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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A Proposta Pedagógica subsidia a organização do trabalho pedagógico, materializa o 
currículo, é democrática, flexível, participativa, dinâmica, intencional, vislumbra objetivos, 
manifesta o pensamento da comunidade escolar, indicando o seu diagnóstico, definindo sua 
identidade e garantindo a todos os segmentos a possibilidade de contribuir no processo 
educacional. É por meio da PP que cada escola planeja o desenvolvimento de suas ações 
pedagógicas, levando em consideração sua realidade social, cultural e econômica. 

Partindo dessa premissa, a Escola Classe 102 Sul, vem construindo a sua PP por meio 
da aplicação de questionários para todos os segmentos; reuniões na Semana Pedagógica, 
Coordenações Coletivas, Dias Letivos Temáticos, Conselho de Classe, Conselho Escolar, 
Reunião de Pais, Avaliações Institucionais; favorecendo a reflexão, a avaliação, o estudo e o 
debate que emergem de toda a construção coletiva; analisando e ressignificando ações 
pedagógicas e administrativas, em busca do cumprimento da função social da escola, da 
garantia do acesso aos conhecimentos sistematizados e dos objetivos estabelecidos nesta 
proposta. 

HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 

Até meados dos anos setenta, só havia na quadra o Jardim de Infância. Naquela época, 
a comunidade era constituída por funcionários do Banco Central. Os moradores, necessitando 
de um estabelecimento de Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), resolveram solicitar a 
ingerência do Banco Central do Brasil e ao GDF o atendimento dessa necessidade. Os 
esforços da comunidade resultaram num convênio entre o Banco Central do Brasil e o Governo 
do Distrito Federal, onde coube ao Banco Central construir o prédio na área designada e doá-lo 
ao governo; em contrapartida, o GDF arcou com a administração e as despesas relativas ao 
funcionamento da escola. 

No dia 19 de março do ano de 1975, “nasceu” a Escola Classe 102 Sul – com a 
denominação de Escola Classe da SQS 102 – e as aulas foram iniciadas em quinze de maio do 
mesmo ano sob a direção da Professora Camélia Carneiro da S. Jacob. Entretanto, a 
inauguração oficial – com honras e circunstâncias – aconteceu no dia 12 de novembro de 
1975. A denominação atual – Escola Classe 102 Sul – é adotada desde 20 e um de outubro de 
1976. 

Atendendo a legislação em vigor e às orientações da Secretaria de Estado de Educação, 
a Escola Classe 102 Sul tornou-se desde 2000 uma Escola Inclusiva – promotora de integração 
das crianças com necessidades educativas especiais no ensino regular. Essa Unidade Escolar 
oferece a modalidade Anos Iniciais da Educação Básica do Ensino Fundamental, obrigatório e 
gratuito na escola pública, com duração de 9 (nove) anos, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, em conformidade ao art. 3° da LDB/96, nos turnos matutino e vespertino.  
 
 

DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

Nome Escola Classe 102 Sul 

Endereço SQS 102 – Área Especial 

Tel./fax 3901-7581 

Email escolaclasse102sul@hotmail.com 

Localização Área urbana, localizada na zona central do Plano Piloto. 

Subordinação Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro 

Credenciamento Portaria 017, de 07/07/1980 

Funcionamento Matutino e Vespertino 

Nível de Ensino Ensino Fundamental de 09 anos – Anos Iniciais 

Modalidade Ensino Regular - Escola Inclusiva 
 

mailto:escolaclasse102sul@hotmail.com
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 NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS 

Ano Matutino Vespertino Total 

2019 165 162 327 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DEMAIS DEPENDÊNCIAS 

Especificação da Dependência Quant. Especificação Quant. Especificação Quant. 

Salas de Aula: 8 Direção: 1 Mecanografia: - 

Sala de Leitura: 1 Assistência: - Depósito: - 

Laboratório de Informática: 1 Secretaria: 1 Cozinha: 1 

Sala de Artes: - Sala de Professores: 1 Despensa: 1 

Sala de Recursos: 1 Sala de Coordenação: - Auditório: - 

Sala para Educação Precoce: - Sala de Apoio: - Refeitório: - 

Serviço de Orientação Escolar: 1 Sala de Servidores: 1 Pátio: 1 

Serviço Especializado de Apoio 
a Aprendizagem: 

1 Banheiro masculino (Alunos): 1 Corredores: 1 

Sala de Vídeo / Videoteca: - Banheiro Feminino (Alunos): 1 Área Esportiva: 1 

Brinquedoteca / Ludoteca: - Banheiro PNE: - Estacionamento - 

Sala para Apoio Pedagógico: - Banheiro Masculino (adulto): 1 Parque: 1 

Sala de Classe Especial 1 Banheiro Feminino (adulto): 1   

 
 
 

EQUIPE GESTORA 

Cargo Nome 

Diretor Geraldo Almeida Guimarães 

Vice-diretora Kelly Macedo Américo 

Supervisora Administrativa Dircelene Freitas do Nascimento 

Chefe de Secretaria Maristela Jesus de Freitas Ribeiro Guimarães 

                                                       EQUIPE PEDAGÓGICA 

Coordenadora Pedagógica Patrícia Damasceno Vieira 

Orientadora Educacional Daniela Pimenta Valadares Otto 

Professora da Sala de Recursos Kélvia Cristian Souza Santos 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem Sandra Mary Gonçalves Prazeres 
 

 

PROFISSIONAIS DA CARREIRA MAGISTÉRIO 

Nº Nome Turma 

1.  Marluce Homem Del Rey Neiva 1º A- matutino 

2.  Bruna Bianchi Lisboa – CT 1º B- matutino 

3.  Tatiana de Velasco e Pontes 1º C- vespertino 

4.  Jakeline Souza de Lima – CT 2º A- matutino 

5.  Suema Souza Araújo 2º B- vespertino 

6.  Mônica Alvim Agricola 2º C- vespertino 

7.  Luciene Barros Gouveia de Azevedo 3º A- matutino 

8.  Thaíza de Almeida Kosac 3º B- vespertino 

9.  Nadja Raquel de Brito Silva 3º C- vespertino 

10.  Elysangela Lopes Cocovik - CT 4º A- matutino 

11.  Elen Alves Machado da Silva – CT 4º B- matutino 

12.  Stephanie Silva Sousa - CT 4º C- vespertino 

13.  Willian Cardoso de Souza 5º A- matutino 

14.  Cristina Alessio Magalhães dos Santos 5º B- matutino 

15.  Cristiane dos Santos Nascimento Sousa - CT 5º C- vespertino 
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16.  Fabiano Silva da Fonseca 5º D- vespertino 

17.  Jaqueline Gomes dos Santos Dias Classe Especial- matutino 

18.  Joel Messias de Castro Santos – CT Classe Especial- vespertino 

19.  Amélia Luana da Silva Rodrigues Sales Licença maternidade 

20.  Cláudia Mendes Ferreira Restrição temporária 

21.  Daniela Dias Restrição temporária 

 
PROFISSIONAIS READAPTADOS 

Nº Nome Carreira 

1. Márcia Leite Souza Orientadora Educacional 

2. Renata Marinho Magistério 

3 Sandra Mary Gonçalves Prazeres Magistério 

4. Vanderléa dos Santos Rodrigues de Medeiros Magistério 

 
PROFISSIONAIS DA CARREIRA ASSISTÊNCIA 

Nº Nome Cargo 

1.  Carlos José de Abreu AGE – Vigilância  

2.  Hélcio Lopes dos Santos AGE – Vigilância  

3.  Ivana Pinto Moreira AGE – Conservação e Limpeza 

4.  João Rodrigues de Oliveira AGE – Vigilância  

5.  Luzia Aparecida G. de Souza AGE – Conservação e Limpeza 

6.  Milene Campbell AGE – Conservação e Limpeza 

 

PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS 

Nº Nome Função 

1. Cleide Bispo Rodrigues Merendeira 

2. Sandra Francisca de Brito Merendeira 

3. Cléber Alves da S. Albuquerque Conservação e limpeza 

4. FrancileneD. da Conceição Conservação e limpeza 

5. Gracielle Ferreira Oliveira Conservação e limpeza 

6. Heslaine Rodrigues dos Santos Conservação e limpeza 

7. Rodrigo Ribeiro de Souza Conservação e limpeza 

 
Monitor / Educador Social Voluntário ESV 

Monitora Quelem Jaqueline Rodrigues Machado 
ESV Cristina Rosa Guimarães 
ESV Elisângela Angélica da Silva 
ESV Fernanda Valeriano de Morais 
ESV Rariane de Souza Santos 
ESV Rafaela Andrade Pontes 
ESV Adriana Alves Lima 
ESV Amanda Cardoso 

 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

Cargo Nome 

Presidente Geraldo Almeida Guimarães 

Vice-presidente Kelly Macedo Américo 

1º Secretário Maristela Jesus de Freitas Ribeiro Guimarães 

2º Secretário Nadja Raquel de Brito Silva 

1º Tesoureiro Patrícia Damasceno Vieira 

2º Tesoureiro Jéssica Morrone de Oliveira Paes 

1º Conselheiro Milene Campbell 

2º Conselheiro Luzia Aparecida Gonçalves de Souza 
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3º Conselheiro Ivana Pinto Moreira 

1º Suplente Francisca Costa do Nascimento 

2º Suplente Sandra Francisca de Brito 

3º Suplente William Cardoso de Souza 

 
COMPONENTES DO CONSELHO ESCOLAR 

Segmento Nome 

Membro nato Geraldo Almeida Guimarães 

Pais Luciene Barros Gouveia de Azevedo 

Professores Jaqueline Gomes dos Santos Dias 

Servidores Dircelene Freitas do Nascimento 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Cargo Nome 

Diretor Geraldo Almeida Guimarães 

Vice-diretora Kelly Macedo Américo 

Coordenadora Pedagógica Patrícia Damasceno Vieira 

Orientadora Educacional Daniela Pimenta Valadares Otto 

Professora da Sala de Recursos Kélvia Cristian Souza Santos 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem Sandra Mary Gonçalves Prazeres 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

O diagnóstico e a análise da escola, de seu território geográfico, sócio- histórico, cultural 
e do corpo social na qual está inserida, tem o intenção de conhecer a realidade para 
estabelecer os objetivos a serem alcançados pela comunidade escolar, envolvendo as famílias, 
os estudantes, profissionais da educação e conselho escolar para avaliar quais são as 
condições, necessidades e expectativas para a realização de um trabalho de qualidade social e 
de sentido para a escola, que orientará a elaboração da Proposta Pedagógica e sua 
implementação. Foi realizado por meio de relatórios das avaliações institucionais; reuniões na 
Semana Pedagógica e nas coordenações; questionários aplicados às famílias, aos estudantes 
e aos profissionais da educação; Dia Letivo Temático; mapeamento dos objetivos de 
aprendizagem consolidadas, em processo ou não alcançadas por cada turma e dados do Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE); 

Na avaliação institucional, realizada no final de 2018, foram elaboradas ações a serem 
inseridas na organização do trabalho pedagógico dessa proposta. 

Na Semana Pedagógica, 04 a 08 de fevereiro de 2019, o Projeto Político Pedagógico de 
2018, as condições físicas, materiais, financeiras e humanas da escola foram socializadas, 
analisadas, debatidas e compreendidas pelo corpo docente e demais servidores, a fim de 
validar as práticas pedagógicas adotadas na EC 102 Sul. 

Em relação aos questionários, foram devolvidos 241, dos 327 enviados para as famílias, 
até o prazo estipulado para a análise de dados a serem compilados nessa PP. O questionário 
dos alunos foi realizado na sala de aula, com o auxilio do professor; e o questionário dos 
professores/ servidores, foi feito na coordenação pedagógica. 

No Dia Letivo Temático, em 19 de março de 2019, a Comunidade Escolar foi convidada 
a participar da Construção da Proposta Pedagógica. Foi apresentada a importância de se 
construir coletivamente o documento que norteará todo o trabalho do ano de 2019, a relevância 
de se conhecer a comunidade cultural na qual essa UE está inserida, bem como suas 
fragilidades e potencialidades. 

No dia 20 de março, os professores regentes entregaram um mapeamento, elaborado 
pela Equipe Pedagógica, com os objetivos de aprendizagem consolidados/ em processo/ não 
alcançados por cada estudante, relacionados ao Currículo em Movimento do DF, evidenciando 
a necessidade de estratégias de intervenções previstas nas diretrizes pedagógicas da SEE-DF. 
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A escola tem apresentado um bom desempenho nas avaliações de larga escala, 

estando em 4º lugar, entre as escolas públicas do Distrito Federal, segundo o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica:  
 

IDEB 
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

2017 7.3 
2015 6.3 

2013 6.2 

2011 6.3 

2009 6.5 

2007 5.0 

2005 4.9 

 
 

ANO PROVA BRASIL (5º ano) PROVINHA BRASIL (2º ano) 

2017 251,13 – Português 98,2 % - Português 

2017 262,46 - Matemática 98,2% - Matemática 

 
 

ANA – AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO - 3º ANO / 2016 

NÍVEIS ESCRITA (%) LEITURA(%) MATEMÁTICA(%) 

N1 1,61 8,06 9,52 

N2 11,29 14,52 14,29 

N3 3,23 48,39 19,05 

N4 53,23 29,03 57,14 

N5 30,65 - - 

 
 

ALUNOS COM DEFASAGEM IDADE X SÉRIE 

ANO NOME IDADE 

3º C Kellen 11 

4º A Laura 12 

4º B Paulo Henrique 12 

 

Quantitativo de alunos que foram promovidos, retidos ou que abandonaram os estudos 
no ano de 2018: 
 

PROMOÇÃO RETENÇÃO ABANDONO 

310 12 0 
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• COMO É A MINHA ESCOLA? / A ESCOLA QUE EU QUERO 

Ao realizar a entrevista com alguns estudantes, foi verificado que todos acham a escola 
organizada, limpa, bonita e estão muito satisfeitos. A grande maioria gostaria de melhorias no 
parque, na quadra, de ter mais brinquedos disponíveis no recreio mais computadores. 
“É limpa, organizada, educadora, divertida. Quero uma escola com mais brinquedos no 
recreio”- Estudante do 5º ano. 
“Legal, eu aprendo muito com a minha professora. Quero um parque e uma quadra melhor.”- 
Estudante do 3º ano. 
“Legal, bonita, linda e gentil. Alguns alunos são mal educados.”- Estudante do 4º ano. 

Como já verificado em anos anteriores, a maioria dos estudantes reside nas regiões 
administrativas do DF e Entorno. Os responsáveis, em geral, trabalham nas imediações como 
no Hospital de Base, Setor Comercial Sul, Setor Bancário Sul e Norte, Rodoviária, Setor 
Hoteleiro, Esplanada dos Ministérios e em blocos das quadras residenciais e comerciais. 
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• DIA LETIVO TEMÁTICO 

No dia 12 de março de 2019, a EC 102 Sul convidou toda a comunidade escolar a 
comparecer nessa UE, para colaborar com a construção da Proposta Pedagógica. As famílias 
sugeriram aulas de Educação Física; criação de uma horta e jardins; trabalhar a 
sustentabilidade, projeto de leitura, informática e promover a interação entre a comunidade. 
 
 

A EC 102 Sul é uma Escola Inclusiva, promotora de integração das crianças com 
necessidades educacionais especiais no ensino regular, atualmente, com 33 alunos ANEEs 
matriculados. Há duas Classes Especiais que atendem 4 alunos, 3 no turno matutino e 1 no 
vespertino. 

A acessibilidade arquitetônica começa na entrada, que é feita pela via de menor tráfego. 
No acesso ao portão de entrada há uma rampa bem larga. As portas externas e internas 
respeitam a largura mínima de 80 cm e altura de 2,10 m e permitem a abertura com um único 
movimento. A área de circulação dentro das salas permite rotação de 360º. As lousas 
(quadros) são instaladas a uma distância de 90 cm do chão. O professor planeja a disposição 
dos móveis (carteiras e cadeiras) para que todos os alunos consigam enxergá-lo. 
 

Relação de alunos ANEEs 

Código Estudante 
Data de 

nascimento 
NEE Turma Etapa 

468296 VÍCTOR HUGO FERREIRA DE OLIVEIRA 19/07/2010 TDAH 3º Ano - C 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

518423 CAIO DE SOUSA ALVES 27/10/2009 S.DOWN/DI 3º Ano - A 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

521805 PAULO EDUARDO CABRAL DOS 28/03/2010 DI 3º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

532167 EDUARDO ALVES PUGAS VERAS 03/08/2010 DPA(C) 3º Ano - A 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

566934 HENRIQUE RODRIGUES RODRIGUES 17/02/2012 TGD/AUT 2º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

573971 LUIZ ANTÔNIO NEVES ALVARENGA 31/03/2011 TDAH 3º Ano - A 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

639166 BERNARDO MOREIRA MARQUES 26/11/2011 S.DOWN/DI 1º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

735798 PEDRO HENRIQUE BERNARDES 09/04/2011 DPA(C), TDAH 3º Ano - C 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

809902 ISABELA FELIPE GUIDES 01/05/2009 TDAH, DPA(C) 3º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

872110 GABRIEL PINHEIRO ELOÁ DE ALMEIDA 04/02/2011 TDAH 3º Ano - C 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

58986 ISABELA CAVALCANTE APOLINARIO 01/10/2008 DPA(C) 5º Ano - C 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

59169 EDUARDA SOUZA RIBAS 01/02/2009 DA/LEVE 5º Ano - A 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

59904 SAMUEL RAMOS MARTINS 10/02/2007 TDAH, DPA(C) 4º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

62259 VITOR GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA 28/07/2004 
S.DOWN/DI, 

DA/LEVE 
5º Ano - A 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

306211 CATHARINA BRISOLA LANTYER CUNHA 03/03/2004 S.DOWN/DI 5º Ano - C 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

310044 KAMILA ROCHA SANTANA 13/07/2007 DPA(C) 5º Ano - A 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

343750 GUSTAVO LOPES DE JESUS 17/07/2007 TDAH 5º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

383632 GABRIEL ELIAQUIM RIOS SILVA 23/09/2007 
DISLEXIA, 

DPA(C), TDAH 
4º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

425392 CAMILA VITÓRIA LOPES BARBOSA 14/11/2008 BV 5º Ano - C 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

432334 GEOVANA LOPES DE OLIVEIRA 14/01/2009 TOD, TDAH 4º Ano - C 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

489285 ARTHUR EMANUEL EVANGELISTA DE 13/09/2008 DI 5º Ano - C 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

492914 MATHEUS KAINE DE ALMEIDA 14/09/2005 TGD/AUT 5º Ano - A 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

516823 HUGO PEREIRA DOS REIS 02/09/2009 DPA(C) 4º Ano - A 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

526782 DANIEL BENGALY DE ALMEIDA 21/07/2008 DPA(C) 5º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

809899 LUCAS FELIPE GUIDES 01/05/2009 DPA(C) 5º Ano - D 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

849527 HENRIQUE LUIZ ALVES MAIA 22/04/2010 DPA(C), TDAH 4º Ano - A 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

859084 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DE 29/07/2009 DPA(C), TDAH 4º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

59794 MARIA CLARA NOGUEIRA AMORIM 22/06/2008 DI, DF/ANE CEDI 
2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos - Ciclos 
Especial 

326763 FELIPE ALCOERES DE QUEIROZ 14/01/2010 
TDAH, DI, 
OUTROS 

CEDI 
2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos - Ciclos 
Especial 

748257 MIGUEL GOMES DA MATA 04/01/2012 TGD/AUT CETGD 
2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos - Ciclos 
Especial 

821548 ALINE APARECIDA LOPES LARANJEIRA 31/01/2008 OUTROS CEDI 
2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos - Ciclos 
Especial 

872163 JOÃO MIGUEL BORGES ARAUJO PERES 08/04/2012 DA/PRO 1º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 1 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 

517166 PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS REIS 23/10/2007 DPA(C), TDAH 4º Ano - B 2º Ciclo - Bloco 2 - Ensino Fundamental de 9 Anos – Ciclos 
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
  

A função social da Escola Classe 102 Sul é oportunizar a todos os estudantes, 
indistintamente, o direito de aprender, sustentado nos princípios da ética e da 
responsabilidade, que incide na formação de uma sociedade mais justa e mais desenvolvida 
nos aspectos sociais, culturais e econômicos; garantindo a qualidade social, traduzida na 
elaboração de novos conhecimentos e, consequentemente, desenvolvimento da pessoa, do 
preparo para o exercício da cidadania, dos direitos humanos e da qualificação para o mundo do 
trabalho; a criação de ambiente propício ao aprendizado, à construção do conhecimento, 
formando cidadãos capazes de transformar a sociedade e a comunidade em que vivem. 
 
