo motoras, 

enriquecimento da linguagem, atenção, concentração, coordenação viso motora, 

orientação espacial específicas para o bom desempenho social, afetivo e pedagógico 

dos alunos, contextualizadas com temas abordados no Projeto Pedagógico da Escola. 

• Redimensionamento das ações do Atendimento Educacional 

Especializado, partindo das necessidades que forem surgindo, no decorrer das 

intervenções pedagógicas propostas e das necessidades apontadas pelos Professores 

dos alunos envolvidos. 

• Elaboração e registros de todas as etapas do projeto “Atendimento 

Educacional Especializado”, junto aos professores e familiares, em diferentes 

momentos da ação educativa, considerando os interesses e as necessidades de 

aprendizagem dos alunos. 

• Propor à reorganização dos tempos e dos espaços, em diferentes 

horários e ambientes educativos, de modo a favorecer a ação educativa, a integração 

dos grupos e o atendimento às especificidades dos alunos. 

• Participação de estudos, análises e elaboração das propostas para a 

intervenção pedagógica necessária, utilizando jogos diversos, quebra-cabeça, alfabeto 
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móvel e número, sucatas, material produzido de acordo com o método teacch, etc., (de 

acordo com a necessidade específica de cada aluno que será atendido no AEE); 

• Organizar uma proposta semanal de trabalho, estabelecendo horários de 

atendimento aos alunos e às suas famílias para acompanhamento, apoio e orientação. 

5. Recursos: 

- Didáticos (Material e Pedagógico) 

- Bolas diversas; 
- Caixas de giz de cera e lápis de cor; 
- Tesouras; 
- Cola branca e colorida; 
- Caixas de massa de modelar; 
- Ábacos; 
- E.V.A de cores variadas; 
- Tinta guache e pincéis (espessuras variadas); 
- Canetas marcar cd; 
- Resma de papel sulfite; 
- Papel crepom de cores variadas;  
- Papel camurça de cores variadas;  
- Papel para dobradura;  
- Papel cartão; 
- Palitos de picolé e pacotes de canudinhos; 
- Pacotes de bexiga (balão); 
- T.N.T (cores variadas); 
- Barbante; 
- Bastões de cola quente; 
- 1 extensão e 1 T (para tomada); 
- Colchonetes; 
- Jogos (diversos); 
- Lápis, borracha, apontador; caneta;  
- Régua; 
- Livros literários (gêneros diversos); 
- Fitas (crepe, adesiva, durex). 
- Mesas, cadeiras, armários, prateleiras para livros; 
- Computador; 
- Aparelho de cd. 

6. Avaliação 

- Observação e análise contínua do desempenho e das habilidades 

desenvolvidas pelos alunos em todo processo de aprendizagem. 

- Observação da participação dos pais, alunos e professoras. 

- Registros das observações pertinentes realizadas. 
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7. Cronograma  de atendimento 

MATUTINO 

 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

8h às 9h Aluno(a) Aluno(a) 

Coordenação 

Coletiva 

Curso 

EAPE 

Aluno(a) 

9h às 10h Aluno(a) Aluno(a) Aluno(a) 

10h20 às 

10h40 
Recreio Recreio Recreio 

10h50 às 

11h40 
Aluno(a) Aluno(a) Aluno(a) 

 

VESPERTINO 

 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

14h às 

14h50 
 Aluno(a) 

Coordenação 

Coletiva 

Aluno(a)  

15h às 

15h50 
 Aluno(a) Aluno(a)  

16h às 

16h20 
 Recreio Recreio  

8. Referências 

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

BRASIL. Resolução CNE/CEB n° 02/01 

GIL, Ingrid Lapa de Camillis; SANTOS, Paulo França; BARBATO, Silvane. O aluno 

com deficiência física na escola. In: MACIEL Educação e Inclusão Escolar. 

DIVA, Alburquerque; BARBATO, Silvane. Desenvolvimento. Brasília: UnB, 2010. 

MONTE, F.R.F. de; SANTOS, I.B. dos (Org.) Saberes e práticas de inclusão: 

dificuldade de comunicação e sinalização: deficiência visual. Brasília: MEC, 

SEESP, 2004. 
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 Projeto de leitura: “Malouis, Maluquinho por Leitura” 

1. Justificativa: 

Na nossa prática confirmamos diariamente a importância do gosto pela 

leitura no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Pensando sobre essa 

questão, resolvemos retomar, a partir de observações realizadas nas turmas, a 

discussão sobre a importância dos estudantes terem contato  com a leitura, 

apresentada de diferentes formas, desde o seu ingresso na escola. 

A qualidade deve permear todas as etapas da educação e, em especial, a 

fase inicial de escolarização, na qual a criança pode perceber a escola como um lugar 

agradável e prazeroso. A escolha desse tema decorre do fato de acreditarmos que o 

incentivo à leitura desde os primeiros anos de escolarização é condição necessária 

para a construção e solidificação da qualidade em todas as etapas da educação. 

A qualidade precisa ser conquistada, construída e para isso é fundamental 

esforço, tempo, determinação, motivação, persistência, visão do todo e trabalho 

interdisciplinar (SOUSA,1998). O trabalho proposto para realização desse projeto 

baseia-se na interdisciplinaridade, aspecto  relacionado ao conceito de qualidade. 

Os livros são essenciais na construção de uma educação de qualidade. Nos 

anos iniciais essa máxima não deve ser desconsiderada, pois nessa fase escolar a 

leitura deve estar sempre presente, contribuindo na construção e no desenvolvimento 

de aptidões em diversas áreas do conhecimento. 

O contato com os livros deve promover entusiasmo nas crianças. Apresentar 

a leitura de forma motivadora é um desafio. Diante disso, nos perguntamos: como 

podemos promover, em nossos alunos, o gosto pela leitura? A elaboração e o 

desenvolvimento desse projeto visam a busca a criação de um vínculo positivo entre a 

criança e o livro. 

O projeto pretende motivar os estudantes e as professoras envolvidos na 

sua realização, movimentar a escola e despertar o interesse para questões que vão 

além do conteúdo curricular que deve ser cumprido. 

Durante o desenvolvimento do trabalho em 2018, foi levantada a 

necessidade de se trabalhar um autor específico, para aumentar o repertório dos 
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alunos e assim, guiar os planejamentos da equipe pedagógica. Foi escolhido o autor 

Ziraldo para o ano de 2019 e suas obras. 

2. Objetivos: 

GERAL: 

Desenvolver o gosto pela leitura. 

ESPECÍFICOS 

 Conhecer obras e biografias de autores nos diversos estilos literários; 

 Aumentar o contato com diferentes tipos e gêneros textuais; 

 Criar uma rotina de leitura em sala de aula; 

 Promover o debate e argumentação a partir de diferentes pontos de 

vista; 

 Interpretar oralmente e fazer releituras dos textos lidos; 

 Reconhecer diferenças nas organizações textuais; 

 Conhecer a vida e a obra do autor Ziraldo. 

3. Conteúdos: 

 Gêneros textuais; 

 Interpretação e produção oral de textos 

4. Metodologia: 

Cada sala de aula receberá uma caixa com livros de acordo com a faixa 

etária dos alunos da turma. Estarão presentes livros do autor Ziraldo para compor cada 

caixa. 