 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 
ADMINISTRATIVAS 
 

As concepções e as bases teórico-filosóficas que fundamentam as práticas pedagógicas 
e administrativas da Escola Classe 102 Sul, encontram-se embasadas nos princípios da 
Gestão Democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como no que 
preconiza o Currículo em Movimento do Distrito Federal e as distintas diretrizes e orientações 
pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
 Tendo em vista o caráter inclusivo da escola, os processos de ensino e aprendizagem 
são encarados como ações de construção diária e interminável, tendo como base a realidade 
do aluno e as suas demais apropriações socioculturais. A fundamentação teórica, sustentada 
nos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica, que esclarece sobre a importância dos sujeitos 
na construção da história, e da Psicologia Histórico-Cultural, a qual destaca o desenvolvimento 
do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas aos processos de aprendizagens num 
ambiente favorável à humanização, alicerça o conjunto de ações dessa unidade escolar, 
pautadas nos seguintes princípios: 
 

• Princípios políticos 
 
- Liderança democrática na condução do processo pedagógico e educativo, por meio da 
prática de uma administração participativa e da coordenação de ações integradas, visando a 
consolidação de uma escola focada no sucesso e bem-estar do estudante e na realização dos 
objetivos e metas coletivos; 
- Democratização das relações institucionais, através da participação da comunidade 
escolar na definição e na implementação de deliberações pedagógicas, administrativas e 
financeiras, por meio de órgãos colegiados e do grupo gestor, sustentados pelo respeito à 
ordem democrática; 

- Busca constante do pleno desenvolvimento da pessoa, enfatizando-se a qualidade social 
através do preparo para o exercício da cidadania, da criticidade e dos processos reflexivos; 
- Valorização do profissional da educação através de mecanismos de incentivo à 
qualificação para o trabalho; 

-Incentivo a novas lideranças, compartilhando compromissos e responsabilidades de forma 
criativa, visando à melhoria do processo e dos resultados educacionais; 

- Criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do 
conhecimento, mediando a implementação dos espaços necessários às ações e às decisões 
compartilhadas na escola; 

- Promoção do desenvolvimento da consciência crítica relativa a abordagem das questões 
ambientais que inter-relacione os aspectos sociais, ecológicos, econômicos, políticos, culturais, 
científicos, tecnológicos e éticos, a partir das problemáticas cotidianas do meio escolar, 
buscando práticas de desenvolvimento sustentável ao alcance educacional. 
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• Princípios epistemológicos 

- Definição do Plano de Ação com enfoque em uma prática educativa com significação 
social, permeada por conhecimentos, problematizações e vivências de cunho afetivo, na 
efetivação da organização do trabalho pedagógico, na implementação da proposta curricular 
pelo par objetivo/conteúdos, nas metas e ações e no processo de acompanhamento e 
avaliação, a fim tornar significativas e positivas as experiências pedagógicas; 

- Reconhecimento da unicidade indissociável entre teoria e prática, expressa na 
transposição de conhecimentos, indispensável à constituição de uma práxis social produtiva; 

- Emprego da interdisciplinaridade, a qual favorece a abordagem do mesmo tema em 
diferentes componentes, ultrapassando a fragmentação do conhecimento e do pensamento, e 
emprego da contextualização como organização de conhecimento sem situações próximas 
das quais estes serão utilizados, vinculando a aprendizagem aos problemas e interesses reais 
da comunidade escolar; 

 - Flexibilização relativa à seleção e a organização dos conteúdos com base na realidade e 
especificidade desta unidade escolar, visando à atualização e diversificação da produção do 
conhecimento e a construção da autonomia intelectual dos estudantes. 

 

• Princípios da autonomia e da participação coletiva 

- Busca da autonomia e transparência da gestão escolar, nos termos da legislação, nos 
aspectos pedagógicos, administrativos e de gestão financeira; 

- Formulação do Plano de Gestão, administrativa e financeira, garantindo-se o gerenciamento 
dos recursos públicos e a implementação da Proposta Pedagógica, tendo como apoio à direção 
os órgãos colegiados pertencentes a essa unidade escolar (Assembleia Geral Escolar, 
Conselho Escolar, Conselho de Classe, Associação de Pais e Mestres). 

 

• Princípios éticos e estéticos 

- Reconhecimento sobre os diferentes tipos de grupos que constituem a realidade escolar, pelo 
viés da inclusão, como espaço de respeito ao outro, promovendo a execução de estratégias 
pedagógicas de repúdio às atitudes preconceituosas e discriminatórias; 

- Respeito à pluralidade e à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos 
humanos, pelo reconhecimento das diferenças e pela valorização das múltiplas culturas, 
identidades e singularidades, por meio de práticas voltadas para a preservação da vida e para 
o desenvolvimento da autoestima, considerando-se o aprimoramento do ser humano; 

- Valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito através 
da construção/reconstrução de saberes e da apropriação/construção de distintos valores, 
dentro de uma realidade social pluricultural; 

- Adoção da escuta e do olhar sensível no manejo das ações pedagógicas, considerando-se 
positivo o exercício da sensibilidade, da criatividade e da ludicidade dentro do universo de 
aprendizagens e trocas sociais no interior da escola. 

 

• Princípios da educação integral 

- Busca do desenvolvimento das distintas dimensões dos sujeitos da unidade escolar, 
equilibrando os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais, fortalecendo-os e 
potencializando-os na sua totalidade, através da formação humana integral, considerando-se 
o currículo como ferramenta transformadora das relações de poder e o ambiente da escola 
como espaço privilegiado de produção de cultura; 
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 - Estímulo ao pensamento crítico, à capacidade de decisão e de resolução dos problemas no 
lócus escolar; 

- Incentivo ao diálogo, ao trabalho em equipe e espírito de iniciativa, valorizando a proatividade. 

- Valorização das muitas formas de ensinar e de aprender, considerando-se os 
conhecimentos diversos e as vivências sociais, culturais, artísticas e afetivas, vinculando a 
aprendizagem aos interesses reais e à realidade dos estudantes. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 
 

Promover uma educação integral e de qualidade, primando pela formação do indivíduo, 
nos aspectos cognitivos, morais, sociais e emocionais, para a construção de uma sociedade 
justa, ética e democrática, comprometida com o respeito à diversidade, atuando para garantir o 
acesso, a permanência e o sucesso do aluno no ambiente escolar e na sociedade,tendo como 
base a Teoria Histórico- Crítica, de acordo com o Currículo em Movimento e com as Diretrizes 
Pedagógicas  para  Organização Escolar do 2° ciclo, por meio de uma gestão comprometida 
com o desenvolvimento profissional contínuo;  a observância de direitos e deveres; a 
valorização e o reconhecimento do trabalho escolar  e a transparência na aplicação dos 
recursos financeiros. 
 

Objetivos Específicos 
 

• Valorizar as aprendizagens dos estudantes e seu percurso formativo; 

• Conhecer os objetivos de aprendizagem consolidados, em processo, ou não alcançados por 
cada aluno, previstos no Currículo em Movimento do DF, no início e final de cada ano letivo; 

• Contemplar os princípios da matemática no processo alfabetizador; 

• Contemplar os princípios da matemática no processo alfabetizador; 

• Desenvolver o pensamento científico e investigativo; 

• Entender a psicomotricidade como ferramenta pedagógica e como um aspecto efetivador do 
processo de aprendizagem; 

•  Proporcionar uma prática de ensino que desperte o interesse pela leitura e escrita de forma 
espontânea e prazerosa; 

• Evidenciar a boa nutrição e a prática física como aspectos essenciais para um estilo de vida 
saudável; 

• Respeitar a diversidade por meio da formação de atitudes orientadas por valores 
humanizadores, como a dignidade da pessoa, a liberdade, a igualdade, a justiça, a paz, a 
reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro ético-político para a reflexão 
dos modos de ser e agir individual, coletivo e institucional; 

• Perceber os conceitos de sustentabilidade, preservação e conservação relacionados com o 
meio ambiente; 

• Permitir o avanço contínuo das aprendizagens por meio de estratégias alinhadas com as 
diretrizes pedagógicas da Rede; 

• Concluir o ano letivo com todos os alunos alfabetizados, de acordo com nível da 
Psicogênese da Escrita esperada para cada ano; 

• Consolidar os objetivos de aprendizagem previstos para cada ano, de acordo com o 
Currículo e Movimento do DF; 

• Compreender o planejamento como uma forma efetiva de acompanhar, prever, organizar e 
avaliar as ações e estratégias pedagógicas adequadas a cada estudante ou grupo de 
estudantes; 

• Propiciar aos professores, percepções diversas sobre os estudantes, fortalecendo a 
interlocução e tornando-os corresponsáveis pela aprendizagem de todos os alunos. 
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• Proporcionar momentos de trocas de experiências para o enriquecimento de ideias entre os 
professores; reforçando o trabalho coletivo. 

• Assegurar a unidade e coerência do trabalho pedagógico da escola como um todo e o de 
cada turma em particular; 

• Investir na formação continuada do professor, articulada com a prática pedagógica, no 
contexto do cotidiano escolar, favorecendo a revisão das concepções e práticas por meio da 
reflexão crítica; 

• Corrigir o fluxo escolar com qualidade; 

• Manter ou elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB; 

• Desenvolver bons hábitos de convivência entre todos os segmentos escolares; 

• Definir as atribuições dos professores e demais servidores readaptados, PCD ou com 
restrição temporária, respeitando o laudo de capacidade laborativa, de forma a assegurar a 
preservação da identidade profissional do servidor diante de toda a comunidade escolar; 

• Valorizar os professores readaptados, com restrição temporária ou PCD, oportunizando a 
integração desses servidores nos trabalhos pedagógicos, potencializando suas habilidades e 
respeitando suas limitações; 

• Fortalecer a integração e participação das famílias nas reuniões de pais, atividades festivas 
e culturais que constam no calendário da escola; e nos Dias Letivos Temáticos; 

• Estabelecer vínculos da escola com a família, proporcionando diálogos éticos e a 
corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência e 
formação integral dos estudantes; 

• Firmar parceria com a Biblioteca Infantil 104/ 304 Sul para estimular o hábito da leitura e 
permitir o acesso aos mais variados gêneros textuais e ao acervo de obras literárias; 

• Continuar disponibilizando recursos materiais que facilitem o trabalho dos docentes na 
regência e nas coordenações; 

• Constituir a participação do Conselho Escolar nas tomadas de decisões; 

• Estimular a contribuição voluntária e a participação na Associação de Pais e Mestres. 

• Melhorar a disponibilidade de recursos materiais que facilitem o trabalho dos técnicos e 
agentes de gestão educacionais; 

• Incentivar a formação continuada dos técnicos e agentes de gestão educacionais; 

• Dar celeridade e prioridade ao fluxo documental e ao processo organizacional conforme 
legislação vigente; 

• Realizar manutenções nas dependências e na estrutura da escola, proporcionando uma 
melhor conservação do espaço escolar e solucionando problemas detectados, utilizando 
os recursos provenientes do PDAF; 

• Utilizar os recursos oriundos do Governo Federal (PDDE), Governo Estadual (PDAF) e 
contribuições dos associados da APM em conformidade com as prioridades e necessidades 
da escola; 

• Garantir a entrega no prazo dos documentos das prestações de contas dos programas 
federal e estadual. 

 
 
 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

A educação, concebida pelos profissionais dessa escola como um fenômeno 
emancipatório, em seu sentido amplo é um processo permanente de constituição humana, 
abarcando todos os contextos de interação do homem com o meio que o cerca, e em seu 
sentido estrito, abrange o desenvolvimento de competências e habilidades e a instrução formal 
(VIANNA, 2006). 
 Nesse sentido, ela ocorre em todos os espaços sociais e, inevitavelmente, na escola, 
que se configura como um ambiente formativo de aprendizagens, no qual organizam-se os 
processos educacionais sejam eles, de ensino e de aprendizagem, ou ainda, os processos de 
transferência de saber e de perpetuação da cultura. 
 Assim, consideramos a escola como um importante agente social, promotor da 
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construção do saber e do desenvolvimento humano, tendo a cultura um papel preponderante 
como balizadora do desenvolvimento ontogenético. Desse modo, nossa opção teórico-
metodológica fundamentada no Interacionismo Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-
Crítica, marcos teóricos do Currículo em Movimento do Distrito Federal,articula nossas ações, 
embasadas nos princípios da Gestão Democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal e nas distintas diretrizes e orientações pedagógicas da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal. 
 Ressaltamos que as práticas pedagógicas e administrativas da Escola Classe 102 Sul, 
preconizam pela perspectiva sociointeracionista, o fortalecimento da escola, em seu caráter 
público, pelo caminho de uma educação de qualidade dando visibilidade aos sujeitos sociais 
como partícipes históricos da construção de saberes, de processos reflexivos permanentes, da 
apropriação da cultura, e ainda como seres protagonistas da transformação social, pelo diálogo 
e pela interação com os diferentes, em seus distintos contextos sociais, econômicos e culturais.   
 Por essa razão, buscamos a aproximação com a realidade social e educacional dos 
nossos estudantes, reconhecendo as desigualdades relativas à rede pública de ensino, e 
priorizamos a construção de uma proposta pedagógica que contribua com a democratização 
dos conhecimentos, oportunizando a todos nossos estudantes o direito à aprendizagem e à 
formação cidadã. Com esse intuito, pretendemos superar as contradições sociais em nível 
local, combatendo as causas do fracasso escolar pela função social da escola, através de uma 
prática de formação e instrução intencional e planejada, favorecendo a aquisição de conteúdos, 
desenvolvimento de habilidades e competências que, articuladas com as situações subjetivas e 
problemáticas sociais identificadas no meio educacional, possam se tornar objetivamente 
condições de emancipação humana. 
 Seguindo a compreensão da Pedagogia Histórico-Crítica de que a prática social, como 
o conjunto de saberes, de percepções e de experiências trazidas pelos estudantes, sustentará 
no estudo dos conteúdos curriculares a mediação necessária entre os sujeitos e os objetos de 
conhecimento, transpondo essa bagagem de sua trajetória pessoal e acadêmica para a 
consolidação das informações em saberes. Em assim sendo, o trabalho pedagógico assume 
que a transformação social tem início com a concepção de que todos os agentes educativos 
participam e formam-se no cotidiano da escola, fortalecendo o sentido da aprendizagem 
sustentada na relação com o outro, na participação e colaboração dos diversos atores dentro 
da escola.   
 Esse pressuposto coaduna-se com a perspectiva Histórico-Cultural, uma vez que, 
segundo Vigotski, o ser humano constitui-se em sua singularidade nas interações com o meio, 
transformando este e por ele sendo transformado, nas relações sociais produzidas em 
determinadas culturas, vinculando a relação entre aprendizagem e desenvolvimento pela qual 
ocorre o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas. 
  Buscando compreender que na organização do trabalho pedagógico, a dialética 
existente nos processos de construção do conhecimento, para além da dimensão técnica, 
possibilitará por meio do uso da razão (pensamento) e da emoção (sentimento), da experiência 
afetiva, tornar significativas as aprendizagens. Logo, as práticas sociais articulando as distintas 
dimensões humanas e o currículo, favorecem a ressignificação das práticas iniciais, por meio 
da instrumentalização teórica dos estudantes (aquisição dos conceitos cotidianos e científicos) 
pela mediação docente, numa experiência coletiva de colaboração, gerando uma nova prática 
social pela aplicação dos novos conhecimentos em situações reais. 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

Organização Escolar 
 
            A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) implantou a 
organização escolar em ciclos, iniciando com o 1º bloco- BIA- Bloco Inicial de Alfabetização 
(1º, 2º e 3º ano) e posteriormente, incluindo o 2º bloco (4º e 5º ano), compondo o 2º Ciclo, com 
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o objetivo de preconizar uma unidade escolar que proporcione o avanço de todos com a 
qualidade de aprendizagem e respeito às questões individuais dessas aprendizagens. 
 

 

 

 

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

2º Ciclo 

1º bloco 2º bloco 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Organização dos tempos e espaços 
 

Horário de funcionamento da escola: 
 
 

HORÁRIO 

Matutino Vespertino 

7h30 às 12h30 13h15 às 18h15 
 
 
 

Organização do tempo para as atividades coletivas: 
 

 2ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino 
7h30 

Hora Cívica 
 

Reagrupamento 
Intraclasse ou 

História no pátio 

Vespertino 
13h15 

História no pátio 
 

Interclasse 
8h às 9h30 / 13h30 às 15h 

Hora Cívica 

 
 
 

O calendário contendo o cronograma com as atividades internas foi elaborado 
coletivamente, na Semana Pedagógica, de acordo com as especificações do Calendário 
Escolar da SEE-DF: 
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CRONOGRAMA ANUAL- ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO 
 
04 a 08/02- Semana pedagógica 
11/02- Início do Ano Letivo 
15/02- Início da “Hora da 
História”- matutino 
18/02-- Início da Escala das 
Atividades Extraclasse 
Início da Hora Cívica- matutino 
Início da “Hora da História”-
vespertino 
18 a 22/02- Teste da psicogênese- 
diagnóstico 
20/02- Reunião de Pais 5º ano 
21/02- Reunião de Pais- 3º e 4º 
ano 
22/02- Reunião de Pais- 1º , 2º 
ano e C.E. 
Início da Hora Cívica- vespertino 
27/02- Entrega do resultado da 
psicogênese 

 
04 a 06/3- Recesso de Carnaval 
04 a 08/3- Conscientização e 
Promoção da Educação Inclusiva aos 
ANEE. 
12/3-Dia Letivo Temático 
14/03- Reagrupamento intraclasse 
18 a 22/3- Semana da 
Conscientização do Uso Sustentável 
da Água 
20/03- Entrega do diagnóstico 
inicial 
21/03- Reagrupamento interclasse 
28/03- Reagrupamento intraclasse 
 

 
04/04- Reagrupamento interclasse 
05/4- Festa da Família 
08 a 12/4- Semana de Avaliação 
Bimestral 
10 a 11/4- Prova diagnóstica 
(SIPAEDF) 
18/04- Reagrupamento intraclasse 
19/4- Paixão de Cristo- feriado 
24/4- Conselho de Classe 
Entrega dos relatórios- 1º bimestre 
Adequação curricular- 1º bimestre 
Resultado da psicogênese- 1º 
bimestre 
25/04- Reagrupamento interclasse 
26/4- Início do 2º bimestre 
 
 

 
1º/5- Dia do Trabalho- feriado 
02/5- Reagrupamento intraclasse 
04/5 (sábado)- Reunião de Pais do 
1º bimestre 
06 a 10/5- Semana de Educação 
para a Vida 
08/5- DiaLetivo Temático 
09/5- Reagrupamento interclasse 
15/5- Reunião do Conselho Escolar 
16/5- Reagrupamento intraclasse 
23/5- Reagrupamento interclasse 
30/5- Reagrupamento intraclasse 
 

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO 
 
03/6- Dia Nacional da Educação 
Ambiental 
04/6- Olimpíada da matemática 
07/6- Festa Junina 
10 a 14/6- Semana de Avaliação 
Bimestral 
19/6- Conselho de Classe 
Entrega dos relatórios- 2º 
bimestre 
Adequação curricular- 2º bimestre 
Resultado da psicogênese- 2º 
bimestre 
20 e 21/6- Corpus Christi- recesso 
26/6- Reunião do Conselho 
Escolar 
27/6- Reagrupamento interclasse 
29/06 (sábado)- Reunião de Pais- 
2º bimestre 

 
08 a 28/ 7- Recesso Escolar 
29/7- Retorno às aulas- Início do 3º 
bimestre 
29/7 a 02/8- Teste da psicogênese- 
diagnóstico 

 
07/8- Entrega do resultado da 
psicogênese 
11/8- Dia do Estudante 
15/8- Reagrupamento intraclasse 
17/8- Dia do Patrimônio Cultural 
19/8- Dia da Cultura Digital 
22/8- Reagrupamento interclasse 
29/8- Reagrupamento intraclasse 
Dia Letivo Temático 
 

 
05/9- Reagrupamento interclasse 
13/9- Feira Cultural 
16 a 20/9- Semana de Avaliação 
Semana da Prevenção ao Uso de 
Drogas no Df 
21/9- Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com Deficiência 
25/9- Conselho de Classe 
Entrega dos relatórios- 3º bimestre 
Adequação curricular- 3º bimestre 
Resultado da psicogênese- 3º 
bimestre 
26/9- Reagrupamento intraclasse 
30/9- Dia do secretário 
 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DIAS MÓVEIS/ REPOSIÇÃO 
 
02/10- Reunião do Conselho 
Escolar 
03/10- Reagrupamento 
interclasse 
05/10 (sábado)- Reunião de Pais- 
3º bimestre 
Início do 4º bimestre 
14 a 18/10- Recesso Escolar 
23 a 29/10- Semana Nacional do 
Livro e da Biblioteca 
24/10- Reagrupamento 
intraclasse 
31/10- Reagrupamento 
interclasse 
 

 
06/11- Dia Letivo Temático 
07/11- Reagrupamento intraclasse 
11/11- Dia de Luta contra a 
Medicalização da Educação e da 
Sociedade 
12/11- 44º Aniversário da EC 102 
Sul 
Dia do Gestor Escolar 
14/11- Reagrupamento interclasse 
15/11- Proclamação da República- 
feriado 
20/11- Dia Nacional da Consciência 
Negra 
21/11- Reagrupamento intraclasse 
25 a 29/11- Semana de Avaliação 
Bimestral 

 
04/12- Dia do Orientador 
Educacional 
06/12- Festa de Natal 
11/12- Conselho de Classe 
Entrega dos relatórios- 4º bimestre 
Adequação curricular- 4º bimestre 
Resultado da psicogênese- 4º 
bimestre 
12/12-Despedida dos 5os anos 
14/12 (sábado)- Reunião de Pais - 
4º bimestre. 
18/12- Reunião do Conselho 
Escolar 
19/12- Término do Ano Letivo. 
 

 
21 de junho - 04 de maio 
08 de julho - 29 junho 
17 de outubro - 05 de outubro 
18 de outubro – 14 de dezembro 
 

BIMESTRES 
 
1º bimestre- 11/02a  25/ 4- 50 
dias 
2º bimestre- 26/4a  05/7 – 50 dias 
3º bimestre- 29/7a  04/10- 50 
dias 
4º bimestre- 05/10 a 19/12- 50 
dias 

 
 

O recreio tem a duração de 20 minutos, separado por blocos e organizado por meio da 
seguinte escala:  
 

HORÁRIO DO RECREIO- MATUTINO 

9h40 às 10h- BIA- 1º BLOCO 

ANO 2 ª FEIRA 3 ª FEIRA 4 ª FEIRA 5 ª FEIRA 6 ª FEIRA 

1º B QUADRA AREIA PÁTIO PARQUE PARQUE/AREIA 

2 º B PARQUE QUADRA AREIA PÁTIO PARQUE/AREIA 

2 º C PÁTIO PARQUE QUADRA AREIA QUADRA/PÁTIO 

3 º B AREIA PÁTIO PARQUE QUADRA QUADRA/PÁTIO 

10h10 ÀS 10h30- 2º BLOCO 

ANO 2 ª FEIRA 3 ª FEIRA 4 ª FEIRA 5 ª FEIRA 6 ª FEIRA 

4 º A QUADRA AREIA PÁTIO PARQUE PARQUE/AREIA 
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4 º B PARQUE QUADRA AREIA PÁTIO PARQUE/AREIA 

5 º A PÁTIO PARQUE QUADRA AREIA QUADRA/PÁTIO 

5 º B AREIA PÁTIO PARQUE QUADRA QUADRA/PÁTIO 

 

HORÁRIO DO RECREIO- VESPERTINO 

15h10 às 15h30- BIA- 1º BLOCO 

ANO 2 ª FEIRA 3 ª FEIRA 4 ª FEIRA 5 ª FEIRA 6 ª FEIRA 

1º A QUADRA AREIA PÁTIO PARQUE PARQUE/AREIA 

2 º B PARQUE QUADRA AREIA PÁTIO PARQUE/AREIA 

2 º C PÁTIO PARQUE QUADRA AREIA QUADRA/PÁTIO 

3 º B AREIA PÁTIO PARQUE QUADRA QUADRA/PÁTIO 

3º C QUADRA AREIA PÁTIO PARQUE PARQUE/AREIA 

15h40 às 16h- 2º BLOCO 

ANO 2 ª FEIRA 3 ª FEIRA 4 ª FEIRA 5 ª FEIRA 6 ª FEIRA 

4 º A QUADRA AREIA PÁTIO PARQUE PARQUE/AREIA 

4 º B PARQUE QUADRA AREIA PÁTIO PARQUE/AREIA 

5 º A PÁTIO PARQUE QUADRA AREIA QUADRA/PÁTIO 

5 º B AREIA PÁTIO PARQUE QUADRA QUADRA/PÁTIO 

 

 
O tempo e os espaços da escola foram organizados considerando a psicomotricidade 

(quadra), a sala de leitura, o parque e o laboratório de informática, com o objetivo de 
contemplar as áreas do conhecimento contidas no Currículo em Movimento do DF. 

 

 

MATUTINO ESCALA DA SALA DE LEITURA E INFORMÁTICA- 1 HORA 

HORÁRIO SEGUNDA- FEIRA TERÇA- FEIRA QUARTA- FEIRA QUINTA- FEIRA SEXTA- FEIRA 

 

7h30 às 8h30 

  

 

 

 

 

REAGRUPAMENTO 

HISTÓRIA NO PÁTIO 

Todas as turmas 

 

 

 

8h30h às 9h30 

SALA DE LEITURA 

1º ano A/ C.E. 

INFORMÁTICA 

1º ano B 

INFORMÁTICA 

3º ano A 

 

 INTERCLASSE 

OU 

INTRACLASSE 

SALA DE LEITURA 

2º ano A 

 

 

10h30 às 11h30 

 

SALA DE LEITURA 

4º ano A 

INFORMÁTICA 

4º ano B 

INFORMÁTICA 

5º ano A 

 

 

SALA DE LEITURA 

1º ano B 

 

 

INFORMÁTICA 

1º ano A/ C.E. 

 

 

SALA DE LEITURA 

3º ano A 

 

 

 

 

11h30 às 12h30 

SALA DE LEITURA 

5º ano A 

INFORMÁTICA 

2º ano A 

INFORMÁTICA 

5º ano B 

 

SALA DE LEITURA 

4º ano B 

 

INFORMÁTICA 

4º ano A 

 

SALA DE LEITURA 

5º ano B 

 

                 ESCALA  DOPARQUE                         PSICOMOTRICIDADE  -30MINUTOS  

10h30 às 11h 

 

 

 

 PARQUE 

4º ano B 

PSICOMOTRICIDADE 

4º ano A 

PARQUE 

1ºano A/ C.E. 

PSICOMOTRICIDADE 

2º ano A 

PARQUE 

2º ano A 

PSICOMOTRICIDADE 

4º ano B 

 

11h às 11h30  PARQUE 

1º ano B 

PSICOMOTRICIDADE 

1º ano A/ C.E. 

PARQUE 

5º ano A 

PSICOMOTRICIDADE 

5º ano B 

PARQUE 

5º ano B 

PSICOMOTRICIDADE 

5º ano A 

 

11h30 às 12h   PARQUE 

4º ano A 

PSICOMOTRICIDADE 

3º ano A 

PARQUE 

3º ano A 

PSICOMOTRICIDADE 

1º ano B 

 

VESPERTINO-   ESCALA DA SALA DE LEITURA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA- 1 HORA 

HORÁRIO SEGUNDA- FEIRA TERÇA- FEIRA QUARTA- FEIRA QUINTA- FEIRA SEXTA- FEIRA 

 

13h às 13h45 

HISTÓRIA NO PÁTIO 

Todas as turmas 

 

 

 

 

 

REAGRUPAMENTO 

 

 

 

 

14h às 15h 

SALA DE LEITURA 

1º ano C / C.E. 

INFORMÁTICA 

4º ano C 

INFORMÁTICA 

2º ano B 

 

 

 

INTERCLASSE 

OU 

INTRACLASSE 

SALA DE LEITURA 

2º ano C 

(Mônica) 

 

 

16h às 17h 

 

SALA DE LEITURA 

3º ano B 

INFORMÁTICA 

3º ano C 

INFORMÁTICA 

5º ano C 

 

 

 

SALA DE LEITURA 

4º ano C 

 

 

 

INFORMÁTICA 

1º ano C / C.E. 

 

 

SALA DE LEITURA 

2º ano B 

 

 

 

17h às 18h 

SALA DE LEITURA 

5º ano C 

INFORMÁTICA 

2º ano C 

INFORMÁTICA 

5º ano D 

 

SALA DE LEITURA 

3º ano C 

 

INFORMÁTICA 

3º ano B 

 

 

SALA DE LEITURA 

5º ano D 

 

 ESCALA DOPARQUE        E PSICOMOTRICIDADE -30 MINUTOS  

16h às 16h30 

 

 

 PARQUE 

3º ano C 

PSICOMOTRICIDADE 

3º ano B 

PARQUE 

1ºano C / C.E. 

(Tatiana/ Joel) 

PSICOMOTRICIDADE 

2º ano C 

PARQUE 

2º ano C 

(Mônica) 

PSICOMOTRICIDADE 

3º ano C 

 

16h30 às 17h  PARQUE 

4º ano C 

PSICOMOTRICIDADE 

1º ano C / C.E. 

 

PARQUE 

5º ano C 

(Cristiane) 

PSICOMOTRICIDADE 

5º ano D 

 

PARQUE 

5º ano D 

(Fabiano) 

PSICOMOTRICIDADE 

5º ano C 

(Cristiane) 

 

17h às 17h30   PARQUE 

3º ano B 

(Thaíza) 

PSICOMOTRICIDADE 

2º ano B 

PARQUE 

2º ano B 

(Suema) 

PSICOMOTRICIDADE 

4º ano C 
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A escola possui um monitor que atua de acordo com a orientação do professor e outros 
profissionais com o intuito de amparar os alunos com necessidades educacionais especiais nas 
atividades de vida diária, autônoma e social, no contexto escolar e nas atividades extraclasse; 
apoiando no controle comportamental; participando das atividades de formação e orientação 
pedagógica, sendo coordenado pelo setor da Educação Especial na Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal. 

O Programa Educador Social Voluntário (ESV) tem o objetivo de oferecer suporte aos 
estudantes com deficiência, aos indígenas, entre outros.Eles devem estar presentes às 
atividades diárias da escola de segunda a sexta-feira. Entre as atribuições, submetendo-se às 
orientações do professor titular, estão: 
• Auxiliar na organização do material pedagógico 
• Desenvolver projetos e oficinas com os estudantes 
• Acompanhar os alunos nas horas de refeições e de higiene pessoal 
• Estimular a interação social entre colegas 
 

ESCALA DE EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS-MATUTINO -das  8h às 12h 

ALUNOS TURMA 
SEGUNDA-

FEIRA 
TERÇA-FEIRA 

QUARTA-

FEIRA 
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

MARIA CLARA 

FELIPE 

ALINE 

 

CE 

 

QUELEM * 

 

CRISTINA** 

 

QUELEM* 

 

RARIANE*** 

 

QUELEM* 

JOÂO 

BERNARDO 

 

1 º ANO B  

CRISTINA 

 

QUELEM 

 

RARIANE 
CRISTINA 

 

RARIANE 

 

CAIO 

 

3 º ANO A     RARIANE RARIANE CRISTINA QUELEM CRISTINA 

VITOR G. 

MATHEUS 

 

5 º ANO A  

* 

RARIANE  

* 

CRISTINA  

* 

*Acompanhamento e apoio à aluna e à docente. 

 
 

ESCALA DE EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS- VESPERTINO -das  13h30 às 17h30 

ALUNOS TURMA 
SEGUNDA-

FEIRA 
TERÇA-FEIRA 

QUARTA-

FEIRA 
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

 

MIGUEL 

 

CE 

(TROCAS) 

 

RAFAELA 

 

FERNANDA 

 

AMANDA 

 

AMANDA 

 

ADRIANA 

 

FERNANDA 

* 

1 º ANO C 
 

AMANDA 

 

ADRIANA 

 

RAFAELA 

 

ADRIANA 

 

FERNANDA 

 

HENRIQUE 
2 º ANO B 

 

ADRIANA 

 

AMANDA 

 

FERNANDA 

 

RAFAELA 

 

RAFAELA 

 

PAULO E. 

3 º ANO B 

 
ELISANGELA ELISANGELA ELISANGELA ELISANGELA ELISANGELA 

CAMILA 

CATHARINA 

ARTHUR 

5 º ANO C 

FERNANDA 

E 

RAFAELA 

RAFAELA 

E 

FERNANDA 

ADRIANA 

E 

ELISANGELA 

FERNANDA 

E 

AMANDA 

AMANDA 

E 

ADRIANA 

*Acompanhamento e apoio ao aluno e ao docente. 
 

 

Relação escola x comunidade 

É importante que os pais e/ou responsáveis sintam-se acolhidos e tenham canais de 
comunicação efetivos com a escola. Eles são incluídos não só quando é preciso resolver 
alguma questão do estudante, mas em diversos momentos da rotina escolar. O diálogo é 
estimulado por meio de: 

• Reuniões bimestrais, presenciais para auxílio do acompanhamento escolar. Além de receber 
informações, a família tem a oportunidade de expor opiniões, possibilitando abertura para 
compreensão das principais necessidades e dúvidas; 

• A agenda um meio de comunicação essencial no dia a dia da escola; 

• Inserido no Calendário Escolar desde 2015, o “Dia Letivo Temático” foi criado com o objetivo 
de reunir toda a comunidade escolar para discutir as práticas pedagógicas e avaliativas 
desenvolvidas nas unidades escolares; 

• Ao longo do ano, as famílias são convidadas para participarem da Festa da Família, Festa 
Junina, Feira Cultural, Festa de Encerramento e Despedida dos 5os anos;  
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• Bimestralmente, há uma reunião do Conselho Escolar, visando o acompanhamento e 
execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. 

 
Inclusão 

A escola inclusiva vai além daquela que acolhe ou mesmo que ensina, embora esses 
sejam aspectos importantes dela. O que de fato define uma escola inclusiva é seu 
compromisso com a promoção de uma cultura de inclusão. Trata-se de um esforço intencional 
e permanente de promover espaços físicos e simbólicos em que todos possam se expressar 
livremente e as diferenças sejam trabalhadas e valorizadas como expressão da diversidade 
humana. Nesse sentido, uma escola na qual os estudantes se relacionem com características 
distintas da maioria não é, a princípio, inclusiva, pois pode ser resultado de um interdito que faz 
com que os problemas apenas não sejam evidentes. A escola inclusiva e integral reconhece 
que o conflito é parte inerente à convivência. Por isso, promove espaços democráticos onde as 
divergências possam ser trabalhadas para criar um ambiente de aceitação que faça sentido 
para todos. Dessa forma, o respeito não é resultado de uma norma, mas de uma construção 
coletiva de um ambiente plural, democrático e solidário. 
 

ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SOE SALA DE RECURSOS E.E.A.A. 

O SOE priorizará a 
observação, o 
acompanhamento e 
orientações para assegurar 
educação integral e sistêmica, 
não só dos alunos, como 
também aos pais e 
professores, em conformidade 
com a realidade sociocultural e 
as diretrizes de educação do 
DF. 

Oferecer apoio pedagógico ao 
aluno que apresenta necessidades 
educacionais especiais provisórias 
e/ou permanentes, para que ele 
tenha a oportunidade de ser 
acompanhado no seu 
desenvolvimento e na integração 
com os demais alunos e a 
sociedade. 
 

 
 
 
 
 
 

Institucional: 
Mapeamento Institucional e estudo das 
características físicas e relacionais da 
escola; 
Preventiva: 
Assessoramento à comunidade 
escolar, através da inserção e 
participação no cotidiano da escola; 
Interventiva 

Acompanhamento do processo de 
ensino aprendizagem, por meio da 
ressignificação das práticas 
educacionais e de intervenções 
específicas nas situações de queixas 
escolares. Deve acontecer 
concomitante com as outras duas 
atuações. 