A biblioteca da escola ficará responsável por selecionar livros para compor 

as caixas para todas as turmas, bem como por realizar a renovação dos livros quando 

necessário e a partir da solicitação da professora regente. A troca dos livros deverá ser 
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solicitada com antecedência para que haja tempo hábil para a seleção dos livros. 

A motivação passa, necessariamente, pela novidade, por isso a necessidade 

de um acervo de livros suficiente para despertar nas crianças a vontade de conhecer 

uma nova história lida por ele ou por sua professora. 

O projeto será desenvolvido diariamente em todas as turmas, durante o ano 

letivo, de acordo com as etapas estabelecidas abaixo: 

1a. Etapa: abril/2019 

Cada turma receberá uma caixa de livros de gêneros diversificados. 

Diariamente um estudante escolherá um livro para que a professora regente faça a 

leitura compartilhada do texto escolhido. Após a leitura diária, a professora escolherá: 

 dois dias em que ocorrerá a interpretação oral nos três níveis de leitura 

(objetivo, inferencial e avaliativo); 

 três dias de leitura deleite. 

2a. Etapa: maio/2019 

A caixa continuará na sala de aula e, em cada dia, uma criança será 

escolhida para compartilhar a leitura com a turma, realizando-a de acordo com seu 

desenvolvimento. Após a leitura, a turma conversará sobre a história. 

3a. Etapa: junho, julho e agosto/2019 

Cada criança escolherá um livro para leitura individual e silenciosa. Todos os 

integrantes da sala farão a leitura dos livros disponíveis na caixa, estabelecendo-se 

assim um rodízio entre os estudantes. 

4a. Etapa: setembro e outubro/2019 

Continuidade da leitura individual e silenciosa dos livros das caixas. Todos 

os integrantes da sala farão a leitura dos livros disponíveis na caixa, estabelecendo-se 

assim um rodízio entre os estudantes. (Caso os alunos já tenham lido todos os livros da 

caixa, as mesmas poderão ser trocadas com as turmas do mesmo ano ou ainda, 

solicitada a substituição pela biblioteca). 
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As professoras apresentarão para os alunos da turma as obras  do autor 

Ziraldo que será trabalhada nessa etapa. Os alunos ouvirão a leitura compartilhada de 

obras desse autor, conhecerão sua biografia, produzirão textos e outras produções a 

partir das leituras feitas para apresentação no Sarau Literário. 

5a. Etapa: novembro/2019 

Realização de um Sarau no qual os estudantes apresentarão as  histórias 

que mais gostaram e as produções resultantes do trabalho realizado na 4ª. etapa do 

projeto a partir dos livros que conheceram do autor estudado. 

5. Material de apoio: 

1. Variados livros que contemplem diferentes gêneros textuais; 

2. Uma caixa de papelão para cada turma; 

3. Lista de livros para controle de leitura de cada turma; 

6. Avaliação: 

A avaliação do projeto acontecerá em reuniões coletivas após a finalização 

de cada etapa do projeto e deverá ser feita de forma qualitativa, observando a 

socialização, interação, participação e conhecimento adquirido durante o projeto, 

verificando os avanços na leitura, na escrita e na interpretação textual nos três níveis 

de leitura (objetivo, inferencial e avaliativo), além do desenvolvimento do gosto pela 

literatura e do senso crítico. 

7. Registros da atividade: 

 

 

 

 

8. Bibliografia: 

SOUSA, Maria de Fátima Guerra. Educação Infantil: o desafio da qualidade na 

diversidade. In: Seminário Nacional de Educação Infantil do SESI: identidade na 

diversidade. Brasília, 1998. 



 

122 

 

 Projeto “Meu Jeito de Aprender com o seu jeito de Ensinar” 

(Acompanhamento escolar como reforço e estimulação) 

 Professora Responsável: Adinalva Madalena dos Santos 

1. Tema 

Meu jeito de aprender com o seu jeito de ensinar. Acompanhamento escolar 

como reforço e estimulação. 

2. Problema 

Como promover o crescimento intelectual dos alunos que necessitam de 

maior espaço de tempo e recursos específicos, para desenvolver seu potencial 

cognitivo, afetivo e psicomotor? 

3. Justificativa 

Os alunos do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) têm o período de três anos 

para concluir sua alfabetização, com a possibilidade de retenção terceiro ano, em 

considerando o ritmo que cada um tem ao se desenvolver. No entanto um número 

expressivo de alunos passa por todo esse tempo sem rendimento satisfatório. A Escola 

Classe 8 oferece uma alternativa a mais, que aumenta o leque de oportunidade para 

cada aluno que apresenta com dificuldades em sua aprendizagem, nesse espaço de 

tempo. 

4. Objetivos 

GERAL 

Criar uma cultura proficiente na escola de forma que a sua comunidade 

escolar participe, como mais uma alternativa oferecida pela escola. 

ESPECÍFICOS 

 Oferecer aos alunos com baixo aproveitamento escolar, mais 

oportunidade de aprendizagens. 

 Apresentar aos alunos momentos ricos de experiências interessantes e 
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atraentes que esteja ao encontro com as dificuldades de cada um. 

 Explorar o potencial de cada criança partindo de suas dificuldades no 

sentido que evidencie seu alto conhecimento, seu jeito de aprender, seu raciocínio 

lógico matemático, linguagem e escrita. 

5. Fundamentação teórica 

Disserta Piaget que toda criança aprende desde que a ela sejam dadas 

todas as oportunidades. Entendem-se essas oportunidades como a estimulação 

apropriada para cada nível de dificuldade de acordo com as especificidade de cada 

aluno.  

Assim como Emília Ferreiro, que alude sobre a criança que constrói seu 

próprio conhecimento de forma que cada salto cognitivo depende de uma assimilação e 

uma reacomodação dos esquemas internos que necessariamente leva tempo. Não 

apenas repete o que ouve, mas interpreta o ensino recebido. No caso da alfabetização, 

o que as crianças aprendem não coincide com o que lhes é ensinado, mas como elas 

relem o conteúdo ensinado que é a leitura e a escrita convencional. 

Cita-se Vigostky: todo aprendizado é mediado pelo professor. Ensinar 

consiste em estimular o aluno às descobertas de  suas  próprias potencialidades 

direcionadas a construção do seu conhecimento. 

6. Estratégia de trabalho 

Diálogos, aulas expositivas, preenchimento de fichas, áudio, vídeos, jogos, 

todos com intervenções do professor ou interação entre os alunos. 

7. Cronograma 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h- 10h 5º A 5ºC 4º B 4ª A 3º C 

11h –12:30h 3º A 3ºB 

Atendimento 

individual 

4º C 5º B 
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8. Avaliação 

Avaliação será diariamente e simultaneamente com todas as atividades 

realizadas, dentro do processo aprendizagem, onde se registra cada aspecto do 

desenvolvimento individual e coletivo do aluno. Observar todas as formas de 

manifestação, expressão gráfica, verbal, gestual e intelectual de forma a conseguir 

informações suficientes sobre o perfil do aluno e a ele possa ser oferecido 

oportunidades que vão de encontro com suas demandas. 