 

QUADRO RESUMO DOS PROGRAMAS E PROJETOS 

PROJETOS TURMAS ATENDIDAS RESPONSÁVEIS Periodicidade 

Contação de 
Histórias 

1º ao 5º ano 
 

Professoras Luciene e Suema 
 

Semanalmente 

Leva e Traz 
 

1º ao 5º ano 
 

Professores regentes Semanalmente 

Caligrafia 2º e 3º ano 
 

Professores regentes. 
 

De acordo com o planejamento 
individual do professor 

Simulado 4º e 5º ano Professores regentes Quinzenalmente/ mensalmente 

PROERD 5º ano 
PMDF 

 
10 aulas semanais 
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 
 
 A avaliação possui três níveis: aprendizagem, institucional e em larga escala. No 
primeiro nível, encontra-se a avaliação realizada pelo professor com os estudantes, acontece 
quase sempre na sala de aula, por meio dela se define o percurso e o fluxo escolar daqueles 
que se inserem nos sistemas formais de ensino. No segundo nível, entendido como avaliação 
da escola por ela, a Proposta Pedagógica da escola é seu ponto de partida e de chegada. No 
terceiro e último nível, encontram-se os esforços de redes inteiras de ensino que procuram 
avaliar os níveis de proficiência de um país, estado e/ou município, entende-se que os 
resultados e índices gerados por esses instrumentos podem se tornar, de fato, avaliação, 
quando levados para o interior da escola e refletidos, coletivamente, passando a cooperar com 
o currículo escolar ali vivenciado. 
 A avaliação formativa é a avaliação para as aprendizagens, ela inicia, perpassa e finaliza 
o processo. Para que a função formativa se desenvolva, ela necessita da avaliação 
diagnóstica; essa, por sua vez, deve ocorrer sempre que necessária, servindo para auxiliar e 
fortalecer processos e procedimentos da avaliação, especialmente, quando ocorre para 
identificar e analisar as aprendizagens existentes ou a falta delas. 
 Avaliar para as aprendizagens não é o ato de atribuir pontos, notas ou conceitos para 
comportamentos, hábitos, cadernos e atitudes dos estudantes ou àqueles que estão sendo 
avaliados. Ela requer a observação de elementos estruturantes e fundamentais que vão ao 
encontro dos objetivos de aprendizagem que constam no Currículo de Educação Básica da 
Secretaria de Estado de Educação – SEEDF. O estudante ou o sujeito a ser avaliado, precisa 
compreender o percurso, nem sempre linear, que envolve o ato de avaliar. Cabendo aos 
docentes e demais profissionais, que realizam a avaliação, a compreensão que os itens a 
seguir são imprescindíveis para que ocorra a avaliação formativa: 
 

a) planejar estratégias de ensino e de avaliação articulada e com vistas ao desenvolvimento 
das aprendizagens de todos os estudantes;  
 

b) tornar público os indicadores e critérios de avaliação com os estudantes e demais sujeitos 
partícipes do processo avaliativo;  
 

c) garantir a devolutiva, o retorno ou o feedback constantemente para os sujeitos envolvidos, 
para que eles possam realizar o auto monitoramento das aprendizagens, na busca de 
ampliação e sua autonomia no aprender a aprender; 
 

 d) possibilitar e fortalecer os momentos do feedback com a oportunidade de o estudante ou o 
profissional realizar sua autoavaliação,  refletindo sobre as próprias aprendizagens diante dos 
objetivos e critérios anteriormente discutidos e comum estabelecidos; 
 

 e) o trato ético e respeitoso entre os sujeitos da avaliação, avaliadores e avaliados, cumpre 
importante papel na avaliação formativa, especificamente com a maneira como se desenvolve 
a avaliação na escola e na sala de aula; observando, por exemplo, como são comunicados os 
resultados, relatórios e ou quaisquer níveis da avaliação praticados na unidade escolar. Deve-
se evitar exposições, constrangimentos e punições por meio da avaliação. Cuidar, inclusive, da 
guarda de sigilo nos casos de estudantes atendidos por meio da Educação Especial cujos 
dados são oriundos das entrevistas com as famílias ou fornecidos por profissionais da área da 
saúde.  
 A Escola Classe 102 Sul entende a avaliação formativa como trabalho coletivo, 
articulado e que demanda o uso coerente e produtivo dos espaços e tempos da coordenação 
pedagógica na escola, seja individual, por área ou coletiva. Ao eleger os objetivos de 
aprendizagem, as estratégias que serão utilizadas para desenvolvê-los, assim como, as formas 
ou maneiras de conduzir ou reconduzir o processo por meio de um diálogo franco e 
encorajador, pratica-se uma avaliação a serviço das aprendizagens e em favor de quem 
precisa e tem o direito de aprender. A avaliação que favorece a organização curricular é aquela 
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que permite a toda escola visualizar o que os estudantes aprenderam, o que ainda não 
aprenderam e o que se pode realizar para que eles aprendam. 
 
 
 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
 
 Avaliação diagnóstica 
 
 A Avaliação diagnóstica tem por objetivo identificar os saberes trazidos pelos estudantes 
e/ou fragilidades/necessidades que precisam ser sanadas ou supridas. Os instrumentos e 
procedimentos utilizados para avaliar em situações regulares servem, também, para realizar a 
avaliação diagnóstica. Ela serve para mapear uma situação ou várias, para que as 
intervenções que servirão para garantir as aprendizagens e promover a progressão continuada 
sejam planejadas. Ocorre antes e durante todo o processo de ensino e de aprendizagem, não 
se reduz a momentos isolados no início de períodos letivos.  
 

 Dever de casa, semana de Avaliação e demais produções do estudantes 
 
 O dever de casa, em toda Educação Básica, fortalece as aprendizagens iniciadas em 
sala de aula e potencializa a autoavaliação do estudante e do docente, assegurando sua 
utilização em benefício das aprendizagens do estudante. Deve ser uma atividade extensiva do 
trabalho feito em sala de aula para que o estudante tenha condições de realizá-lo de forma a 
construir uma postura autônoma e emancipada. O papel da família é o de estimular, lembrar e 
acompanhar se o estudante tem realizado as tarefas. 
 A Semana de Avaliação Bimestral está prevista no calendário anual, o docente é o 
responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas, tendo autonomia para organizar 
o cronograma de acordo com o seu planejamento individual. O olhar atento do profissional para 
as dúvidas surgidas durante e após a realização da prova servem para que ocorra o uso 
formativo da avaliação. 

As demais produções realizadas pelos estudantes compõem o conjunto de instrumentos 
utilizados pelo professor:  

 Desenvolvimento de projetos;  
 Seminários;  
 Produções textuais de diversos gêneros;  
 Construção de portfólios;  
 Trabalhos em grupos;  
 Organização de murais e painéis;  
 Pesquisas 
 Testes da Psicogênese da Escrita;  
 Diário de Bordo do professor. 
 Autoavaliação; 
 Reuniões de pais bimestrais. 

 
 O Registro de Avaliação Individual do Estudante  
 

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental o relatório é por estudante e deve ser 
produzido pelo docente responsável pela turma. A comunicação pública sobre ele é bimestral; 
o Registro de Avaliação – RAV dos Anos Iniciais deve ser composto por três partes: 

 

1) Diagnose: o que o estudante sabe e o que precisa saber para aquele ano ou período;  
 

2) Intervenção: o que foi realizado e o que modificou-se ao longo do período (bimestre) e;  
 

3) Prescrição: a terceira parte, o que pode ser feito para que o estudante aprenda; nessa, o 
docente emite o parecer sobre o percurso formativo do estudante com a decisão de aprovado 
com êxito ou aprovado com a necessidade de maior acompanhamento pela escola e pela 
família para o período ou ano seguinte.  
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Avaliação realizada pela Equipe Pedagógica e Professores  
 
 Estabelecimento de Metas anuais por ano/série;  
 Diagnóstico Inicial, por meio de observação e mapeamento; 
 Encontros individuais da Equipe Pedagógica com o professor;  
 Conselhos de Classe; 
 Acompanhamento, em sala de aula, da prática desenvolvida pelo professor, realizado pela 

Equipe Pedagógica;  
 Trabalho sistematizado com a Psicogênese da Escrita;  
 Acompanhamento dos alunos em sala, realizado pela Orientação Educacional e Sala de 

Recursos e EEAA. 
 

Recuperação paralela e ao longo do processo  

 
Inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e da unidade 

escolar, decorrendo da avaliação diagnóstica do desempenho do estudante, constituindo-se 
por intervenções imediatas dirigidas às dificuldades específicas tão logo essas sejam 
constatadas. 
 
 Replanejamento da prática pedagógica desenvolvida para atendimento das necessidades 

diagnosticadas; 

 Atendimento individualizado (monitoramento); 

 Trabalhos diversificados/diferenciado; 

 Reagrupamentos intraclasse quinzenal; 

 Reagrupamento interclasse quinzenal; 

 Projetos Interventivos. 

 
Conselho de Classe e Pré- Conselho (Individuais) 

 
O Conselho de Classe é planejado e executado com a intencionalidade de acompanhar 

para intervir, didaticamente, a fim de garantir as aprendizagens de todos. É, ao mesmo tempo, 
espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada da Proposta Pedagógica da 
escola. É a instância em que se encontram os três níveis da avaliação: aprendizagem, 
institucional e larga escala, sendo um momento privilegiado para autoavaliaçãoe reflexão sobre 
os índices, o espaço da coordenação pedagógica, os projetos e demais interações no interior 
da escola, potencializando sua caminhada na direção da avaliação formativa. É conduzido com 
a intenção de identificar, analisar e propor elementos e ações articuladas que são 
acompanhadas no cotidiano da escola. Essa instância identifica o que os estudantes 
aprenderam, o que eles não aprenderam e o que deve ser feito, por todos, para que as 
aprendizagens aconteçam.  
 

• O Conselho de Classe é realizado bimestralmente com toda a Equipe Pedagógica e o 
corpo docente. 

• O Pré- Conselho ou Individuais é realizado semestralmente, ou sempre que houver 
necessidade, com toda a Equipe Pedagógica e o docente. 

 
 

 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
A autoavaliação é praticada pela escola com a participação de todos os sujeitos que 

nela atuam, assim como os pais/responsáveis e pessoas da comunidade que colaboram para o 
desenvolvimento das atividades A Proposta Pedagógica – PP - é a referência para essa 
avaliação que acontece em vários momentos do trabalho escolar, como o conselho de classe, 
as coordenações pedagógicas, as reuniões diversas (como as que reúnem pais/responsáveis e 
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professores), momentos socioculturais e atividades de formação continuada. O processo de 
autoavaliação pela escola se vale de recursos, como atas, relatórios, podendo ser ampliado por 
meio de entrevistas, conversas informais e outros que complementem as informações Sendo 
um processo, essa avaliação não tem dia e hora para ocorrer. Faz parte do trabalho 
normalmente desenvolvido. 
 

AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 
 

Este é o terceiro nível da avaliação, desenvolvido pelo Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB), do Ministério da Educação, por meio do Instituto de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (MEC/INEP). Os dados fornecidos por esse nível são 
interpretados e analisados por equipes da SEEDF e enviados às escolas para que, orientadas 
pelo setor responsável pela temática da Secretaria, incorporem esses dados aos já registrados, 
façam análises e promovam as ações que fortaleçam o trabalho da escola. Essa é uma das 
funções da avaliação da escola por ela própria, quando reconhece as ações exitosas e as que 
necessitam de melhoria. Aqui se dá o entrelaçamento da avaliação em larga escala e da 
avaliação para as aprendizagens, tendo a avaliação institucional como a mediadora. 
  Todos os momentos coletivos da escola, os dados fornecidos pelo trabalho de sala de 
aula, os advindos da avaliação em larga escala e os do SIPAEDF são confrontados e 
analisados: este é o ápice da avaliação educacional. Contudo, a atividade não para. Um plano 
de trabalho é construído com a participação dos sujeitos envolvidos no trabalho escolar com 
vistas à manutenção do que vem obtendo êxito e melhoria do que ainda não atingiu o 
esperado. Esse processo que promove as aprendizagens de todos os sujeitos caminha em 
busca da qualidade social da escola. 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 
 

O Sistema Educacional do Distrito Federal estabelece parâmetros de atuação das 
escolas por meio do documento “Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais- Anos Finais”, revisado e implementado em sua segunda edição, já 
contemplando a adesão da SEEDF ao Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), assegurando aos alunos desta rede de ensino os mesmos direitos 
garantidos a todos outros estudantes brasileiros. Nele são descritos os princípios e as 
orientações que nortearão o fazer pedagógico para que seja garantida a educação de 
qualidade almejada por toda a comunidade escolar. A Escola Classe 102 Sul, enquanto 
instituição escolar que faz parte desse sistema, toma ciência, reflete, discute e abraça os 
referidos princípios e concepções por compactuar com a visão de educação proposta pela 
Rede Pública. 

É na ação que o Currículo ganha vida, no cotidiano da escola e da sala de aula, por 
meio da relação pedagógica professor e estudante, mediada pelo conhecimento e firmada na 
parceria com a comunidade escolar, considerando-se que ele não representa apenas o campo 
de saberes e competências, mas o universo de representações, práticas, costumes, valores, 
papeis, relações de poder, modos de participação, mecanismos de gestão e controle. Nesse 
sentido, o Currículo dá visibilidade às desigualdades sociais e culturais da sociedade, abrindo 
possibilidades para o questionamento acerca dessas discrepâncias na realidade de cada 
grupo, conforme preconiza a Teoria Crítica, e nos movimenta a reconhecer a mutabilidade do 
conhecimento, a historicidade da realidade, o momento sócio histórico, dentro de uma 
perspectiva de transformação.  

Assim, todo o planejamento de ensino desta unidade escolar é feito com foco nos 
objetivos de aprendizagens do Currículo em Movimento, que visam: 

 
1. Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a Diversidade, 
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Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 
Sustentabilidade; 

 
 2. Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos letramentos;  
 
3. Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-

geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, das 
artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade 
brasileira, latino-americana e mundial; 

  
4. Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos 

e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência e 
formação integral dos estudantes; 

 
 5. Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de 

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do 
protagonismo estudantil. 

 
Desse modo, para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem, o 

Currículo é vivenciado e reconstruído pela organização do trabalho pedagógico, nas ações 
cotidianas desse universo educativo, vinculando a função social da escola à construção de 
novos saberes e novas práticas, visando à superação da concepção conservadora de currículo 
e de fragmentação de conhecimentos.   

Consideramos também que a utilização de estratégias didático-pedagógicas deve ser 
desafiadora e provocativa, levando em conta a participação dos estudantes, suas hipóteses e 
estratégias na resolução dos problemas apresentados. Nesse sentido, alguns aspectos tornam-
se fundamentais para essa construção, como o ambiente educativo com recursos variados, 
materiais didáticos atrativos e diversificados e situações problematizadoras que contemplem 
todas as áreas do conhecimento disponibilizadas aos estudantes, constituindo-se elementos 
que promovem as aprendizagens por meio da ação investigativa e criadora. 

A organização do trabalho pedagógico nesta escola pressupõe, ainda, como ferramenta 
de articulação entre os objetivos de aprendizagem e o currículo, a implementação de projetos 
coletivos que visam enriquecer as estratégias individuais de sucesso nas aprendizagens, bem 
como sanar algumas lacunas existentes constatadas nos procedimentos de diagnósticos 
iniciais.  

Esses projetos surgem também da necessidade de integrar as ações pedagógicas a 
temáticas e discussões sociais que ultrapassam os muros da escola, mas que se referem aos 
sujeitos da educação, e promover a partir da transversalidade, interdisciplinaridade e 
contextualidade dos temas uma proposta curricular mais reflexiva e menos prescritiva.  

Assim sendo, apresentamos quatro projetos coletivos que são organizados para o 
desenvolvimento das aprendizagens de todas as crianças e viabilizados na rotina escolar 
pautada em torno dos Eixos Transversais do Currículo em Movimento, do Eixo Norteador do 
nosso Planejamento Anual “SER PROTAGONISTA NO MUNDO” e dos eixos integradores 
semestrais desse planejamento (Eu no mundo e o Mundo em mim): Caligrafia, Contação de 
histórias, Leva e Traz e Simulados; e os eventos sócioculturais que são ações complementares 
dos projetos. 

E por fim, elencamos como elementos essenciais à construção dessa articulação entre 
objetivos de aprendizagem e o currículo: o planejamento; a análise das aprendizagens para 
reorganização da prática docente; a formação continuada no lócus da escola; os princípios da 
avaliação formativa; a coordenação pedagógica e o Conselho de Classe como espaço e tempo 
primordiais para o trabalho coletivo; entre outros.  

 
Planejamento 
 
Para garantir a qualidade das ações pedagógicas, a aprendizagem significativa para 

todos os estudantes, a oferta de vários espaços de aprendizagem, as diversas possibilidades 
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de interação e a efetivação dos princípios do trabalho pedagógico, o planejamento é uma 
ferramenta de fundamental importância, sendo uma forma efetiva de acompanhar, de prever, 
de organizar, de interagir e de avaliar as ações e as estratégias pedagógicas adequadas a 
cada estudante ou grupo de estudantes.  

O planejamento traz qualidade ao trabalho pedagógico a partir do momento que aponta, 
com clareza, aonde se quer chegar, levanta questionamentos e indica caminhos, assegurando 
a unidade e coerência do trabalho pedagógico da escola como um todo e o de cada turma em 
particular. O planejamento, como reflexão-ação-reflexão, parte da avaliação diagnóstica, dentro 
de uma concepção formativa, em consonância com as Diretrizes de Avaliação da SEEDF.  

Desse modo, a coordenação pedagógica coletiva, constitui-se em um momento 
privilegiado de planejamento para se encontrar novas maneiras de promover as aprendizagens 
e uma ferramenta eficaz para o conhecimento e a reflexão da realidade da unidade escolar, de 
suas potencialidades, de seus acertos e erros, de suas necessidades. Enseja-se, a partir dela, 
a busca de alternativas, tomada de decisões, revisão das ações e o alcance de solução dos 
problemas, na qual os professores avaliam, refletem, e planejam estratégias pedagógicas mais 
adequadas e indicadas a sua turma, a cada estudante, e à escola como uma totalidade.  

Outro espaço valioso de ação implementado é o planejamento com pares e/ ou por 
bloco em que os professores atuantes no mesmo ano ou bloco se reúnem para trocar 
experiências, enriquecer ideias e lançar olhares diferentes para a realidade da unidade escolar 
e dos estudantes. 

 Esses momentos oportunizam o planejamento como ato coletivo, interativo, com a 
articulação e o envolvimento dos profissionais por um objetivo comum: as aprendizagens e o 
desenvolvimento dos sujeitos envolvidos no ato educativo. 

 
 

PLANEJAMENTO ANUAL 2019 

Eixo Norteador: SER PROTAGONISTA NO MUNDO 

Justificativa Objetivo geral 
 

Objetivos 
Específicos 

Desenvolvimento 
 

Avaliação 
 

A cidadania se 
efetiva num 
processo de 

conhecimento 
dos direitos e 

deveres 
humanos. Um 
cidadão deve 
desenvolver 

uma percepção 
e compreensão 
mais crítica da 
realidade. O 
presente eixo 
norteador será 

realizado devido 
à importância da 

construção de 
uma consciência 

cidadã e do 
desenvolvimento 
da percepção da 
responsabilidade 

de ações de 
cidadania nos 

diversos meios: 
sociais e 

ambientais 

Conscientizar o 
sujeito de sua 
importância 

como agente 
transformador, 
promover o seu 

desenvolvimento 
pessoal quanto 
protagonista no 

mundo. 
 

Conhecer sua 
biografia (identidade, 

família); 
Refletir sobre o uso 
racional da água; 

Respeitar a 
diversidade; 

Desenvolver bons 
hábitos de 

convivência; 
Valorizar a identidade 

cultural brasileira e 
mundial; 

Entender os 
benefícios de um 

estilo de vida 
saudável; 

Utilizar 
adequadamente as 

ferramentas 
tecnológicas; 
Desenvolver o 

pensamento científico 
e investigativo; 

Promover a formação 
integral do estudante. 
 

O Projeto será 
desenvolvido ao 

longo de todo ano 
letivo por meio das 

seguintes eixos 
integradores: 
Identidade; 

Conscientização 
do Uso 

Sustentável da 
Água; Inclusão; 

Educação para a 
vida; Identidade 

Cultural Brasileira; 
Prevenção das 

Drogas; 
Alimentação; Dia 
Nacional de Luta 
da Pessoa com 

Deficiência; 
Semana Nacional 

do Livro; Feira 
Cultural; Dia da 

Consciência 
Negra. 

Ao longo do 
processo, nas 

reuniões 
coletivas, 

coordenações, 
Conselhos de 
Classe, Pré- 
Conselhos. 
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A interdisciplinaridade, a contextualização e a flexibilização são fundamentais para 

a efetivação de um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um 
mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares, ultrapassando a 
fragmentação do pensamento e do conhecimento, podendo ocorrer na dimensão intracurricular 
(no próprio componente curricular) e na dimensão intercurricular (entre componentes 
curriculares). A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 
conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, propiciando a relação entre as 
dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). A flexibilização 
complementarmente, dá abertura para a atualização e diversificação de formas de produção de 
novos conhecimentos, articulando os conhecimentos científicos aos saberes dos estudantes, 
construídos em espaços sociais diversos. 

Na organização da proposta curricular, isso se concretiza no espaço da coordenação 
pedagógica, como lócus apropriado para incentivar o diálogo permanente entre os professores 
e demais profissionais envolvidos visando garantir que a interdisciplinaridade e a 
contextualização e a flexibilização se efetivem em sala de aula e nos demais locais de 
circulação dos sujeitos na escola.  

Os professores fazem a seleção e organização dos conteúdos a partir de ideias ou 
temas em torno dos eixos transversais: Cidadania e Educação em e para os Direitos 
Humanos, Educação para a Diversidade, Educação e para a Sustentabilidade. 

 A partir da seleção dos temas, o planejamento é feito por meio de diferentes 
modalidades. Os projetos didáticos fundamentam-se na Pedagogia de Projetos, organizam-se 
ao redor de um problema com vistas a um produto final e precisam ter objetivos claros, 
planejamento do tempo, organização das atividades e avaliação em relação aos objetivos 
propostos proporcionando o trabalho articulado com as diferentes áreas do conhecimento, 
rompendo com as ações de conteúdos e atividades estanques, possibilitando processos que 
permitam a reflexão crítica e a investigação na abordagem de temas de interesse comum. 

 
 

REAGRUPAMENTOS 
 

O reagrupamento é um princípio que se efetiva como uma estratégia de trabalho em 
grupo, que atende a todos os estudantes. É uma estratégia pedagógica que permite o avanço 
contínuo das aprendizagens, a partir da produção de conhecimentos que contemplem as 
possibilidades e necessidades de cada estudante, durante todo o ano letivo. O trabalho em 
grupo permite ao docente dar atenção diferenciada e individualizada, favorece a participação 
efetiva dos estudantes com diferentes necessidades e possibilidades de aprendizagem e a 
avaliação do desempenho no processo. Ao estudante possibilita ser atendido nas suas 
necessidades, avançar nas suas potencialidades, interagir com o outro e com a sua 
aprendizagem, questionar suas hipóteses e compartilhar seus saberes para que se 
transformem em conhecimento. Outra consideração fundamental é a necessidade de 
contemplar os princípios do ensino da Língua Materna e da Matemática em todos os momentos 
do processo alfabetizador.  

O reagrupamento está contemplado no cronograma anual, com datas preestabelecidas, 
e na grade horária, às quintas feiras, no 1º horário, de forma alternada entre o intraclasse e o 
interclasse, podendo, o intraclasse ser realizado mais vezes de acordo com a necessidade da 
turma. Uma etapa importante dos reagrupamentos é o registro das atividades desenvolvidas, 
de acordo com as orientações da SEDF, no Diário de Classe. 
  Todos os professores da unidade escolar, incluindo coordenadores pedagógicos e 
equipe da direção, se envolvem neste trabalho. A participação do coletivo de professores 
permite outros olhares sobre os estudantes que poderão contribuir para a avaliação e o 
planejamento de estratégias adequadas ao reagrupamento. 
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• Reagrupamento Intraclasse 
 
  É uma estratégia pedagógica que envolve todos os estudantes de uma mesma turma 
agrupados, de acordo com suas dificuldades de aprendizagem. Pensando na diversidade de 
aprendizagens, deve-se relacioná-las à diversidade de possibilidades metodológicas. É 
importante ressaltar a necessidade de se planejar o trabalho independente (coletivo ou 
individual) de forma a permitir aos estudantes a construção da autonomia com o gerenciamento 
do tempo e a tomada de decisões de acordo com seus interesses e habilidades. O professor 
deverá garantir o atendimento aos diversos grupos da sala e não apenas aos estudantes que 
tenham necessidades específicas. 
 

• O diagnóstico trará visibilidade às diversas necessidades, possibilidades e potencialidades 
dos estudantes; 

• Selecionar e organizar os conteúdos que atendam às necessidades específicas de 
aprendizagens, enriqueçam e aprofundem os conhecimentos; 

• A mediação do professor e a interação com os colegas são essenciais para que a 
aprendizagem aconteça; 

• A Equipe Pedagógica deve atuar em todo o processo dessa estratégia pedagógica: 
acompanhando o planejamento, sugerindo atividades, colaborando na avaliação e, sempre 
que possível, presenciando esse trabalho na sala de aula. 

 
 

• Reagrupamento interclasse 
 

A diferença básica deste reagrupamento é a participação dos estudantes e dos 
professores de um mesmo ano ou entre os diferentes anos dos blocos, permitindo o 
intercâmbio entre as turmas. Acontece ao mesmo tempo, com todos os estudantes das turmas 
envolvidas e no próprio turno de estudo. 

O planejamento ocorre nos momentos de coordenação pedagógica a partir de objetivos 
definidos pelos professores envolvidos, que estabelecem critérios intencionais de 
reagrupamento interclasse. Durante o planejamento desta estratégia são consideradas as 
potencialidades dos professores. 

No 1º bimestre, após a aplicação do teste da psicogênese da escrita, todos os estudantes 
da escola são agrupados de acordo com o nível da alfabetização, um tema gerador é 
escolhido, as turmas são divididas entre os professores e membros da Equipe Pedagógica, 
acontece, preferencialmente, quinzenalmente, e ao final do bimestre, um novo teste é aplicado 
e novos grupos são formados.  

No 2º bimestre, caso todos os estudantes estejam no nível esperado de alfabetização, o 
5º ano deixa de participar para priorizar o Projeto Simulado. 
Nos bimestres seguintes o planejamento segue os critérios descritos anteriormente. O objetivo 
dessa intervenção é ter todos os alunos plenamente alfabetizados e letrados antes do término 
do ano letivo. 
 
 

PROJETO INTERVENTIVO 
 

O Projeto Interventivo (PI) constitui-se em um princípio do ciclo destinado a um grupo de 
estudantes, com necessidades específicas de aprendizagem que acarretem o não 
acompanhamento das situações de aprendizagens propostas para o ano em que se encontra 
matriculado, independente da idade. Tem como objetivo principal sanar essas necessidades 
assim que surjam, por meio de estratégias diferenciadas. É uma proposta de intervenção 
complementar, de inclusão pedagógica e de atendimento individualizado. 

O Projeto Interventivo deve ser permanente na sua oferta e flexível, dinâmico e 
temporário no atendimento aos estudantes. É importante salientar que mesmo que o aluno seja 
atendido no reagrupamento, caso a necessidade permaneça, o Projeto Interventivo se 
apresenta como outra estratégia de atendimento.  
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Os Projetos Interventivos devem ser elaborados pelos professores juntamente com os 
demais profissionais envolvidos no processo pedagógico que definirão objetivos, metodologias, 
formas de registro, acompanhamento e avaliação além da adequação do tempo e dos espaços 
para o seu desenvolvimento. Por isso é preciso entender que o Projeto Interventivo é 
integrador e pertence ao grupo de educadores que compartilham os mesmos objetivos e 
interesses.  

Seus objetivos são específicos e cabe ressaltar a importância dos registros de todas as 
ações pertencentes à construção do Projeto Interventivo. 
     

PROJETO INTERVENTIVO 

Objetivos Meta Ação Responsáveis Avaliação Cronograma 

Gerar situações reais 
e diversificadas de 

aprendizagem; 
 

Atender 100% dos 
estudantes com 
necessidades 
específicas de 
aprendizagem; 

 
Concluir o ano 

letivo com 100% 
dos estudantes 
alfabetizados, 

incluindo o 
letramento 

matemático. 
 

Fazer o 
levantamento dos 
estudantes que 

não estão 
alfabetizados por 

meio do 
diagnóstico; 
Participar da 

elaboração do PI 
Organizar o 

tempo/ espaço da 
escola; 

Participar do 
processo 
avaliativo; 

Acompanhar o 
desempenho dos 

estudantes 

Equipe Pedagógica 
Equipe Gestora 

Ao longo do 
processo; 

Nas 
coordenações 

coletivas; 
Pré- Conselhos 

(Individuais); 
Conselho de 

Classe. 

O Projeto é 
oferecido ao 

longo de todo ano 
letivo. 

Atender às 
necessidades de 
aprendizagens a 

partir de um 
diagnóstico; 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborar o 

planejamento 
atendendo as 
necessidades 

específicas dos 
estudantes e o 

material didático 
necessário. 

 

Professor regente 

Favorecer o 
planejamento 

coletivo,oportunizar a 
adequação do ensino 

às dificuldades 
educacionais dos 

estudantes. 

 
Executar o projeto 

Professor 
readaptado, PNE 
ou com restrição 

temporária 
(respeitando a sua 

restrição 
laborativa); 

 
Professor regente. 

 
 

 

 

PLANOS DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃOE DESENVOLVIMENTO 
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Valorizar as 
aprendizagens dos 
estudantes e seu 

percurso formativo. 

100 % dos 
estudantes 

aprovados no 3º e 
5º ano. 

 
 
 

 

*Oferecer diferentes 
instrumentos 
avaliativos; 

*Respeitar o 
processo individual 
das aprendizagens. 

 
 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Professores 
regentes. 

Durante o ano 
letivo. 
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Conhecer os objetivos 
de aprendizagem 
consolidados, em 
processo, ou não 

alcançados por cada 
aluno, previstos no 

Currículo em 
Movimento do DF, no 
início e final de cada 

ano letivo. 

100 % dos 
professores 

conhecendo as 
fragilidades e 

potencialidades 
dos seus alunos e 

da sua turma. 
A Equipe 

Pedagógica terá 
uma visão 

completa do 
diagnóstico de 

aprendizagens dos 
alunos e das 

turmas. 
 

A coordenação 
pedagógica elaborará 

um mapa com os 
objetivos de 

aprendizagens 
esperados para cada 

ano. 
No 1º bimestre, 

mapear os objetivos 
de aprendizagem, 
consolidados, em 
processo ou não 

alcançados, 
relacionados ao ano 

anterior, de cada 
aluno e da turma. 

No primeiro pré-
conselho 

(individuais) e 
no Conselho de 

Classe. 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação 
Professores. 

Levantamento 
dos dados: 1 
mês - do dia 
20/02 a 20/3. 

Avaliação: 20/3 a 
25/4. 

Contemplar os 
princípios da 

matemática no 
processo 

alfabetizador. 

100% dos 
estudantes com o 
desenvolvimento 
dos processos 

mentais da 
matemática 

consolidados. 

Elaborar 
planejamentos 

inserindo os campos 
fundamentais da 

matemática escolar 
Criar um ambiente 
matematizador nas 

salas de aula; 
Uso do caderno 

quadriculado do 1º ao 
5º ano; 

Estudar o tema nas 
coordenações 
pedagógicas. 

Reagrupamento 
intraclasse. 

Projeto Interventivo 

Nas 
coordenações 
individuais por 

meio do 
acompanhament

o dos 
planejamentos, 

nos pré-
conselhos 

(individuais) 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
restrição 

temporária. 

Durante todo o 
ano letivo. 

Desenvolver o 
pensamento científico 

e investigativo. 
 
 
 

 
 

Participação de 
pelo menos 1 

turma no Circuito 
de 

Ciências 
 

Incluir a temática nos 
planejamento; 
Feira Cultural; 

Dia da Cultura Digital; 
Utilização do 

Laboratório de 
Informática de acordo 

com a escala. 

Ao longo do 
processo; 

Participação na 
Feira Cultural 

Professores 
regentes. 

Durante o ano 
letivo. 

13/9 - Feira 
Cultural 

Entender a 
psicomotricidade 
como ferramenta 

pedagógica e como 
um aspecto efetivador 

do processo de 
aprendizagem. 

100% das turmas 
usando a quadra e 
o tempo destinado 

para a 
psicomotricidade, 
semanalmente por 

meio de 
planejamento 
sistematizado. 

Tempos e espaços 
organizados por meio 
de uma escala para 
garantir 30 minutos 

destinados a 
psicomotricidade 
semanalmente; 

Estudo, individual, do 
Currículo em 
Movimento; 

Aquisição de 
materiais para 

trabalhar a 
psicomotricidade; 
Construção de um 

espaço para guardar 
os materiais, 
facilitando o 
transporte e 

manuseio pelos 
professores. 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Gestores 

Durante o ano 
letivo. 

Proporcionar uma 
prática de ensino que 
desperte o interesse 
pela leitura e escrita 

de forma espontânea e 
prazerosa. 

100% das turmas 
usando a Sala de 

Leitura, 
semanalmente, por 

meio de 
planejamento 
sistematizado. 

Tempos e espaços 
organizados por meio 
de uma escala para 
garantir 60 minutos 

destinados ao uso da 
Sala de Leitura 
semanalmente; 

Manter a Sala de 
Leitura organizada; 
Disponibilizar um 

Cantinho da Leitura 
em cada sala. 

 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de  

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

Durante o ano 
letivo. 
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Evidenciar a boa 
nutrição e a prática 

física como aspectos 
essenciais para um 

estilo de vida 
saudável. 

Nenhum estudante 
consumindo 

refrigerante e 
salgadinhos no 

lanche; 
100% das turmas 
atendidas por um 

professor de 
Educação Física, 

por meio do 
programa 

“Educação com 
Movimento”. 

Proibir o consumo de 
refrigerantes e 
salgadinhos no 

lanche; 
Conscientizar os 

estudantes acerca 
dos benefícios de 
uma alimentação 

saudável; 
Solicitar um professor 
de Educação Física 

pelo programa 
‘Educação com 

Movimento’; 
Semana de 

Prevenção ao Uso de 
Drogas no DF. 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Professores 
regentes; 
Gestores. 

Durante o ano 
letivo. 

Respeitar a 
diversidade por meio 

da formação de 
atitudes orientadas 

por valores 
humanizadores, como 
a dignidade da pessoa, 

a liberdade, a 
igualdade, a justiça, a 
paz, a reciprocidade 

entre povos e culturas, 
servindo de parâmetro 

ético-político para a 
reflexão dos modos de 

ser e agir individual, 
coletivo e 

institucional. 
 

 Os Eixos 
Transversais 

permeiam todas as 
ações; 

Planejamento Anual; 
Projeto Contação de 

Histórias; 
Conscientização e 

Promoção da 
Educação Inclusiva 

aos ANEE; 
Semana de 

Educação para a 
Vida; 

Incluir a cultura 
indígena, 

afrodescendente, 
entre outras, no 
planejamento; 

Dia Nacional da 
Consciência Negra. 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 
temporária; 
Gestores. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Perceber os conceitos 
de sustentabilidade, 

preservação e 
conservação 

relacionados com o 
meio ambiente. 

 

Reduzir o 
desperdício da 
água e da luz; 

100% do lixo nas 
lixeiras 

 
 
 
 
 

 

Semana da 
Conscientização do 
Uso Sustentável da 

Água; 
Dia Nacional da 

Educação Ambiental; 
Rotina permanente 

de ações para a 
conservação do meio 
ambiente na escola e 

na comunidade. 

Na observação 
do uso da água 

e da luz e da 
limpeza dos 
ambientes. 

Toda a equipe de 
servidores. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Permitir o avanço 
contínuo das 

aprendizagens por 
meio de estratégias 
alinhadas com as 

diretrizes pedagógicas 
da Rede. 

Corrigir o fluxo com 
qualidade. 

 
 

100% de 
aprovação dos 

estudantes do 3º e 
5º ano; 

100% dos 
estudantes 

alfabetizados, de 
acordo com o nível 
da psicogênese da 
escrita esperada 
para cada ano. 

Reagrupamento 
intraclasse; 

Reagrupamento 
interclasse; 

Projeto interventivo 
 
 
 
 
 

 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

 

Ao longo do ano 
letivo. 

Concluir o ano letivo 
com todos os alunos 

alfabetizados, de 
acordo com nível da 

Psicogênese da 
Escrita esperada para 

cada ano. 
. 

100% dos alunos 
alfabetizados; 

 

Aplicação do teste da 
psicogênese da 

escrita no início do 
ano letivo e do 2º 

semestre e no final 
dos 4 bimestres. 

. 
 
 
 
 

A cada 
aplicação do 

teste da 
psicogênese da 

escrita, a 
coordenação 
pedagógica 

elaborará um 
gráfico geral e 
de cada ano/ 

turma contendo 
o resultado do 

teste; 
Ao longo do 

processo, nas 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes. 
. 