9. Registro das Atividades 

 

10. Referências 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação 

Física. Brasília, v. 7, 1997. 

 Projeto: “Apoio Pedagógico na E.C. 08 do Cruzeiro” 

Professora readaptada: Danielle Lelis Ferreira 

Desenvolvimento em atendimento à Portaria Nº 12, de 13 de janeiro de 2017. 

1. Setor da atividade 

a) apoio pedagógico: atendimento à comunidade escolar, acompanhamento 
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de atividades pedagógicas complementares; 

b) apoio à coordenação pedagógica: articulação das relações institucionais, 

elaboração de material pedagógico, recepção de material pedagógico para reprodução, 

alimentação dos sistemas de avaliação (Prova Brasil, Provinha Brasil e ANA) e outras 

atividades correlatas; 

c) apoio à direção: participação em reuniões e formações para eventos 

específicos, elaboração de comunicados, elaboração de materiais, conforme 

necessidade. 

2. Justificativa para a atividade 

No início do ano letivo mostra-se necessária a presença de uma pessoa 

para atender aos pais na orientação sobre a importância do uso do uniforme, indicação 

de salas, rotina escolar, aquisição de material etc. Eventualmente, faz-se necessária 

também a atuação na orientação de alunos e professores quanto ao uso dos espaços e 

equipamentos coletivos, assim como auxiliar na instalação de aparelhos e reprodução 

de mídias para desenvolvimento dos trabalhos coletivos da escola. 

A partir do desenvolvimento das diferentes atividades pedagógicas pelos 

regentes na escola, surge a necessidade se agendamento de visitas dos alunos a 

diferentes espaços, externos à escola. Em outros momentos, todas as turmas são 

envolvidas em atividades festivas.  

Para que as atividades externas ocorram sem incidentes e plenamente 

vinculadas às atividades pedagógicas da escola, é necessário que haja a coordenação 

das ações necessárias ao desenvolvimento do evento. Por outro lado, as atividades 

didáticas a serem reproduzidas para as atividades diárias dos alunos, após passarem 

pela análise das coordenadoras, poderão ser trabalhadas para ficarem mais ricas e 

adequadas nos aspectos gráfico e organizacional. Também será feito o 

acompanhamento da reprodução do material solicitado pelas regentes, obedecendo às 

cotas estabelecidas pelo grupo. 

Quando acontecerem as avaliações institucionais (Prova Brasil, Provinha 

Brasil e ANA) os dados levantados serão inseridos nos respectivos sistemas, apoiando 

as atividades das regentes e das coordenadoras através do estudo minucioso dos 
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resultados expostos nos relatórios e gráficos que serão fornecidos, de forma que as 

análises pedagógicas se baseiem em dados fidedignos, que espelhem a realidade da 

clientela da escola. 

3. Objetivos 

- Auxiliar os docentes e a coordenação na execução das ações 

pedagógicas; 

- Auxiliar a direção nas ações administrativas; 

- Orientar às famílias dos alunos em assuntos relacionados aos aspectos 

pedagógicos da rotina escolar; 

- Articular o desenvolvimento de atividades externas dos alunos, 

notadamente as que se relacionam com o enriquecimento pedagógico dos conteúdos 

trabalhados nas aulas, como excursões, visitas a exposições, museus, pontos de 

interesse escolar, teatros, cinemas, circos, clubes e casas de festas em comemoração 

à formaturas; 

- Otimizar a utilização de espaços comuns e equipamentos coletivos. 

4. Atividades 

- Confeccionar mídias necessárias para ensaios das turmas para 

eventos; 

- Agendar a visita/evento para as turmas que solicitarem; 

- Elaborar bilhete de informação à família sobre o passeio e autorização 

de participação do aluno; 

- Solicitar à direção a marcação de ônibus para transporte; 

- Destacar acompanhantes para o evento, se necessário; 

- Solicitar à mecanografia a reprodução do material didático autorizado 

pela Direção; 

- Auxiliar o professor na produção e aprimoramento de seus materiais 
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didáticos; 

- Reelaborar as atividades didáticas solicitadas pelas professoras/ 

coordenadoras; 

- Receber das professoras e coordenadoras os dados a serem inseridos 

nos sistemas de avaliação Prova Brasil, Provinha Brasil, ANA e avaliações externas da 

SEDF; 

- Fornecer à coordenação e professores envolvidos em cada uma das 

avaliações, os relatórios das avaliações realizadas, quando solicitado; 

- Elaborar escalas de acompanhamento de turmas em passeios, 

substituições etc; 

- Recolher as contribuições para pagamento de passeios, transporte etc, 

quando houver; 

- Acompanhar as turmas aos passeios/visitas quando necessário; 

- Providenciar o pagamento do transporte e evento, quando necessário; 

5. Metas 

Atender a 100% das solicitações feitas pela direção, coordenação, 

professores, demais servidores e comunidade escolar. 

6. Profissionais responsáveis pela implementação 

- Professora readaptada: Danielle Lelis Ferreira. 

Demais envolvidos: 

- Direção; 

- Secretaria escolar; 

- Professores regentes e readaptados; 

- Pais e responsáveis; 
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- Alunos; 

- Demais servidores. 

7. Cronograma 

As atividades ocorrerão durante o ano letivo de 2019. 

8. Avaliação 

Na segunda semana do mês de dezembro, durante a coordenação coletiva 

dos professores voltada para a Avaliação Institucional, avaliar se as 

metodologias/procedimentos de implementação da proposta aqui detalhadas auxiliaram 

a Unidade Escolar no desenvolvimento do trabalho proposto no Projeto Político 

Pedagógico do ano letivo de 2019, redirecionando as ações conforme avaliação do 

grupo. 

9. Registros de atividades 
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10. Referências 

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

BRASIL. Resolução CNE/CEB n° 02/01 

DISTRITO FEDERAL. Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado da 

Educação do DF. Pressupostos Teóricos. Brasília: SEE/GDF, 2014. 

SEEDF. Portaria Nº 12, de 13 de janeiro de 2017. 

SILVA, Jerônimo Ribeiro de Oliveira.A Importância do Planejamento e da 

Coordenação Pedagógica no Contexto Escolar. Revista Científica Multidisciplinar 

Núcleo do Conhecimento. Ano 2, Vol. 1. pp 05-14, Abril de 2017. ISSN:2448-0959 

 Projeto: “Criarte e apoio pedagógico” 

1. Justificativa para a atividade 

Envolvimento e colaboração de todos os profissionais de educação da 

escola com atividades lúdicas, técnicas e parcerias que possam aprimorar ou 

enriquecer na área de artes, teatro, dança, músicas, culinárias e outros 

Resgatar, desenvolver e ampliar o potencial do aluno, através do processo 
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de criação, imaginação utilizando os diferentes fazeres expressivos - arte plástica, 

cênica, culinária saudável, dança música, teatro, literatura, modelagem, colagem e 

outros. 

Solicitar, verificar, aprimorar criar, produzir, confeccionar materiais 

pedagógicos como facilitador das atividades desenvolvidas em regência classe, 

projetos e planejamentos que façam parte do plano de ação da escola junto aos 

coordenadores e direção. 