Durante todo o 
ano letivo. 
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coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Consolidar os 
objetivos de 

aprendizagem 
previstos para cada 

ano, de acordo com o 
Currículo e Movimento 

do DF; 
 

100% dos 
objetivos de 

aprendizagem 
consolidados 

Reagrupamento 
intraclasse e 
interclasse 

Projeto interventivo; 
Acompanhamento do 

planejamento pela 
Equipe Pedagógica 

Ao longo do 
processo, nos 
diagnósticos, 
avaliações de 

larga escola nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 

temporária 

Ao longo do ano 
letivo. 

Compreender o 
planejamento como 

uma forma efetiva de 
acompanhar, prever, 
organizar e avaliar as 
ações e estratégias 

pedagógicas 
adequadas a cada 

estudante ou grupo de 
estudantes; 

 

100% dos 
professores 

entendendo o 
planejamento 

como uma ação 
efetiva para 
alcançar os 
objetivos de 

aprendizagem 
previstos para a 

sua turma. 

Utilizar a 
coordenação 

pedagógica para 
planejar 

individualmente e 
coletivamente 

pensando em ações 
e estratégias 

apropriadas para 
cada dificuldade e 

potencialidade 
observadas; 

Acompanhamento do 
planejamento pela 

Equipe Pedagógica. 

Ao longo do 
processo, nos 
diagnósticos, 
avaliações de 

larga escola nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

 

 

 

Propiciar aos 
professores, 

percepções diversas 
sobre os estudantes, 

fortalecendo a 
interlocução e 
tornando-os 

corresponsáveis pela 
aprendizagem de 
todos os alunos; 

 

100% dos 
professores 

participando do 
reagrupamento 

interclasse. 
100% dos 

professores 
readaptados ou 
com restrição 

temporária 
participando do 

Projeto Interventivo 

Reagrupamento 
interclasse; 

Projeto interventivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 

temporária 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

Proporcionar 
momentos de trocas 

de experiências para o 
enriquecimento de 

ideias entre os 
professores; 

reforçando o trabalho 
coletivo; 

 
 
 
 
 

100 % dos 
professores 

apresentando uma 
experiência 

pedagógica para 
as colegas. 

O “Compartilhando 
Experiências 
Pedagógicas” 

acontece 
mensalmente, na 

reunião coletiva de 4ª 
feira. Um professor 

de cada turno 
compartilha uma 

prática pedagógica 
com os colegas; 

Elaboração de escala 
mensal contemplando 
todos os professores 

regentes. 

Na coordenação 
coletiva de 4ª 

feira. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes. 

Mensalmente, do 
dia 13/3 ao dia 

04/12. 

Assegurar a unidade e 
coerência do trabalho 
pedagógico da escola 
como um todo e o de 

cada turma em 
particular; 

 

100% das turmas e 
professores 

trabalhando com 
unidade 

pedagógica. 

Utilizar o Currículo 
em Movimento, as 
escalas do tempo e 

dos espaços e a 
agenda; 

Em relação aos 
cadernos, fazer o 

cabeçalho 
diariamente e o 

desenho da margem; 
Corrigir e dar visto 

nos cadernos e livros; 
Participar dos 

reagrupamentos intra 
e interclasse, do 

Projeto Interventivo e 
de todos os projetos 
propostos nessa PP; 

Ao longo do 
processo, nos 
diagnósticos, 
avaliações de 

larga escola nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

Ao longo do ano 
letivo. 



49 

 

Colocar em prática as 
ações que foram 

acordadas na 
Semana Pedagógica 
e foram registradas 

entre as páginas 38 e 
41 do livro ata 

(Reuniões 
pedagógicas e 
ocorrências). 

Investir na formação 
continuada do 

professor, articulada 
com a prática 

pedagógica, no 
contexto do cotidiano 
escolar, favorecendo a 

revisão das 
concepções e práticas 
por meio da reflexão 

crítica; 

80% das reuniões 
coletivas voltadas 
para a formação 

continuada. 
 
 
 
 

 

Incluir estudos dos 
pressupostos teóricos 

da SEE-DF, do 
Currículo em 

Movimentos, da 
BNCC e outros temas 

na coordenação 
coletiva de 4ª feira; 

 

Ao longo do 
processo, nos 
diagnósticos, 
avaliações de 

larga escola nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 

temporária 

Iniciar, ainda, no 
primeiro 
bimestre, 

mantendo ao 
longo do ano. 

Manter ou elevar o 
Índice de 

Desenvolvimento da 
Educação Básica – 

IDEB; 
 

 
 
 
 

0% de evasão 
escolar; 
100% de 

aprovação. 

Projeto Simulado 
para o 2º bloco (4º e 

5º ano); 
Consolidar as 
estratégicas 
pedagógicas 

alinhadas com a 
Rede. 

Ao longo do 
processo, nos 
diagnósticos, 
avaliações de 

larga escola nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 
temporária; 
Gestores. 

Projeto 
Simulado- iniciar 
no 2º bimestre, 
concluir no 4º 

bimestre. 

Desenvolver bons 
hábitos de convivência 

entre todos os 
segmentos escolares; 

 

100% dos 
servidores 

participando das 
confraternizações. 

Organizar festas para 
os aniversariantes do 

Trimestre 
(servidores); 

Confraternização de 
Páscoa; 

Confraternização de 
Natal; 

Compartilhar 
textos 

motivacionais e 
reflexivos sobre 
as relações no 
ambiente de 

trabalho. 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Todos os 
servidores. 

Março; abril; 
junho; setembro; 

dezembro. 

Definir as atribuições 
dos professores e 
demais servidores 

readaptados, PCD ou 
com restrição 

temporária, 
respeitando o laudo de 
capacidade laborativa, 
de forma a assegurar a 

preservação da 
identidade profissional 
do servidor diante de 
toda a comunidade 

escolar; 
Valorizar os 
professores 

readaptados, com 
restrição temporária 

ou PCD, 
oportunizando a 

integração desses 
servidores nos 

trabalhos 
pedagógicos, 

potencializando suas 
habilidades e 

respeitando suas 
limitações. 

 

100% dos 
servidores 

readaptados, PCD 
ou com restrição 

temporária 
desenvolvendo as 

atividades que 
foram detalhadas 

de acordo a 
restrição 

laborativa. 

Tornar pública a 
Portaria número 395, 

de 14/12/2018, 
capítulo X, que trata 

da Modulação e 
atuação do professor 
readaptado e do PCD 

com adequação 
expressa para não 
regência de classe; 
Fazer reuniões com 
esses profissionais 

informando as 
necessidades da 

escola e solicitando 
as atribuições 

individuais de cada 
um; 

Compartilhar as 
atividades que serão 
desenvolvidas com a 
Equipe Pedagógica e 

professores. 
 
 
 
 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 
temporária; 

Equipe Gestora 

Ao longo do ano 
letivo. 
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Fortalecer a integração 
e participação das 

famílias nas reuniões 
de pais, atividades 
festivas e culturais 

que constam no 
calendário da escola; e 

nos Dias Letivos 
Temáticos; 

Estabelecer vínculos 
da escola com a 

família, 
proporcionando 

diálogos éticos e a 
corresponsabilização 
de papéis distintos, 

com vistas à garantia 
de acesso, 

permanência e 
formação integral dos 

estudantes; 

70% de 
participação das 

famílias nas 
festividades e nas 
reuniões de pais; 

50% de 
participação nos 

Dias Letivos 
Temáticos. 
100% de 

acolhimento e 
tratamento 
respeitoso, 

envolvendo todos 
os serviços e 
servidores. 

Enviar lembretes 
antecipados das 

festas e reuniões; 
Conscientizar as 

crianças da 
importância da 
presença das 

famílias; 
Promover almoços 
e/ou lanches nas 

festividades; 
Oportunizar a 

participação efetiva 
das famílias nos Dias 
Letivos Temáticos e 

demais reuniões; 
Colocar caixa de 

sugestões/ elogios/ 
reclamações nas 

reuniões. 
 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe; 
Reuniões de 

pais; 
Festas; 

Dia Letivo 
Temático. 

Todos os 
servidores. 

Do primeiro ao 
último dia letivo. 

Firmar parceria com a 
Biblioteca Infantil 104/ 
304 Sul para estimular 

o hábito da leitura e 
permitir o acesso aos 

mais variados gêneros 
textuais e ao acervo de 

obras literárias; 
 

70% dos 
estudantes 

cadastrados na 
Biblioteca Infantil 

104/304 Sul; 
100% dos 
estudantes 

frequentando a 
Biblioteca por meio 
de agendamento 

prévio com a 
escola. 

Reunião com os 
gestores na 
Biblioteca; 

Reunião coletiva com 
os professores na 

Biblioteca; 
Agendamento de 

visita dos estudantes 
à Biblioteca para 

apreciação de 
histórias; 

Cadastro e 
empréstimo de livros 
para os estudantes e 

servidores. 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe da 
Biblioteca; 

Equipe 
Pedagógica; 

Equipe Gestora; 
Professores 

regentes. 

08/4- Reunião na 
Biblioteca com a 
Equipe Gestora; 

2º bimestre- 
Reunião com os 
professores na 

biblioteca; 
2º bimestre- 

Início da visita 
dos estudantes. 

Continuar 
disponibilizando 

recursos materiais que 
facilitem o trabalho 

dos docentes na 
regência e nas 
coordenações; 

Melhorar a 
disponibilidade de 

recursos materiais que 
facilitem o trabalho 

dos técnicos e agentes 
de gestão 

educacionais; 

100% dos 
materiais 

solicitados 
providenciados. 

Providenciar 
materiais e recursos 

pedidos pelos 
professores sempre 

que possível; 
Repor e 

disponibilizar, 
antecipadamente, 

materiais de 
expediente e de 
informática para 

agilizar o trabalho dos 
técnicos e agentes de 
gestão educacional. 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 
temporária; 

Equipe Gestora. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Constituir a 
participação do 

Conselho Escolar nas 
tomadas de decisões; 

 

100% das reuniões 
agendadas 
realizadas e 
registradas. 

Reuniões bimestrais 
do Conselho Escolar 

e sempre que for 
necessário. 

Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 

pré-conselhos, 
Conselhos de 

Classe. 

Conselho Escolar; 
Equipe Gestora. 

Reuniões 
agendadas nos 
dias: 15/5, 26/6, 
02/10 e 18/12. 

Estimular a 
contribuição 
voluntária e a 

participação na 
Associação de Pais e 

Mestres. 

Aumentar a 
contribuição 

voluntária em 50%. 

Realizar campanhas 
que melhorem as 
contribuições para 

APM e prestação de 
contas. 

Mensalmente, 
de acordo com o 

número de 
contribuições. 

APM 
Equipe Gestora 

Professores 
regentes. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Dar celeridade e 
prioridade ao 

fluxo documental 
e ao processo 
organizacional 

conforme 
legislação 
vigente; 

100% dos processos 

do SEI atendidos em 

48 horas ou dentro 

do prazo 

estabelecido para 

retorno 

Cumprir os prazos 
processuais e o fluxo 

de documentos, 
respondendo ou 

encaminhando com 
maior brevidade 

Mensalmente Conselho Escolar; 
Equipe Gestora. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Incentivar a formação 
continuada dos 

técnicos e agentes de 
gestão educacionais; 

Disponibilizar 100% 

das ementas dos 

cursos ofertados pela 

EAPE 

Divulgar os cursos 
oferecidos pela 

Escola de 
Aperfeiçoamento dos 

Semestralmente Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 

Ao longo do ano 
letivo. 
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 Profissionais de 
Educação 

relacionados aos 
serviços e funções 

dos técnicos e 
agentes de gestão 

educacionais. 

Professores 
readaptados e/ou 

com restrição 
temporária; 

Equipe Gestora. 

Realizar        
manutenções nas 
dependências e 
na estrutura da 

escola, 
proporcionando 

uma melhor 
conservação do 
espaço escolar 

com os recursos 
provenientes do 

PDAF; 

Consertar 100% das 

irregularidades que 

surgirem ao logo do 

ano letivo 

Contratar 

imediatamente serviços 

de manutenção de bens 

imóveis 

Mensalmente Conselho Escolar; 
Equipe Gestora. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Utilizar os recursos 
oriundos do Governo 

Federal (PDDE), 
Governo Estadual 

(PDAF) e 
contribuições dos 

associados da APM 
em conformidade com 

as prioridades e 
necessidades da 

escola; 

Disponibilizar os 

recursos financeiros 

para as demandas da 

escola ao longo do 

ano 

Aplicar, de acordo 
com as Atas de 
Prioridades, as 

verbas recebidas dos 
programas PDDE e 

PDAF nas aquisições 
e serviços que 

atendam as 
demandas da escola. 
 

Mensalmente Conselho Escolar; 
Equipe Gestora. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Garantir a entrega no 
prazo dos documentos 

das prestações de 
contas dos programas 

federal e estadual. 
 

Preparar os 

documentos 

comprobatórios com 

1 mês de 

antecedência do 

prazo estipulado para 

entrega das PCAs. 

Confeccionar os 
documentos e 

cumprir os prazos 
das prestações de 

contas dos recursos 
advindos dos 
programas de 

repasse de verbas, 
para que APM esteja 
sempre adimplente. 

Quadrimestralmen

te 

Conselho Escolar; 
Equipe Gestora. 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 
 

AÇÕES PROCEDIMENTOS PERIODICIDADE FORMA DE REGISTRO 

Coordenações coletivas A Equipe Pedagógica e os 
professores avaliam as 

aprendizagens e a instituição. 

Semanalmente, ao 
longo do ano letivo. 

Caderno da coordenação/ pauta; 
portfólio da Coordenação 

Pedagógica. 

Conselhos de Classe A Equipe Gestora, a Pedagógica e 
os professores são convocados 

para avaliação das aprendizagens, 
institucional e de larga escala. 

Bimestralmente Caderno da coordenação/ ata. 

Pré-Conselhos 
Individuais 

O professor é convocado 
individualmente pela Equipe 

Pedagógica para 
acompanhamento e avaliação das 
aprendizagens, institucional e de 

larga escala. 

Bimestralmente ou 
semestralmente 

Fichas; portfólio da Coordenação 
Pedagógica. 

Reuniões do Conselho 
Escolar 

O Conselho Escolar é convocado 
em datas programadas no 

cronograma anual para 
acompanhar a execução das ações 

pedagógicas, administrativas e 
financeiras da escola. 

Bimestralmente Ata 

Dias letivos temáticos 
 

A família e os servidores são 
convidados para participarem da 

discussão de temáticas propostas 
pela SEDF. 

Bimestralmente Ata 
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Reunião de Pais As famílias são convidadas e têm a 
oportunidade de conversarem com 

o professor pessoalmente; 
É disponibilizada uma caixa de 

sugestões/ elogios/ reclamações. 

Bimestralmente Pauta; 
Questionário 

 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS 
 
 

QUADRO RESUMO 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Contação de 
Histórias 

 
 

Aprimorar a escuta 
ativa. 

Desenvolver o hábito 
de apreciar diferentes 

histórias e gêneros 
textuais, 

Manter o 
comportamento 
adequado e a 

organização durante o 
momento da história, 

bem como desenvolver 
o hábito de reunir várias 

turmas no pátio e as 
mesmas respeitarem as 
regras de convivência. 

As histórias são pré-
selecionadas pelos professores 
regentes, buscando trabalhar 
os temas transversais e eixo 

norteador da Proposta 
Pedagógica da escola. 

A contação é realizada uma 
vez por semana, no pátio da 

escola, utilizando recursos de 
mídia e com a participação de 

todo turno. 
As histórias são, 

posteriormente, discutidas e 
trabalhadas em sala de aula. 

 
 

01 professora no matutino 
(Luciene) e 01 professor 
no vespertino (Suema) 

 
 
 
 
 

Por meio do 
comportamento, da 

escuta atenciosa e da 
execução das atividades 

propostas. 
 

Leva e Traz 
 

Promover o 
intercâmbio 

escola/família, 
despertando o interesse 
pela leitura e escrita de 

nossas crianças, 
desenvolvendo o hábito 

saudável da leitura 
organizando ideias e 

pensamentos, ampliando 
o vocabulário 
estimulando a 

criatividade, utilizando o 
ambiente da Sala de 
Leitura para que esse 

espaço exerça influência 
ativa e dinâmica no 
ambiente escolar. 

É desenvolvido uma vez 
por semana. O aluno leva um 

exemplar do livro paradidático - 
escolhido por ele ou pré-

selecionado pelo professor – 
juntamente com uma atividade 
dirigida para ser realizada em 
casa com a participação da 

família.    

Professores regentes de 
cada ano. 

Por meio da participação 
e execução das 

atividades relacionadas 
ao assunto. 

Caligrafia 
 

Aprimorar ritmo, 
velocidade e legibilidade 

da escrita cursiva, 
desenvolvendo o 

grafismo como forma de 
expressão, promovendo 

a leitura fluente e 
contribuindo para o 
conhecimento das 

regularidades 
ortográficas. 

Foi adotado um livro da 
coleção “No Capricho” a fim de 

fazer um trabalho 
sistematizado voltado para a 

melhoria da grafia e da 
ortografia para os estudantes 

do 2º e 3º ano 

Professores regentes 
do 2º e 3º anos. 

Por meio dos 
resultados obtidos 
nessa atividade. 

 
 
 

Simulado 
 
 

Aprender a 
administrar o tempo, se 

familiarizar com as 
provas, a controlar a 
ansiedade, conhecer 

suas potencialidades e 
fragilidades e definir 
estratégias para a 

resolução das questões 
da Prova Brasil. 

Os 4os anos iniciam os 
simulados no 2º semestre, 
mensalmente; os 5os anos 

iniciam no 2º bimestre, 
mensalmente e 

quinzenalmente, a partir do 2º 
semestre, alternando entre 
português e matemática. 

Professores do 4º e 5º 
ano. 

Ao longo do processo 
e na análise dos 

resultados da Prova 
Brasil. 

PROERD 

Transmitir uma 
mensagem de 

valorização à vida, e da 
importância de manter-
se longe das drogas e 

da violência. 
 

Dois soldados da Polícia 
Militar ministram o curso que é 
dividido em 10 aulas, às 3as 

feiras, durante 1h30. 

Policiais da Polícia 
Militar. 

A eficácia do 
Programa é avaliada 

em longo prazo. 
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APÊNDICES 
 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

A coordenação pedagógica está consolidada como espaço-tempo de reflexões, 
contemplando o processo de ensinar e aprender, a formação continuada, os planejamentos, o 
compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas e inclusivas, a avaliação, 
autoavaliação e articulação do coletivo em torno da construção da Proposta Pedagógica. 
 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos 
específicos 

Ações Parcerias Público Cronograma Avaliação 

  Pautar o trabalho na 
reflexão da prática, na 

ação coletiva e 
emancipadora, cujo 

foco está no processual 
levando à construção 

de trabalho 
colaborativo, 

constituindo-se como 
espaço-tempo de 

possibilidades e de 
liderança pedagógica 

democrática; 
 

Desenvolver a 
articulação do trabalho 

pedagógico e da 
formação continuada; 

 
Gerar reflexões pelos 

processos formativos e 
de autoformação, 
contemplando o 

processo de ensinar e 
aprender, os 

planejamentos 
interdisciplinares, o 

compartilhamento de 
experiências 

pedagógicas exitosas e 
inclusivas, o 

conhecimento mais 
aprofundado dos 

estudantes, a avaliação 
e autoavaliação e a 

articulação do coletivo 
em torno da construção 

da Proposta 
Pedagógica; 

 
Assegurar o sentido 

essencialmente 
coletivo do trabalho 

docente. 

Realização do 
planejamento 

individual, 
por ano,  por bloco ou 

coletivo; 
 

Elaboração dos 
relatórios descritivos 

individuais do 
estudante, das 
adequações 

curriculares e demais 
documentos; 

 
Planejamento das 

intervenções 
pedagógicas, 

reagrupamentos e 
projeto interventivo; 

 
Participação nas 

reuniões coletivas, por 
ano, por bloco ou 

individuais; 
 

Cooperação nos 
Conselhos de Classe e 

Pré- Conselhos 
(Individuais); 

 
Elaboração de recursos 

materiais; 
 

Debate para 
entendimento de teoria 

e prática; 
 

Estudos dos 
documentos oficiais: 

Currículo em 
Movimento , 

Pressupostos Teóricos, 
Diretrizes de Avaliação 

Educacional, entre 
outros; 

 
Estudos de temas 

específicos de acordo 
com as necessidades; 

 
“Compartilhando 

Experiências 
Pedagógicas” 

 
Virada Pedagógica 

(CRE); 
 

Coordenações 
propositivas (CRE); 

 
Dia da beleza; 

 
Avaliação das 

aprendizagens, 
institucional e de larga 

escala; 
 

Comemorações dos 
aniversariantes do 

trimestre. 

 Professores 
regentes, 

readaptados, PCD 
ou com restrição 

temporária; 
 

Equipe Pedagógica; 
 

Carreira Assistência; 
 

Terceirizados. 

Ao longo de todo 
ano letivo, utilizando 

as 3 horas de  
coordenação 

diárias. 

Focada no resultado 
do planejamento, da 

formação 
continuada e do 
trabalho coletivo 
convertidos nas 

aprendizagens dos 
estudantes. 
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GRADE HORÁRIA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

TURNO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA–FEIRA SEXTA-FEIRA 

MATUTINO 

 
Coordenação  

Individual externa 

 
Coordenação 

individual, por ano ou 
bloco; 
Curso 

 
Coordenação Coletiva 

 
Coordenação 

individual, por ano 
ou bloco; 

Curso  

 
Coordenação  

Individual externa 

VESPERTINO 

 
Coordenação  

Individual externa 

 
Coordenação 

individual, por ano ou 
bloco; 
Curso  

 
Coordenação Coletiva 

 
Coordenação 

individual, por ano 
ou bloco; 

Curso  

 
Coordenação  

Individual externa 

 
 

 Planejamento da Coordenação Coletiva (4ª feira) 

Ação Responsável Temas  Periodicidade 

Textos Reflexivos Equipe Pedagógica Motivacionais Semanalmente 

Estudo/ Proposta 
Pedagógica 

Equipe Pedagógica; 
Profissionais convidados. 

Leituras, oficinas, ou palestras dos seguintes temas 
previstos: 

 
Rotina estruturada para os ANEE; 
 
Desenvolvimento motor para a escrita; 
 
Portaria No 420 de 21/12/2018- SIPAEDF; 
 
Portaria No 395 de 14/12/2018 
 
Apreciação dos diagnósticos; 
 
Princípios do Reagrupamento Intraclasse e 
Interclasse; 
 
Princípios do Projeto Interventivo; 
 
Currículo em Movimento; 
 
Teoria Histórico-Crítica; 
 
BNCC; 
 
Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e 
Administrativas; 
 
Concepções Teóricas; 
 
Organização do Trabalho Pedagógico da Escola; 
 
Função Social da Escola; 
 
Diretrizes de Avaliação Educacional; 
 
Avaliação das aprendizagens; institucional e de 
larga escola; 
 
Plano de ação para implementação da PP; 
 

Quinzenal 

Compartilhando 
Experiências 
Pedagógicas 

Professores regentes. Propostos pelo professor regente. 
Mensal 

Virada Pedagógica CRE Propostos pela SEDF Mensal 

Coordenação 
Propositiva 

SEDF Propostos pela SEDF 
Mensal 

Conselhos de Classe Equipe Gestora; 
Equipe Pedagógica; 

Professores regentes. 
Avaliação das aprendizagens e institucional. 

Bimestral 

Pré- Conselhos 
Individuais 

Equipe Pedagógica; 
Professor regente ou 

readaptado, PCD ou com 
restrição temporária. 

Avaliação das aprendizagens e institucional. 

Bimestral ou 
semestral. 
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O “Compartilhando Experiências Pedagógicas”, é uma ação que proporciona momentos 
de trocas de experiências para o enriquecimento de ideias entre os professores; reforçando o 
trabalho coletivo. É realizado, mensalmente, na coordenação coletiva quando um professor de 
cada turno compartilha uma prática pedagógica com os colegas nesse momento. 
 

Compartilhando Experiências Pedagógicas na Coletiva 

MATUTINO VESPERTINO 

13/3 Marluce- “Texto Reflexivo” 13/3 Tatiana- “Na teia da Aranha” 

10/4 Jakeline- “Lapbook- Dia da Mulher” 10/4 Suema- “Variáveis do Ditado” 

22/5 Luciene- “Projeto Pensar” 22/5 Mônica- “Jogos de tabuleiro/geometria” 

12/6 Jaqueline 12/6 Thaíza 

14/8 Elysangela 14/8 Nadja 

18/9 Elen 18/9 Stephanie 

23/10 Bruna 23/10 Cristiane 

13/11 William 13/11 Fabiano 

04/12 Cristina 04/12 Joel 

 

 

 
PLANO DE AÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – 

SEAA 
Pedagoga: Sandra Mary G. Prazeres (matrícula: 65273-3) 

 

Objetivo Específico:  
 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de intervenções 
avaliativas, preventivas e interventivas.  

Ações Níveis de atuação 
Níveis de 

Intervenção 
Avaliação 

Junto à ESCOLA: 
 
Contribuir com o processo de formação continuada dos 
professores, por meio de oficinas, com o objetivo de promover 
discussões, conscientizações e possíveis transformações das 
concepções orientadoras das práticas escolares; 

Entrevistar o professor e outros atores da instituição 
educacional, quando necessário, com o objetivo de acolher a 
demanda do professor, e ampliar o entendimento dos motivos do 
encaminhamento; 

Estabelecer um espaço de escuta no ambiente escolar, e 
realizar orientações que favoreçam a intervenção nas situações 
de queixa escolar, no contexto da sala de aula; 

Elaborar documentos e Relatório de Avaliação e Intervenção 
Educacional apresentando a conclusão de cada caso e indicando 
as possibilidades de atuação pedagógica no âmbito da Secretaria 
de Estado de educação do Distrito Federal. 

 
 

Junto à FAMÍLIA: 
 
Entrevistar a família do aluno; 

Informar a família da queixa e apresentar as ações já 
desenvolvidas pela escola; 

Solicitar colaboração da família no processo de investigação 
da queixa escolar;  

Solicitar avaliações e/ou parcerias específicas, caso 
necessário, que complementem a investigação e a intervenção na 
situação de queixa escolar do aluno; 

Inteirar-se das atividades desenvolvidas pelo aluno no 
ambiente escolar; 

Conhecer as concepções da família sobre a escolaridade do 
aluno; 

Discutir possibilidades de interface da escola com a família 
para favorecer o sucesso escolar; 

Realizar orientações que instrumentalizem a família na 
condução das questões de seu filho. 

Refletir acerca das atribuições familiares e da escola. 
 

Institucional: 
 
 

Mapeamento 
Institucional e estudo das 
características físicas e 
relacionais da escola; 

 
 
 

Preventiva: 
 
 

Assessoramento à 
comunidade escolar, 
através da inserção e 

participação no cotidiano 
da escola; 

 
 
 
 
 

Interventiva: 
 
 

Acompanhamento do 
processo de ensino 

aprendizagem, por meio 
da ressignificação das 

práticas educacionais e 
de intervenções 

específicas nas situações 
de queixas escolares. 

Deve acontecer 
concomitante com as 
outras duas atuações. 

 
 

1° NÍVEL – ESCOLA 
 

Intervenção junto ao 
professor, à escola. 

 
▼ Se necessário ▼ 

 
2° NÍVEL – FAMÍLIA 
Intervenção junto ao 

professor, à escola e a 
família. 

 
▼ Se necessário ▼ 

 
3° NÍVEL – ALUNO 
Intervenção junto ao 
professor, à escola, a 

família e ao aluno. 
 
 
 

Obs: 
Ao final de cada nível 

poderá haver 
terminalidade. 

 

 
Reavaliação 

(Estudo de Caso); 
 

Parecer 
psicopedagógico; 

 
Relatório de 
Avaliação e 

Intervenção das 
Queixas Escolares. 
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Junto ao ALUNO: 
 
Trabalho no nível de intervenção escolar, com um tempo previsto 
de realização; 

Atividades individuais com o aluno: 
Conversar com aluno sobre a natureza do acompanhamento 

e seus objetivos; 
Recuperar as percepções e expectativas que ele tem a 

respeito de sua vida escolar; 
Dialogar com o aluno sobre encaminhamentos e 

procedimentos a serem realizados;  
Fazer uso de instrumentos formais de avaliação; 
Favorecer o desenvolvimento de recursos pessoais e de 

estratégias metacognitivas, visando contribuir com o processo de 
aprendizagem e possibilitando ao aluno a realização de atividades 
gratificantes. 
 
 
DEVOLUTIVA: 

 
Interpretar os problemas diagnosticados e orientar o 

trabalho a ser realizado com o aluno, família e escola(deve ser 
realizada com a presença do professor, dos pais/responsáveis, 
dos profissionais da equipe e da direção da escola). 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  
Orientadora Educacional : Daniela Pimenta  

EIXOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 
PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1. Ações 
para 

implementaç
ão da 

Orientação 
Educacional 

 

- Organizar e 
sistematizar o 
Trabalho a ser 
realizado na 
Instituição 

Educacional. 

- Organização física do espaço 
do SOE; 

- Atualização e elaboração de 
instrumentos para atendimento, 

acompanhamento e 
encaminhamento dos casos e 

registro das ações da OE; 
- Secretaria da 

escola 

- 
Profissionais 

da escola 

- Fevereiro e 
Março 

 
 
 
 

- Análise da 
eficiência do 
espaço e dos 

instrumentos no 
dia-a-dia da 
Orientação 

Educacional 
- Validar a 

organização do 
trabalho e 

averiguar a 
realização das 
apresentações. 

- Divulgação do planejamento do 
SOE à equipe pedagógica da 

escola; 
- Esclarecimento sobre as 
prioridades do Serviço de 
Orientação Educacional 

1o semestre 
(após análise 

pelo 
Consultor da 

GREB) 

2. Ações no 
âmbito 

institutional 
 
 

- Conhecer a 
clientela e 

identificar a 
demanda escolar 

a ser 
acompanhada 
pelo Serviço de 

Orientação 
Educacional 

- Participação da Comissão 
Organizadora do processo de 
elaboração do PPP da escola. 

- Elaboração do Plano de 
Ação; 

- Direção 
 

- Coordenadores 
 

- Professores 
 

- Sala de Recurso 

- Toda 
Comunidade 

escolar 

- 1o semestre 
letivo 

 
 

- Análise dos 
dados coletados. 

 
 

- Análise dos indicadores de 
aproveitamento escolar, 

evasão, repetência e 
infrequência; 

- Participação do processo de 
avaliação das ações realizadas 

pela instituição educacional. 

- Durante o 
ano letivo. 

 

3.  Ações 
junto ao 
corpo 

docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Integrar as 
ações do Serviço 

de Orientação 
Educacional às 
do professor, 

como 
colaboração no 

processo de 
aprendizagem e 

no 
desenvolvimento 

do educando. 
- Sensibilizar o 

corpo docente e 
possibilitar aos 

professores 
maior 

conhecimento 
sobre seu aluno, 

suas 

- Participação nas coordenações 
coletivas; 

- Participação no conselho de 
classe; 

- Participação das discussões, 
reflexões e demais atividades 

das Reuniões Extraordinárias e 
da Coordenação Coletiva 
Semanal dos Professores; 

- Desenvolvimento de temas 
referentes à valorização dos 
professores e/ou outros da 
competência da Orientação 

Educacional nas Reuniões de 
Coordenação dos Professores, 

por meio da aplicação de 
dinâmicas e/ou leitura reflexiva 

de texto 
s e mensagens. 

- Direção 
 

- Coordenação 
pedagógica 

 
- Professora da Sala 

de Apoio 
 

- EEAA 
 

- Professores 
 
 
 

- 
Semanalment

e. 
 
- 

Bimestralment
e. 
 

- Durante o 
ano letivo. 

- Análise do 
envolvimento dos 
participantes na 

atividade. 
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características 
psicológicas, 

sociais e 
cognitivas. 

- Assessorar o 
corpo docente 
para o trata-

mento flexível e 
diferenciado da 
diversidade de 

aptidões, 
interesses e 

motivações dos 
alunos, 

colaborando na 
adoção das 

medidas 
educacionais 
necessárias. 

- Colaborar com 
o professor para 

estabelecer 
critérios de 

observação e 
acompanha-

mento de alunos 
com dificuldades 

de 
aprendizagem 

4. Ações 
junto ao 
corpo 

discente 
 

- Contribuir para 
o 

desenvolvimento 
integral do 
educando, 

ampliando suas 
possibilidades de 
interagir no meio 
escolar e social, 

como ser 
autônomo, crítico 

e participativo, 
visando sua 
educação 
integral. 

- Possibilitar que 
o maior número 
de alunas sejam 
vacinadas contra 

o HPV. 
- Criar 

espaços/moment
os para refletir e 

falar sobre 
diferentes 

formas de ser e 
qual a 

importância de 
cada um para a 

comunidade 
escolar e a 
sociedade. 

- Refletir como 
está a relação 

EU e o OUTRO. 
- Refletir sobre o 
significado das 
palavras “direito 

e dever”. 
- Refletir sobre a 
responsabilidade 
de cada um na 
construção de 

recursos, 
espaços e 
atitudes 

coletivas. 
- Propor atitudes 

concretas de 
respeitar e 

promover os 

- Observação do aluno; 
- Levantamento de dados do 
aluno junto à secretaria e a 

professores que já o 
acompanharam (na escola 

atual, na anterior, conforme o 
caso); 

- Análise das produções 
escritas dos alunos, cadernos, 

portfólio, etc. 
- Assessoramento ao professor 
para discussão/troca de ideias 

sobre estratégias de intervenção 
junto ao aluno, grupo ou turma 

(conforme o caso); 
-Entrevista, atendimento e 

assessoramento aos 
responsáveis, se necessário; 

- Atendimento (diagnóstico e/ou 
interventivo) ao aluno, 

individualmente, em grupo ou 
na própria turma (conforme o 

caso e se necessário); 
- Participação dos Conselhos 

de Classe; 
- Reunião com o professor 

regente, direção, coordenadores 
pedagógicos, professora da Sala 
de Apoio e do Apoio Pedagógico 

e/ou Equipe Especializada de 
Apoio à Aprendizagem (conforme 

o caso) para definição de 
estratégias de atuação junto ao 

aluno, grupo ou turma; 
-Encaminhamento a 

profissionais/instituições para 
atendimento específico ou 

contato/ reuniões com estes 
profissionais, caso o aluno já 
esteja sendo acompanhado; 
- Participação de Estudo de 
Caso dos alunos, quando 

houver; 
- Elaboração de relatórios de 
alunos, em conjunto com o 

professor regente (e professor 
da Sala de Apoio, conforme o 

caso), a pedido dos 
profissionais (psicólogos, 

neurologistas, etc.) que já os 
acompanham ou que irão iniciar 

- Equipe 
pedagógica da 

escola; 
 

- responsáveis 
pelos alunos; 

 
- secretaria da 

escola; 
 

- profissionais de 
escolas que 
atenderam 

anteriormente 
alunos desta escola; 

 
- EEAA 

Equipe do 
Programa de Altas 

Habilidades. 
 

- Conselho Tutelar; 
 

- Vara da Infância e 
Juventude; 

 
- Ministério Público; 

 
- Postos de Saúde; 

 
- Hospitais Públicos; 

 
- COMPP; 

 
- Adolescentro; 

 
- Profissionais 

liberais: 
psicopedagogos, 

psicólogos, 
fonoaudiólogos, 

entre outros. 
 

- GRIAE 
 

- Secretaria de 
Estado de Saúde do 

DF. 
 

- Secretaria da 
Escola 

- Alunos do 
1oao 5o anos. 

 
 
 
 

- Alunos dos 
1os e 5os 

anos. 
 
 

- Alunos; 
Professores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alunas entre 
9 e 11 anos. 

 
 
 
 
 

Alunos; 
Professores 

 

- Durante o 
ano letivo. 

 
Obs.: Os 

atendimentos a 
alunos e 

responsáveis 
serão 

intensificados 
no primeiro 

semestre para 
identificação 

dos casos que 
precisam de 

encaminhament
o à EEAA, 

obedecendo 
aos prazos 

estabelecidos 
pela SEEDF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1o semestre 
 
 
 
 

- Março, maio 
e setembro. 

 
 
 

- Verificar se as 
ações 

desenvolvidas 
pelo SOE 

contribuíram para 
o 

desenvolvimento 
do estudante por 

meio da 
observação do 
corpo docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Retorno dos 
pais sobre as 

consultas 
oftalmológicas. 

 
 

- Análise do 
percentual das 

alunas 
vacinadas. 
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direitos das 
crianças no dia a 

dia da escola. 

o atendimento. 
- Atendimentos individuais 

conforme a demanda. 
- Realização do TAV nos 1os e 
5os anos e nos demais alunos 

encaminhados pelos 
professores. 

- Coordenação e 
acompanhamento da campanha 
de vacinação contra o HPV na 

escola. 
- Realização de 

encontros/dinâmicas/ atividades 
com as turmas de 1oao 5oano 
para trabalhar com o material 

“Sair do Papel” (adaptando para 
cada ano). 

- Realização de encontros com 
as turmas de 1oao 5oano para 

atividades com a coleção 
“Diálogos com o Mundo”. 

 
- Conselho Escolar 

 
- Professores 

 
 

1o Semestre, 
se necessário 
continuar no 
2o Semestre. 

 
 

- 2o Semestre 
(de acordo 
com o PPP 
da escola) 

 
 
 

 
- Análise das 
respostas das 

atividades 
 

- Observação 
dos alunos em 

vários momentos 
na escola. 

 
 

- Análise das 
respostas das 

atividades 
 

- Observação 
dos alunos em 

vários momentos 
na escola. 