2. Objetivos 

 Despertar o interesse de expressão das artes bem como explorar e ou 

apreciar grandes obras artísticas e artistas plásticos. 

 Redescobrir talentos na culinária, dança, música e teatro. Criar e recriar 

todo tipo de artes. 

 Aprimorar a percepção visual, tátil, coordenação motora fina e grossa, 

as linhas, cores, os aromas, as medidas, os numerais, formas, texturas e as 

consequências. 

 Levar o aluno a movimentar-se pelo mundo das linhas, cores, formas, 

volumes, texturas, sentindo seu mundo interno e externo fluindo mais livremente para 

cada atividade artística, ampliar a visão de mundo, da própria vida e elevar a 

autoestima. 

3. Atividades 

 Acompanhar alunos aos passeios realizados pela escola auxiliando 

professor regente como suporte de segurança. 

 Compartilhar com decorações, confeccionar fantasias, e interagir e 

participar de eventos cívicos e sociais da escola. 

 Auxiliar professores regentes com exposição de trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos nos murais. 

 Produzir, refazer e ou criar materiais pedagógicos. 
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 Orientar, auxiliar e ou dar suporte a entrada, saída e transito de alunos 

na escola. 

4. Metas 

Apoiar os alunos no desenvolvimento de suas potencialidades. 

5. Público alvo 

Alunos com comportamentos inadequados, dificuldades de aprendizagens, 

grupo de 4,6 e ou 8 alunos de 6 anos a 11 anos 

6. Profissionais responsáveis 

o Professora readaptada: Elisabete Gonzaga Jacob  

o Demais envolvidos: 

 Outros professores readaptados,  

 Professores regentes,  

 Coordenadores,  

 Equipe de diagnóstico,  

 Direção,  

 Alunos,  

 Comunidade e  

 Parcerias. 

7. Cronograma: 

Durante todo ano letivo, com atendimento de 1 hora/aula por turno. 

8. Avaliação: 

Feedback das atividades desenvolvidas e auto avaliação – alunos, 

profissionais de educação da escola envolvidos e parcerias. 
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9. Registro das Atividades: 

 

10. Referências 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1997. 

 Projeto: “Biblioteca” 

1. Justificativa 

A biblioteca já existente na escola conta com um acervo diverso e vasto, 

porém, necessitando de: 

 Implementar a catalogação de novos livros, restauração do acervo 

danficado pelo uso e melhor divulgação das ricas obras existentes para que os nossos 

alunos e professores usufruam deste espaço pedagógico de forma mais intensa e 

proveitosa; 

 Apoiar os projetos de incentivo à leitura Malouis e os específicos de sala 
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de aula e a formação de novos escritores; 

 Realizar o recebimento, controle, distribuição de livros didáticos 

fornecidos pela SEDF; 

 Trabalho de conscientização por parte dos alunos quanto aos cuidados 

com os livros didáticos. 

2. Objetivos 

 Preparar um ambiente estimulante e acolhedor para se ler e ouvir 

histórias; 

 Selecionar, catalogar, identificar as obras existentes, afim de facilitar o 

acesso aos professores e alunos; 

 Apoiar e subsidiar o projeto de leitura denominado Malouis; 

 Promover o acesso semanalmente de todos as alunos matriculados na 

unidade de ensino à biblioteca para leitura com acompanhamento do professor 

regente; 

 Proporcionar, semanalmente, aos alunos, o empréstimo de livros; 

 Identificar e homenagear os alunos leitores da escola. 

3. Metas 

Todas as atividades propostas pela biblioteca envolverão todos os 

professores interessados e os seus respectivos alunos. 

4. Profissionais responsáveis pela implementação do projeto 

Professoras readaptadas: Eliane A. de S. Mendanha e 

Rosângela Bezerra de Oliveira  

Professores regentes, coordenação e direção 

Demais envolvidos: alunos da escola e os seus familiares 
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5. Detalhamento da atividade 

 Seleção dos livros para composição das caixas do projeto Malouis; 

 Preparação do caderno de registro de empréstimo; 

 Estabelecimento e divulgação as regras de utilização da Biblioteca; 

 Acolhimento dos alunos semanalmente para troca dos livros retirados por 

empréstimo; 

 Realização de conscientização dos alunos quanto aos cuidados no 

manuseio dos livros emprestados; 

 Auxílio aos professores na troca das obras literárias contidas na caixa do 

projeto Malouis, quando se fizer necessário; 

 Realização da ação de indicação de livros pelos alunos. Após a leitura, os 

alunos indicam, aos outros alunos, os livros de que mais gostaram. 

Ações: Professoras regentes 

 Encaminhar-se, juntamente com seus alunos, à Biblioteca, seguindo o 

horário estabelecido para atendimento de troca de livros e leitura; 

 Estimular a participação efetiva dos alunos; 

 Buscar a substituição das obras literárias da caixa Malouis, quando 

julgar necessário; 

 Incentivar os alunosa conservarem os livros retirados por empréstimo. 

Aquisição de materiais 

1. Acontecerão bazares para arrecadação de fundos para compra dos 

recursos materiais necessários para execução do projeto. 

6. Cronograma 

As atividades propostas acontecerão em todo decorrer do ano letivo de 

2019. 
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7. Avaliação 

Acontecerá nos momentos das avaliações institucionais seguindo o 

calendário da escola. 

8. Registro de Atividades 

 

9. Referências 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1997. 

 

 Projeto: “Horta Escolar - ”VERDE VIDA” 

1. Profissional responsável pela implementação do projeto:  

Professora readaptada Laiz Garcia Cândido 

2. Introdução 

A horta escolar tem como foco principal integrar as diversas fontes e 

recursos de aprendizagem, integrando ao dia a dia da escola gerando fonte de 

observação e pesquisa exigindo uma reflexão diária por parte dos educadores e 

educandos envolvidos. 

O projeto Horta Escolar visa proporcionar possibilidades para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas por permitir práticas em equipe explorando a 

multiplicidade das formas de aprender. 
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A partir da horta, o estudante tem garantida a possibilidade de aprender a 

plantar, selecionar o que plantar, planejar o que plantou, transplantar mudar, regar, 

cuidar, colher, decidir o que fazer do que colheu, por exemplo, alteram sensivelmente a 

relação das pessoas com o ambiente em que elas vivem, estimulando a construção 

dos princípios de responsabilidade e comprometimento com a natureza, com o 

ambiente escolar e da comunidade, com a sustentabilidade do planeta e com a 

valorização das relações com a sua e com outras espécies. 

Por meio da horta é possível propiciar conhecimentos e habilidades que 

permitem às pessoas produzir, descobrir, selecionar e consumir os alimentos de forma 

adequada, saudável e segura e assim conscientizá-las quanto a práticas alimentares 

mais saudáveis, fortalecer culturas alimentares das diversas regiões do país e discutir a 

possibilidade do aproveitamento integral dos alimentos. Esses conhecimentos podem 

ser socializados na escola e transportados para a vida familiar dos educandos, por 

meio de estratégias de formação sistemática e continuada, como mecanismo capaz de 

gerar mudanças na cultura alimentar, ambiental e educacional. 

O Projeto “Horta Escolar” parte do entendimento de que, por meio da 

promoção da ação escolar e de uma educação integral dos educandos, é possível 

gerar mudanças na cultura da comunidade no que se refere à alimentação, à nutrição, 

à saúde e à qualidade de vida de todos, sobretudo, tendo a horta escolar como eixo 

gerador de tais mudanças. 

3. Justificativa 

Sendo a escola um espaço onde a criança dará sequência ao seu processo 

de socialização, é fundamental o papel da educação ambiental na formação de 

cidadãos conscientes e críticos do seu papel na sociedade. A escola deve abordar os 

princípios da educação ambiental de forma sistemática e transversal em todos os 

níveis de ensino. Os conteúdos ambientais devem envolver todas as disciplinas do 

currículo e estarem interligados com a realidade da comunidade, para que o aluno 

perceba a correlação dos fatos e tenha uma visão integral do mundo em que vive. 

Nesse sentido a escola deverá promover através de ações a preservação e a 

conservação do meio ambiente para que o aluno tome consciência de sua 

responsabilidade. Assim, com as atividades extraclasses viabilizar ao aluno 

conhecimentos e práticas que envolvem todas as dependências da escola, 
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estabelecendo a relação entre teoria e prática e os cuidados com a alimentação. 

4. Resultados esperados 

Trabalhar com as diversidades sejam étnicas, sociais, raciais, religiosas ou 

culturais é um desafio que a escola hoje, precisa enfrentar. Um desafio como cidadãos 

e educadores. Nesse aspecto, a sobrevivência da sociedade dependerá da 

alfabetização cultural, social e ecológica. Sendo a terra nossa casa maior, é 

responsabilidade de cada indivíduo criar um mundo sustentável para as futuras 

gerações, não apenas respeitando os diferentes, mas, sobretudo, valorizando as 

diferenças. O laboratório horta escolar vem com a proposta de oportunizar essa 

construção coletiva da cultura sustentável e interdisciplinar dentro do ambiente escolar 

envolvendo, inclusive, a comunidade no seu entorno. É possível ter a horta escolar 

como elemento que irá nortear o desenvolvimento de todo o projeto educativo, 

desenhando uma rede de saberes interdisciplinares, que podem ser trabalhados a 

partir dela. 

5. Objetivos 

● Valorizar a importância do trabalho e cultura do homem do campo; 

● Identificar técnicas de manuseio do solo e manuseio sadio dos vegetais; 

● Conhecer técnicas de cultura orgânica; 

● Estabelecer relações entre o valor nutritivo dos alimentos cultivados; 

● Compreender a relação entre solo, água e nutrientes; 

● Identificar processos de semeadura, adubação e colheita; 

● Conhecer pela degustação os diferentes alimentos cultivados bem como 

nomeá-los corretamente; 

● Cooperar em projetos coletivos; 

● Buscar informações em diferentes fontes de dados para propor avanços a 

desenvolvimento de técnicas; 

● Analisar e refletir sobre prejuízos dos desperdícios alimentares; 
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● Compreender a importância de uma alimentação equilibrada para a 

saúde. 

6. Sugestões de conteúdos para serem trabalhados na horta 

O Projeto “Horta Escolar” é um ambiente propício para ligar as  atividades 

escolares diárias com os conteúdos desenvolvidos em sala de aula  e a melhoria 

nutricional das refeições oferecidas aos alunos. Também, é a possibilidade de explorar 

as atividades práticas como auxílio na compreensão de conteúdos desenvolvidos em 

sala de aula, tornando ensino dinâmico e prazeroso. 

Sendo assim as atividades na horta escolar passa pela ação pedagógica de 

trabalhar conteúdos desenvolvidos em sala de aula e listados nos planos de aula dos 

professores envolvidos no projeto. 

No quadro abaixo, algumas sugestões que podem ser trabalhadas: 

CIÊNCIAS MATEMÁTICA 

• A germinação da semente; 

• O ciclo reprodutivo das plantas; 

• Os ciclos biogeoquímicos; 

• A fotossíntese; 

• As plantas e sua relação com o 

clima; 

• A vida das bactérias e fungos; 

• A metamorfose dos insetos; 

• A importância dos ecossistemas; 

• As relações entre os seres vivos; 

• A destinação correta do lixo orgânico e, 

• A importância da reciclagem. 

● Educação Ambiental, 

Biodiversidade, Sustentabilidade, 

Preservação e conservação 

ambiental, etc. 

● Saúde do corpo e alimentação 

● Dimensões e organização de 

espaços planos 

● Cálculo das operações matemáticas 

fundamentais por meio de problemas 

matemáticos; 

● Noções de Geometria: formas 

geométricas e cálculo de área e 

perímetro; 

● medidas de grandeza: 

comprimento, massa, volume 

● Tratamento de informação com 

estudo de tabela e gráfico 

● Medida de tempo no calendário: 

dias, semanas e meses (tempo de 

plantio e colheita). 

● Peso, tamanho e cor 

(características das hortaliças). 
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saudável, O valor nutricional dos 

alimentos e etc 

● Sistema monetário brasileiro (valores 

gastos para cultivar a horta e preços 

usados para comercializar as 

hortaliças). 

HISTÓRIA GEOGRAFIA 

● as origens dos nomes de frutas e 

verduras, como são consumidas e se são 

empregadas na medicina popular; 

● culturas diversas no Brasil e suas 

regiões; 

● trabalhar as frutas e verduras típicas 

de cada região do país, resgatando, 

assim, a cultura culinária de cada região 

● Importância das hortaliças nas 

comunidades: subsistência e/ou 

comercialização. 

● Cultura Regional, Estudo dos 

direitos fundamentais, vida no campo e 

na cidade, vegetação, Tipos de Solos, 

etc. 

7. Recursos didáticos 

Se bem pensarmos, tudo o que existe pode auxiliar nessa busca e todos os 

meios de informação representam uma estratégia: sucatas, painéis, jornais, revistas, 

livros, computadores, folders, encartes, filmes, danças, músicas, passeios e outros 

recursos disponíveis, certamente, contribuirão para o desenvolvimento qualitativo e 

ampliado das temáticas que afloram em cada realidade. 

• Uso de livros e imagens on-line para comparar e identificar corretamente 

as plantas medicinais através das suas características externas. 

• Uso de textos, livros didáticos e livros de plantas Medicinais (possível aq9. 

uisição pela escola 

• Data Show, Retroprojetor, plaquetas de plástico, prensa para produção de 

exsicatas 

• Confecção de um mapa para mostrar os projetos da horta, pomar, bosque 

e da arborização da escola, nos caminhos e estacionamentos , com as espécies 

cultivadas e seus nomes científicos. 
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8. Critérios avaliativos 

• Cada professor poderá usar as atividades para avaliar seus alunos, 

dentro dos objetivos propostos e outros se julgarem necessário. 

• Cada professor cobrará dentro do nível e ano que se encontram as 

crianças. 

• Os conteúdos envolvendo as atividades teóricas será proporcionado pelo 

professor ao estudante fazendo um link com as aulas práticas. 