5. Ações 
junto às 
Famílias 

 

- Participar do 
processo de 

integração entre 
escola, família e 

comunidade, 
realizando ações 
que favoreçam o 

envolvimento 
dos pais no 
processo 
educativo. 

- Encontros e orientações às 
famílias dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem e 
infrequência escolar. 

- Atendimentos individuais e 
coletivos. 

- Direção 
 

- Coordenadores 
 

- Professores 
 

- Pais/ responsáveis 
 

- EEAA 

-Pais/ 
responsáveis 

 
- Alunos. 

- Durante o 
ano letivo 

- Verificar se 
houve a 

participação dos 
pais/ 

responsáveis 
nos eventos da 

escola. 

6. Ações 
junto à 

rede social 
 

- Integrar as 
ações do SOE 

com outros 
profissionais da 

instituição 
educacional e 

instituições 
especializadas 
para atender os 
estudantes que 

apresentam 
problemas de 

conduta e 
dificuldades 

específicas de 
aprendizagem 

- Realização de teste de 
acuidade visual em estudantes 

de 1º e 5º ano e nos demais 
estudantes conforme a 

demanda. 
- Comunicação às famílias dos 
alunos considerados suspeitos 
de problemas visuais, por meio 

de bilhetes, e posterior 
encaminhamento destes alunos à 
GRIAE, acompanhados de seus 

responsáveis, para consulta 
oftalmológica 

- Levantamento de dados do 
estudante com dificuldades de 

aprendizagem, 
comportamentais e outras que 

interfiram em seu sucesso 
escolar, junto à secretaria, aos 

professores e à família para 
encaminhamento para a EEAA 
e/ou para outros profissionais 
- Atendimento (diagnóstico 

e/ou interventivo) ao aluno, 
individualmente, em grupo ou 
na própria turma (conforme o 

caso e se necessário) 
- Assessoramento ao 

professor para discussão/ troca 
de ideias sobre estratégias de 

intervenção junto ao aluno, grupo 
ou turma (conforme o caso); 

- Participação dos Conselhos 
de Classe 

- Reunião com o professor 
regente, direção, coordenadores 
pedagógicos, professora da Sala 
de Apoio e do Apoio Pedagógico 

e/ou Equipe Especializada de 
Apoio à Aprendizagem (conforme 
o caso) e professores da Sala de 

Recurso para definição de 
estratégias de atuação junto ao 

aluno, grupo ou turma 
- Encaminhamento a 

profissionais/Instituições para 
atendimento específico ou 

contato/reuniões com estes 

- Equipe 
pedagógica da 

escola; 
 

- responsáveis 
pelos estudantes; 

 
- secretaria da 

escola; 
 

- profissionais de 
escolas que 
atenderam 

anteriormente 
alunos desta escola; 

 
- Equipe 

Especializada de 
Apoio à 

Aprendizagem; 
- Equipe do 

Programa de Altas 
Habilidades 

 
- Conselho Tutelar/ 
Vara da infância e 
da Adolescência/ 
Ministério Público; 

- Postos de 
Saúde/ Hospitais 

Públicos; 
 

- COMPP; 
 

- Adolescentro; 
 

- Profissionais 
liberais: 

psicopedagogos, 
psicólogos, 

fonoaudiólogos, 
entre outros. 

 
- Universidades e 

Institutos de 
Psicologia e 

Clínicas Sociais. 
 

- alunos 
encaminhados 
à Orientação 
Educacional 

- Primeiro 
semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- durante todo 
ano letivo 

 

- Verificar se os 
estudantes 

encaminhados 
tiveram 

atendimento 
indicado através 
dos retornos da 
família e demais 

profissionais. 



64 

 

profissionais, caso o aluno já 
esteja sendo acompanhado 

- Participação de Estudo de 
Caso dos alunos, quando 

houver 
- Elaboração de relatórios de 
alunos, em conjunto com o 

professor regente (e professor 
da Sala de Apoio/ Sala de 

Recurso, conforme o caso), a 
pedido dos profissionais 

(psicólogos, neurologistas, etc.) 
que já os acompanham ou que 

irão iniciar o atendimento. 

 

 

 
 
 

PLANO DE AÇÃO SALA DE RECURSOS 
 

Professora: Kélvia Cristian Souza Santos (mat. 26.500-4) 

Objetivo Geral:  
 

Oferecer atendimento educacional especializado ao estudante que apresenta deficiência intelectual (DI), deficiência 
física (DF), deficiências múltiplas (DMU) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando oportunidades para o seu 
desenvolvimento e inclusão na escola e sociedade, a fim de exercer a cidadania, de acordo com suas potencialidades. 
 
Objetivos Específicos: 

Atender ao estudante público-alvo da educação especial matriculado na própria instituição educacional ou em 
escolas vizinhas que não possuem sala de recursos; em turno de matrícula e/ou em turno contrário, individualmente ou em 
grupos. 

Realizar o atendimento educacional especializado com intervenções a serem realizadas na própria sala de aula 
do(da) estudante(a), na sala de recursos ou em outros ambientes dentro ou fora da escola que se mostrarem adequados às 
atividades e propostas de intervenção. 

Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que 
favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua interação no grupo; além da organização de materiais didático-
pedagógicos adaptados. 

Atender às famílias em suas necessidades e orientá-las para o envolvimento e a participação no processo 
educacional. 

Informar a comunidade escolar acerca da legislação e das normas educacionais vigentes que asseguram a 
inclusão educacional. 

Indicar e orientar o uso de equipamentos, materiais específicos e outros recursos existentes na família e na 
comunidade. 

Participar de reuniões pedagógicas, de planejamento e dos Conselhos de Classe, desenvolvendo ações conjuntas 
com toda a comunidade escolar; participando do processo de identificação e da tomada de decisões acerca do atendimento 
às necessidades educacionais dos estudantes. 

Articular-se junto aos gestores e professores com vistas à organização coletiva do projeto pedagógico da instituição 
de ensino em uma perspectiva de educação inclusiva.  

Ações  Responsáveis Cronograma Avaliação 

Atendimento do aluno em horário 
contrário ou no horário de aula, conforme 

documentos orientadores da SEDF. 
Professora da Sala de Recurso Ao longo do ano letivo 

Fazem parte desse 
processo a Equipe 

Pedagógica, Professor 
Regente, a Equipe 
Especializada de 

Apoio à 
Aprendizagem, e 
eventualmente, a 

Família; todos que 
acompanham os 
estudantes no 

contexto da sala de 
aula. Nesse sentido, 

então, as observações 
e reflexões sobre a 
criança se tornam 

mais fundamentadas, 
pois resultam de 

muitos olhares que 
buscam perceber a 

realidade da 

Orientação e acompanhamento da 
execução da Adequação Curricular com o 

professor regente. 

Professora da Sala de Recurso e 
professor regente 

Semestralmente 
 

Produção e Adequação do material 
didático. 

Professora da Sala de Recurso e 
professor regente 

Ao longo do ano letivo 

Participação dos Conselhos de Classe. Equipe Pedagógica Bimestralmente  

Participação das coordenações 
coletivas. 

Equipe Pedagógica Semanalmente  
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Orientação do professor no 
planejamento das atividades em sala de 

aula. 
Equipe Pedagógica Ao longo do ano letivo 

aprendizagem de 
todos os ângulos 

possíveis. As soluções 
para as possíveis 
disfunções são 
encontradas em 

parceria e 
colaboração. 

 

Atendimento aos pais para atender em 
suas necessidades, esclarecer/relatar as 

atividades desenvolvidas pela escola. 
Equipe Pedagógica 

Bimestralmente e/ou 
sempre que for 

necessário. 

Na atuação como docente, o professor do atendimento educacional especializado, em suas atividades de 
complementação curricular específica, que constituem o atendimento educacional, desenvolverá as seguintes ações:  

 

• Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos psicológicos básicos como atenção, 
percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, entre outros. 

• Proporcionar ao estudante o conhecimento de seu corpo, levando-o(a) a usá-Io como instrumento de expressão 
consciente na busca de sua independência e na satisfação de suas necessidades. 

• Fortalecer a autonomia dos estudantes para decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas a partir de suas 
necessidades e motivações. 

• Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando as diferenças e a não-discriminação. 
 
• Preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. 
• Operacionalizar as competências curriculares específicas necessárias à educação dos estudantes com 

deficiência física no que se refere ao manejo de materiais adaptados, à escrita alternativa (quando necessário), às vivências 
de mobilidade, ao acesso a todos os espaços da escola e às atividades da vida diária que envolvam a rotina escolar. 

• Introduzir o estudante na aprendizagem da informática acessível, identificando qual o melhor recurso de 
tecnologia assistiva que atende a suas necessidades, considerando a sua habilidade física e sensorial atual, bem como 
capacitá-lo para o uso independente do computador. 

• Promover a inserção dos recursos de tecnologias de informação e comunicação no espaço de sala de aula. 
• Operacionalizar as competências curriculares específicas necessárias à educação dos estudantes com 

deficiências e TEA elencadas na adequação curricular, estimulando o aprendizado e a solução de problemas do cotidiano, 
na perspectiva do aprendizado significativo. 
 

Obs: Equipe Pedagógica é composta por Direção, EEAA, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Sala de 

Recurso Generalista. 
 
 
 

 FORMULÁRIOS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO 
 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR – ESTUDANTES 
 

Prezado(a) Estudante, 
O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e 
conhecer a sua opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. 
Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às 
suas características pessoais e às condições de ensino aprendizagemvivenciados por você. 
Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações 
individuais prestadas. 

 

1. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

 

2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 4 anos.  

( ) 5 anos 

( )6 anos 

( ) 7 anos 

( ) 8 anos 

( ) 9 anos 

( ) 10 anos 

( ) 11 anos 

( ) 12 anos 

( ) De 13 a 15 anos 

( ) De 15 ou mais 

 

3. Como você se autodeclara? 

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

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 
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4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 

AC AL   AM AP BA CE 

DF ES   GO MA MG MS 

MT PA    PB PE PI PR 

RJ RN  RO RR RS SC 

SE SP TO Exterior 

 

5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.  

( ) Lago Sul. 

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(    ) Planaltina. 

(   ) Sobradinho. 

(   ) Asa Norte. 

(   ) Asa Sul. 

(  ) Santa Maria. 

(  ) Guará. 

(  ) Núcleo Bandeirante. 

(  ) Taguatinga. 

(  ) São Sebastião. 

(   ) Recanto das Emas. 

(  )Samambaia 

(  )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(  )Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 

 

6. Com quem você mora atualmente? 

( ) Pais 

( ) Mãe 

( ) Pai 

( ) Avó/Avô 

( ) Parentes 

 

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

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

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

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

(     ) Games. 

(     ) Documentários, programas informativos e/ ou educativos 

 

 

9. Você utiliza a internet para a realização de pesquisas e tarefas de casa? 

( ) Sim, as vezes 

( ) Sim, sempre 

( ) Não 

 

10.Alguém te ajuda a realizar suas tarefas de casa? 

(    )Sim 

(    )Não 

(    )As vezes 

 

11. Quantas pessoas moram na sua casa? 

(    ) Duas. 

(    ) Três ou quatro. 

(    ) Cinco ou seis. 

(    ) Mais de seis. 
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12. Como você vem para a escola?  

(    ) A pé. 

(    ) Ônibus. 

(    ) Bicicleta. 

(    ) Carro. 

(    ) Metrô 

(    ) Moto 

(    ) transporte escolar 

(    ) Outro: 

____________________________________ 

 

 

13 - Avaliação do trabalho da escola. Conte para nós o que você acha: 

 Boa/bom REGULAR RUIM 

Da sua escola    

Da direção    

Dos professors    

Da secretaria    

Da orientaçãoEducacional    

Das regras de convivência da escola    

Da qualidade do Ensino    

Da merenda e do almoço    

Da limpeza e hygiene    

Da segurança    

Da biblioteca    

Do relacionamento entre colegas    

 

 

14. Registre suas críticas, sugestões ou elogios: 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos gostam de estar! 

 
 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR – PROFESSORES 
 

Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos professores e conhecer a sua opinião a 

respeito do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às 

condições de ensino e procedimentos vivenciados por você. Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a 

respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 

2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 
 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
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4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) De 3 a 5 mil 

( ) De 5 a 7 mil 

( ) De 7 a 10 mil. 

( ) Acima de 10 mil  

 
 

5.  Em que Região Administrativa você mora? 

(    ) Itapoã.              

(    ) Lago Norte.  

(    ) Lago Sul. 

(    ) Paranoá.            

(    ) Varjão.     

(    ) Planaltina. 

(   ) Sobradinho. 

(   ) Asa Norte. 

(   ) Asa Sul. 

(  ) Santa Maria. 

(  ) Guará. 

(  ) Núcleo Bandeirante. 

(  ) Taguatinga. 

(  ) São Sebastião. 

(   ) Recanto das Emas. 

(  )Samambaia 

(  )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(  )Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 

 

6. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

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

(    ) Sim, dois 

 
 

7. Qual é o seu nível de escolaridade? 
( ) Ensino Superior  
( ) Pós-Graduação  
( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 
 

8.  
Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 

( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 
 
 

9. Há quantos anos você trabalha como professor? 

(     ) Menos de um ano 

(     ) 1-2 anos.        (     ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (     ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 

 

10. Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? 

(     ) Menos de um ano 

(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 

 

11.  Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra neste momento? 

(    ) Menos de um ano. 

(    ) 1-2 anos.       (    ) 11-15 anos. 

(    ) 3-5 anos.       (    ) 16-20 anos. 

(    ) 6-10 anos.     (    ) Mais de 20 anos. 
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12. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou 
aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem na sua área de atuação? 

(    ) Não participei. (    ) Sim, e houve um impacto moderado. 

(    ) Sim, e não houve impacto.. (    ) Sim, e houve um grande impacto. 

(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 

 

13. Quantas vezes por semestre vocêtem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 

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

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

(   ) Sites sobre educação. 

(   ) Outro: ________________________________________ 

 

 

15 - Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera adequado: 

 BOM REGULAR RUIM 

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e 

alunos 

   

Relacionamento entre alunos e direção    

 

16. Registre aqui suas sugestões e observações para melhoria do trabalho na escola.  

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos participem e gostem 

de estar! 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 2019 - SERVIDORES, ESV E DEMAIS 
COLABORADORES 

Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos servidores e conhecer a sua opinião a respeito 

do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às 

condições de ensino e procedimentos vivenciados por você. Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a 

respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 

2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 
 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até um salário mínimo  

( ) Até dois salários mínimos 

 

( ) Até três salários mínimos 

( ) Até quatro salários mínimos 

( ) Acima de quatro salários mínimos 

 

 
5.  Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.  

( ) Lago Sul. 

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(  ) Planaltina. 

(  ) Sobradinho. 

(  ) Asa Norte. 

(  ) Asa Sul. 

(  ) Santa Maria. 

(  ) Guará. 

(  ) Núcleo Bandeirante. 

(  ) Taguatinga. 

(  ) São Sebastião. 

(  ) Recanto das Emas. 

(  )Samambaia 

(  )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(  )Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 

 

 

 

6. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

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

(    ) Sim, dois 
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7. Qual é o seu nível de escolaridade? 
( )Ensino Fundamental - Anos Iniciais ( do 1º ao 5º ano) 
( )Ensino Fundamental - Anos Finais ( do 6º ao 9º ano) 
( )Ensino Médio 
( )Ensino Superior 
( ) Pós-Graduação  
( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 
 
 

8. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 
( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 
 
 

9. Há quantos anos você trabalha nessa função?  

(     ) Menos de um ano 

(     ) 1-2 anos.        (     ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (     ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.       (     ) Mais de 20 anos. 

 

10. Há quantos anos você trabalha nesta escola? 

(     ) Menos de um ano 

(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 

 

 

   11. Quantas vezes por semestre vocêtem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

12. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 

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

(   ) Esporte. 

(   ) Jornais. 

(   ) Sites sobre educação. 

(  ) Outro: ________________________________________ 

 

 

13 - Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera adequado: 

 BOM REGULAR RUIM NÃO SEI INFORMAR 

Organização geral da escola     

Direção     

Corpo Docente     

Serviços de Secretaria     

Orientação Educacional     

Orientação Disciplinar     

Qualidade do Ensino     

Merenda     

Limpeza e Higiene     

Segurança     
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Biblioteca     

Laboratório de Informática     

Relacionamento entre colegas     

Relacionamento entre professores e 

alunos 

    

Relacionamento entre alunos e direção     

 

14. Registre aqui suas sugestões e observações para melhoria do trabalho na escola.  

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos participem e gostem 

de estar! 

 

 
 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 2019 - RESPONSÁVEIS 
 

 
1. Grau de parentesco:  

( ) Pai.  

( ) Mãe. 

( ) Avô 

( ) Avó 

( ) Tios 

 

2. Qual o seu sexo?  

( ) Masculino. 
( ) Feminino. 
 
3. Qual a sua faixa etária? 
( ) De 18 a 30 anos.  

( ) De 31 a 40 anos. 

( ) De 41 a 50 anos. 

( ) De 51 a 60 anos     
( ) + 61 anos 

 
4. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 

 
5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
( ) Até um salário mínimo  

( ) Até dois salários mínimos 

( ) Até três salários mínimos 

( ) Até quatro salários mínimos 

( ) Acima de quatro salários mínimos 

 

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

( ) Nenhuma escolaridade. 
( ) E nsino Fundamental - Anos Iniciais ( do 1º ao 5º ano) 
( ) Ensino Fundamental - Anos Finais ( do 6º ao 9º ano) 
( ) Ensino Médio 
( ) Ensino Superior 
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7. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.  

( ) Lago Sul. 

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(  ) Planaltina. 

(  ) Sobradinho. 

(  ) Asa Norte. 

(  ) Asa Sul. 

(  ) Santa Maria. 

(  ) Guará. 

(  ) Núcleo Bandeirante. 

(  ) Taguatinga. 

(  ) São Sebastião. 

(  ) Recanto das Emas. 

(  )Samambaia 

(  )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(  )Águas Claras 

 

 

 

 

 

8. Qual tipo de moradia que você vive: 
( ) Própria. 
( ) Alugada. 
( ) Cedida. 
 

9. Na sua casa tem carro? 
( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

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

( ) Sim, dois 

 

10. Na sua casa tem quartos para dormir? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

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

( ) Sim, dois. 

 

11. Na sua casa tem computador? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

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

( ) Sim, dois. 
 

 

12. Quantas vezes por semestre a família tem o 

hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
 

13. Na TV/plataformas de internet, assinale o que 

você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de 

auditório, filmes) 

( ) Esporte. 
( ) Jornais. 

( ) Documentários 

( ) Outros 

 

 

 

 

 

(  ) Recanto das Emas. 

(  )Samambaia 

(  )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(  )Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 



12. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
 

13. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 
( ) Jornais. 

( ) Documentários 

( ) Outros 

 

 
14. Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera adequado: 

 BOM REGULAR  RUIM 

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    

 
 
15-Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 

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

 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 