9. Parcerias e colaboradores 

 EMATER-DF ( Programa de Agricultura Urbana) 

 NOVACAP 

 EMBRAPA HORTALIÇAS 

 Administração Octogonal/Sudoeste – GDF 

 Comunidade escolar: pais de alunos, professoras, amigos etc. 

10. Instalação e manejo da horta 

A escolha do local está vinculada à disponibilidade de sol, água, condições 

de terreno e proteção de ventos fortes e frios, excesso de sol e de animais nocivos. 

Poderá ser implantada em área retangular, cercada com tela do tipo 

alambrado e com um portão de acesso. Deve-se observar que o acesso das crianças à 

horta não deve oferecer risco algum de acidentes. Também, deve-se reservar alguns 

espaços para atender às necessidades de acessibilidade, e ergonomia, sendo os mais 

indicados os canteiros suspensos com espaçamento maiores entre os canteiros e 

ferramentas de manejo, irrigação e outras adaptadas aos alunos portadores de 

necessidades especiais. Para atender tais necessidades, a horta será feita em 

canteiros suspensos, utilizando telhas do tipo calhetão 90 de 3metros x 90 cm de 

largura, tambores de ferro divididos em duas partes (cada parte será um canteiro) e, 

canteiros no chão feitos com garrafas pet coloridas com água e corante, para as 

hortaliças de maior porte (couve, tomate, berinjela e etc). 

Critérios para escolha do local para implantação da Horta 
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● Local Ensolarado: as hortaliças são plantas de crescimento rápido, mas 

precisam de muita luz para crescerem sadias e rapidamente. 

● Local próximo à água: se faz necessário dispor de água de boa qualidade 

e abundante, pois assim, evita-se a contaminação de microorganismos causadores de 

doença e morte das hortaliças por falta desse recurso. 

● Terreno bem drenado: as raízes das hortaliças tem dificuldade em respirar 

nos terrenos compactados ou encharcados pois, a quantidade de ar disponível no solo 

é insuficiente para a respiração das raízes, atrasando o crescimento e ocasionando em 

muitos casos o aparecimento de doenças nas raízes. Portanto, é muito importante para 

a saúde das plantas que o solo seja bem drenado. 

● Composição do solo: analisando o solo, encontramos 4 elementos (argila, 

areia, e matéria orgânica). Deve-se também, ter em vista, a acidez do solo, sendo o 

mais favorável para o desenvolvimento saudável das hortaliças, o Ph de 6,5%.Local 

protegido: mesmo as plantas que vegetam na época fria, não apreciam ventos fortes e 

frios: o vento além de estragar folhas e frutos, aumenta muito o consumo de água. 

Também, algumas hortaliças, em épocas de extrema incidência solar, ressecam e 

murcham as folhas, sendo necessária a coberto de material conhecido como tela 

sombrite, sendo o mais indicado o de proteção a 70%. Também, deve-se considerar o 

cercamento da área com a finalidade de evitar a entrada de animais nocivos à saúde 

humana (ratos, gatos, morcegos, cachorros). 

Materiais necessários 

Os materiais básicos definidos para um manejo adequado são: 

● Ancinho – utilizado para nivelar o terreno e retirada do mato capinado; 

● Colher de Jardineiro – utilizado em operações de transplante de plantas; 

● Enxada – usada para misturar adubos, terra e nas capinações; 

● Outros materiais que se fizerem necessários. 

Semeadura ou Plantio 

1) Sementeira – A sementeira pode ser de material reutilizável. Como regra, 

a profundidade das sementes das hortaliças a serem semeadas dependerá do 
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tamanho da semente. A sementeira deve ser previamente umedecida e ser mentida 

úmida com regas pela manhã e tarde. Também, as sementeiras deverão ter cobertura 

de plástico apropriado para estufa com a finalidade de favorecer a germinação das 

sementes. 

2) Transplante – O transplante é feito após as mudas apresentarem 4 a 6 

folhas. Observar que a sementeira deverá ser molhada para a retirada das mudas. 

3) Mudas – as mudas de hortaliças serão adquiridas por meio de compra, já 

própria para transplante para os canteiros. 

Seleção de Hortaliças para Plantio 

Classificação segundo o consumo (alguns exemplos): 

a) Hortaliças Folhas – alface, almeirão, couve, chicória, repolho, acelga; 

b) Hortaliças Frutos – tomate, berinjela, pimentão, pepino, quiabo, 

abobrinha; 

c) Hortaliças Flores - couve flor, brócolos, alcachofra; 

d) Hortaliças Raízes – cenoura, beterraba, rabanete, nabo; 

e) Hortaliças Condimentos – alho, cebolinha, salsa, coentro; 

f) Plantas medicinais – capim-santo, erva cidreira, poejo, guaco, babosa, 

alecrim, arruda, carqueja, bálsamo, hortelã, erva de São Caetano, etc e, 

g) PANC’s – beldroega, ora pro nobis, dente-de-leão, taioba, brinco de 

princesa, vinagreira, serralha e etc. 

Manejo da Horta 

Serão levadas a efeito no manejo da horta: 

● Irrigar diariamente observado o melhor horário para sua efetivação; 

● Retirar plantas invasoras; 

● Afofar a terra próxima ás mudas; 

● Completar nível de terra em plantas descobertas; 

● Observar fitossanidade da horta (insetos e pragas, fungos, bactérias e 
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vírus); 

Colheita e Higienização 

A colheita será feita obedecendo ao período de maturação das hortaliças. 

Será realizada a higienização com auxílio das merendeiras. 

Consumo 

A colheita após higienização será servida como parte da merenda escolar 

reforçando a alimentação das crianças e proporcionando maior variedade nas opções 

presentes. 

Anexos 

Tabela de Acompanhamento da Horta Escolar - modelo 

Escola Classe 08 do Cruzeiro 

Data: 

PROFES

-SOR 

PLANTIO 

ESPÉCIE 

GERMIN

A-ÇÃO 

COLHE

I-TA 

PRODUTIVID

A-DE 

RECEITA 

PREPARADA 

ACEITAÇÃO 

DA RECEITA 

       

       

Obs: ................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Sugestão para pesquisa com os pais -modelo 

Esta atividade visa envolver a participação dos pais no projeto, possibilitando 

aos professores uma visão geral dos hábitos de seus alunos 

Escola Classe 08 do Cruzeiro 

Data: 
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Nome do aluno: idade: 

Turma: 

PESQUISA: 

Seu(sua) filho(a) come legumes ou verduras regularmente? 

( ) sim ( )não 

Escreva seis preferências de seu(sua) filho(a) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Você como pai ou responsável, acredita ser importante o Projeto Horta Escolar em 

nossa escola? 

( )sim ( ) não 

Por quê? 

 

Sugestão para pesquisa - Resumo por sala de aula - modelo 

Esta atividade visa envolver a participação dos pais no projeto, possibilitando 

aos professores uma visão geral dos hábitos de seus alunos. 

Escola Classe 08 do Cruzeiro 

Data: 

Professor: nª de alunos: 

Turma: 

PESQUISA: 

Nº de alunos em contato com a horta: 
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Hortaliças que mais gostam: 

1) 

2) 

3) 

Hortaliças que as crianças não apreciam: 

1) 

2) 

3) 

Atividades na horta que seus alunos mais apreciam: 

( ) rega 

( ) plantio 

( ) retirada de pragas 

( ) outras 

 

Tabela Informativa: 

HORTALIÇA VALOR NUTRICIONAL COMBATE 

Abobrinha 
Cálcio, ferro, vitaminas do 

complexo B e fósforo. 

Contra a fadiga mental, ajuda na 

formação de glóbulos vermelhos. 

Alface 
Ferro, cálcio, niacina, 

vitamina C 

Combate insônia, ajuda na 

cicatrização dos tecidos 

Almeirão 
Vitaminas do complexo B e 

vitamina A 
Protege a pele 

Berinjela 
Sais minerais sódio, 

vitamina A 

Antioxidante, baixa colesterol atua no 

fígado. 

Beterraba 

Vitamina C, açúcar, 

vitamina do complexo B e 

vitamina A 

Laxante, combate anemia e 

descongestionante das vias urinárias 

Brócolos Sais minerais 
Flatulência, cólicas abdominais, 

diarreia 
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HORTALIÇA VALOR NUTRICIONAL COMBATE 

Cebolinha Cálcio, ferro, niacina. 
Estimula o apetite, ajuda na 

formação de ossos e dentes. 

Cenoura 
Vitamina A, vitaminas do 

complexo B, cálcio, fósforo. 

Regula o aparelho digestivo, purifica 

a bile e fortalece a pele. 

Couve 
Ferro, Vitamina A, cálcio, 

fósforo 

Tônico, cicatrizante, estimulante do 

fígado 

Erva Cidreira Sais Minerais 
Tonico nervoso, combate cólicas 

intestinais 

Espinafre 
Vitamina A, tianina, 

potássio, ferro 

Combate a desnutrição, manchas na 

pele e diabete 

Hortelã Sais Minerais Analgésico, vermífugo, 

Manjerona Sais Minerais 
Estimula a eliminação de muco nas 

vias respiratórias 

Repolho vitamina A e C 

Combate infecções, depurativo do 

sangue, estimula a produção de 

hormônios 

Rúcula Iodo, vitamina A e C Cambate a fadiga, depura o sangue 

Salsa Ferro, vitamina A Diurético, revitalizante 

Tomate 
Vitamina A, C, E e Ferro, 

Potássio 

Maior resistência aos vasos 

sanguíneos, combate a infecções 
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TABELA DE SELEÇÃO DE HORTALIÇAS 

Família Hortaliças 
Época de Plantio 

J F M A M J J A S O N D 

Apiácea 

cenoura x x x x x x x x x x x x 

coentro x x       x x x x 

salsa x x x x x x x x x x x x 

funcho  x x x x x x      

Aliácea cebolinha x x x x x x x x x x x X 

Brassicácea 

agrião   x x x x x      

couve x x x x x x x x x x x x 

couve-flor x x         x x 

rabanete x x x x x x x x x x x x 

repolho– inverno x x x x x x x      

repolho– verão x        x x x x 

brocoli  x x x x x x x x x x X 

Malvácea quiabo x x x     x x x x x 

Fabácea 

vagem x x x x   x x x x x X 

ervilha   x x x x x      

espinafre x x x x x x x x x x x x 

beterraba  x x x x x x x     

acelga  x x x x x x x x    

cucurbitácea 

pepino x x x     x x x x x 

abobrinha taliana x x x x x x x x x x x x 

abobrinha menina x x      x x x x x 

Solonácea 

pimentão x x      x x x x x 

tomate x x x x x x x x x x x x 

berinjela x x       x x x x 

Compositae alcachofra  x x x x        
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COMBATE ÀS PRAGAS - SOLUÇÕES PRÁTICAS E BARATAS 

INSUMO MODO DE PREPARO MODO DE USO/INDICAÇÃO 

Chá de 

Sabugueiro 

Ferver 300g de folha em 1 

litro de água 

Pulverizar 

Controla pulgões 

Solução Água e 

sabão 

50g de sabão picado em 5 

litros de água. 

Ferver 

Pulverizar depois de esfriar 

Controla pulgões e cochonilha 

Gergelim 
Providenciar um caminho de 

gergelim em volta do canteiro 

Controla formigas, pois mata o 

fungo do qual se alimentam. 

Suco de Pimenta 
Fazer suco de pimentas 

vermelhas e água 

Pulverizar Controla formigas 

cortadeiras 

Leite de Vaca Usar puro 
Pulverizar puro nas plantas 

controla o oídio em abóboras 

Soro de Leite Usar puro Pulverizar Controla ácaros 

Macerado de 

Camomila 

Imergir um punhado de flores 

em água por 2 dias 

Pulverizar Controla doenças 

fúngicas 

Macerado de 

Cebola 

1 kg de cebola em 10 l de 

água, deixar curtir por 2 dias 

Diluir na proporção de 1:3 - 

Pulverizar Controla lagarta e 

pulgões 

Cobertura com 

casca de arroz 

Utilizada como cobertura 

morta entre as plantas 

Controla pulgões e moscas 

brancas 

Macerado de 

manjericão 

1 kg de manjericão em 1 l de 

água por 1 hora em descanso 

Diluir na proporção 1:3 Controla 

besouros 

Coentro 
Cozinhar folhas de coentro 

em 2 l de água 

Diluir na proporção de 1:3 

Controla ácaros e pulgões 

 

 

 



 

149 

 

Tabela de Uso de Plantas Medicinais 
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Tabela de Panc’s 

 

12. Registro das Atividades 
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APÊNDICE C – 

 

Plano de Ação EEAA 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: Escola Classe 08 do Cruzeiro                                                                                            
Telefone: 3901-7791 

Equipe de apoio escolar: Psicóloga: Rosana Cristina C Freire Bueno mat 42345-9 

E-mails:  freirebueno@hotmail.com 

Turno(s) de atendimento: Matutino (20h semanais) 

 
OBJETIVO GERAL  

 Promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, 

por meio de ações institucionais, preventivas, interventivas e avaliativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Promover o sucesso escolar das crianças com transtornos funcionais e 

dificuldades de aprendizagem, por meio de intervenções diretas no espaço da 

EEAA e na sala de aula;  
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 Promover espaço durante as coletivas dos professores com temas relevantes 

relativos ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos, bem como, a busca 

de novos conhecimentos e recursos para promover a aprendizagem das 

crianças com dificuldades de aprendizagem;  

 Promover reuniões com pais para fortalecer a parceria família escola, no 

desenvolvimento das aprendizagens, comportamentos adequados para a 

formação de cidadãos saudáveis emocionalmente;  

METAS  

 Ao final do ano as crianças com dificuldades de aprendizagem alcançarem 

rendimento escolar e avanços no processo de aprendizagem;  

 Gerar no corpo docente o desejo de buscar conhecimentos e novos recursos 

para mediar a aprendizagem dos estudantes;  

 Conscientizar os pais sobre a importância de seu papel no processo de 

aprendizagem dos filhos e o empenho deles, em relação ao cuidado, 

monitoramento, limites, etc, para correção dos comportamentos inadequados 

que dificultam a adaptação à escola e dificulta o processo de aprendizagem. 

 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES  

 Realizar encontros com os professores para discutir práticas de ensino e novos 

conhecimentos à cerca dos processos cognitivos, para facilitar o processo de 

aprendizagem dos estudantes.  

 Realizar encontros de pais, com o objetivo de instrumentalizá-los a ter uma 

postura de incentivo à aprendizagem dos filhos e a melhoria dos 

comportamentos inadequados;  

 Aplicar instrumentos psicológicos e pedagógicos visando à compreensão das 

queixas escolares e buscas de estratégias de intervenções para promover o 

sucesso escolar da criança;  

 Manter contato com profissionais de outras áreas como: fonoaudiólogos, 

neuropediatras, psiquiatras para solicitação de laudos e atendimentos 

específicos;  

CRONOGRAMA  

 As ações direcionadas aos professores referentes ao mapeamento de turma 

estão previstas para o mês de março, abril e maio;  

 As ações direcionadas às famílias estão previstas para o mês de março, abril, 

maio, junho, agosto e setembro;  

 As Avaliações serão realizadas a partir do mês de junho até o mês de setembro;  

 Os Relatórios serão fechados até o mês de início de outubro ou conforme data 

prevista para entrega da Estratégia de Matricula.  
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RECURSOS  

 Testes;  

 Jogos;  

 Fichas para encaminhamento a outros órgãos;  

 Dinâmicas de grupo e oficinas.  

 Recursos audiovisuais  

 

Plano de Ação do SOE 

 OBS: Até o momento da redação final do PPP o Plano de Ação de 2019 não foi 

entregue pela Orientadora. 

 
 

Plano de Ação Coordenação pedagógica 
 

 Embora não tenham sido eleitos coordenadores pedagógicos locais para 

acompanhamento das atividades pedagógicas da Unidade Escolar, elencamos, no 

plano de ação a seguir, o que se espera de um coordenador pedagógico, caso venha a 

ser agregado à equipe algum profissional para ocupar os cargos no decorrer do ano 

letivo. 

 Os objetivos da Coordenação Pedagógica baseiam-se nas atribuições previstas 

no Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

- elaborar o Plano de 

Ação das atividades de 

Coordenação Pedagógica 

- Estudo dos 
documentos que 
norteiam a 
coordenação 
pedagógica como 
espaço de organização 
do fazer pedagógico e 
de formação 
continuada 

- Discussão sobre o 
formato terão as 
coordenações coletivas, 
por grupo e individuais 

- Elaboração do Plano 
de ação com as 
contribuições dos 
professores 

Equipe 

gestora/ 

coordenação 

intermediária 

Corpo docente Nos 

primeiros 

quinze dias 

de atuação 

do 

coordenador 

Será feita após a 

apresentação do 

texto escrito 

(Plano de Ação) 

- participar da 

implementação, do 

acompanhamento e da 

avaliação do Projeto 

Político Pedagógico – PPP 

e da Organização 

Curricular; 

- Acompanhamento 

do planejamento e 

execução das 

atividades, ações e 

projetos elaborados 

para as turmas 

- Verificação da 

adequação dos 

planejamentos às 

metas estabelecidas no 

PPP 

Equipe gestora Corpo docente Durante 

todo o 

período 

Ao final de cada 

bimestre 

- articular ações 

pedagógicas entre os 

diversos segmentos da 

unidade escolar e a 

Coordenação Regional de 

Ensino, assegurando o 

fluxo de informações e o 

exercício da gestão 

democrática;  

- Divulgação das ações e 

informações de cunho 

pedagógicas a que tiver 

conhecimento 

- Participação nas 

reuniões pedagógicas da 

CRE 

- Atendimento à 

coordenadora 

intermediária da CRE 

- Busca de informações 

adicionais ou 

complementares para 

sanar eventuais dúvidas 

- Esclarecimento de 

eventuais dúvidas dos 

professores  

Equipe 

gestora/ 

coordenação 

intermediária 

Corpo docente Durante 

todo o 

período 

Será feita pela 

observação da 

qualidade das 

informações 

repassadas aos 

professores 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

- divulgar e incentivar a 

participação dos 

professores em todas as 

ações pedagógicas 

promovidas pela SEEDF;  

- participação das 

formações promovidas 

pela SEDF 

- repasse das 

informações recebidas 

nas formações 

- divulgação junto aos 

professores das 

formações voltadas 

para o público docente 

e incentivo à 

participação 

UNIEB/ SUBEB Corpo docente Durante 

todo o 

período 

Pela observação 

da participação 

dos docentes nas 

ações 

pedagógicas da 

SEDF 

- Estimular, orientar e 

acompanhar o trabalho 

docente na 

implementação do 

Currículo da Educação 

Básica e das Orientações 

Pedagógicas da SEEDF, 

assegurando a 

Coordenação Pedagógica 

como espaço de 

formação continuada 

- Realização de pesquisas, 

estudos individuais e em 

equipe, e de oficinas 

pedagógicas locais  

- Estabelecimento de 

parceria com 

universidades, ONGs, 

outros profissionais e 

órgãos de formação 

- Acompanhamento de 

atividades em sala de aula 

para observar as 

intervenções utilizadas 

junto aos alunos 

CRE 

Universidades 

ONGs 

Profissionais 

da área de 

psicologia, 

médica, etc. 

Corpo docente Durante 

todo o 

período 

Mediante a 

observação do 

acompanhament

o das ações 

pedagógicas dos 

docentes 

- Divulgar, estimular e 

apoiar o uso de recursos 

didáticos e tecnológicos 

no âmbito da unidade 

escolar;  

- Verificação do material 

didático e pedagógico  

- Apresentação do 

material disponível na 

escola 

- Realização de oficinas 

para elaboração de 

estratégias para utilização 

do material 

Professora 

readaptada de 

apoio 

pedagógico 

Corpo docente No primeiro 

mês no cargo 

Por meio de 

avaliação dos 

participantes nas 

oficinas e da 

utilização dos 

materiais 

- Providenciar junto aos 

professores que possam 

ser utilizadas em caso de 

ausências 

- Seleção, classificação e 

organização de material 

para substituição de 

professores 

Equipe gestora Corpo 

docente/alunos 

Durante 

todo o 

período 

Mediante a 

observação do 

acompanhament

o das ações  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

- Articular junto aos 

Educadores voluntários e 

equipe gestora 

estratégias para 

atendimento aos alunos 

durante as ausências dos 

professores 

- Elaboração de escala de 

substituição de 

professores ausentes 

- Elaboração de atividades 

complementares para 

serem utilizadas nas 

substituições 

- Orientação e 

acompanhamento às 

turmas que estiverem 

sendo atendidas pelos ESV 

Equipe gestora 

ESV 

Alunos Durante 

todo o 

período 

Mediante a 

observação do 

acompanhament

o das ações  

- substituir, em 

conjunto com a 

direção, professores 

ausentes 

- Substituição de 

professores ausentes 

por motivo de doença, 

abonos e outros 

afastamentos 

Equipe gestora Corpo 

docente/alunos 

Durante 

todo o 

período 

Mediante a 

observação do 

acompanhament

o das ações  
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