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(...) Isso quer dizer que o “filhote” do homem é educável, que 
nasce aberto aos “possíveis” (tudo que ele pode vir a ser), que 
nasce disponível; a educabilidade é um postulado de qualquer 
situação de educação. Isso quer dizer também que cada um se 
educa por um movimento interno, o que só pode ser feito 
porque ele encontra um mundo humano já aí, que o educa. 
       Bernad Charlot 
 

Foto 1 - Fachada lateral esquerda da Escola Classe 106 Norte 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Não aceitamos a ideia de que as coisas só possam ser pretas ou 
brancas, acreditamos nos matizes, nas complexidades dos 
homens e de seus problemas. 

Érico Veríssimo 

 

No pátio das escolas, principalmente, nas públicas, os matizes se entrelaçam em 

meio à complexidade humana e seus problemas. Há diferenças delicadas, como a cor 

política, o modo de pensar, o modo de sentir, a visão de mundo, a intencionalidade individual 

e coletiva e os tons da democracia, no que diz respeito à construção de possíveis soluções 

para uma educação mais justa e igualitária. 

Ao revisar a Proposta Pedagógica (PP) da Escola Classe 106 Norte, para 2019, 

procurou-se dar vida e movimento a esse documento inspirado em princípios que 

possibilitem o desenvolvimento do ser humano, na valorização da vida, na formação ética e 

no exercício da cidadania. Nesse sentido, o foco pedagógico tem como referência o Art. 13, 

inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96): “zelar pela aprendizagem dos alunos”. 

Dito de outra forma, o foco é na aprendizagem dos estudantes e no entrelace de saberes 

que viabilizem a construção da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

Assim, as ações didático-pedagógicas deverão ser embasadas em atividades que 

favoreçam a vivência de situações reais, que vinculem educação à prática social e 

colaborem para a compreensão de significados contextualizados e interdisciplinares. Vale 

frisar que a revisão da PP possui características normativas e estruturantes do trabalho 

realizado nesta Unidade de Ensino, porém é um documento constantemente revisitado, em 

momentos distintos do ano letivo, para atender direcionamentos da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) e às próprias necessidades do locus escolar. 

A construção desta Proposta resguardou o processo democrático de participação de 

todos os segmentos da comunidade escolar, uma vez que é preciso que o ser humano 

escolarizado coopere com a sociedade como multiplicador de valores éticos, morais e 

sociais para alcançar o que se almeja. 
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COMISSÃO ORGANIZADORA DA PROPOSTA PEDAGÓGICA: 

A elaboração democrática da PP foi discutida na semana pedagógica e ao longo do 

1º Bimestre e teve a participação dos seguintes segmentos: 

SERVIDOR(A) FUNÇÃO 

Lisete Inês Prediger Direção 

Geneci Pereira da Silva  Vice Direção 

Antônia Sobrinho da Silva Supervisão 

Maria Marcia Barroso Coordenação 

Solange de Oliveira Passos  Pedagoga 

Marizete Lustosa M. Migaire Orientadora 

Andréa Pinto de Araújo Professora 

Lucileide da Silva Bomfim Merendeira  

Lucilene Vitorino dos Santos Mae de aluno 

Maria de Oliveira Guimarães Carreira Assistência 

Valéria Gomes dos Santos de Oliveira Professora 

Vera Lucia Lacerda Resende Professora 

Venúzio Brito Damasceno  Chefe de Secretaria 

Tabela 1 – Comissão Organizadora da Proposta Pedagógica 

 
ALUNOS REPRESENTANTES DE CLASSE 

Os alunos escolhidos como representantes de classe reuniram-se com a orientadora 

Marizete, para discutirem a PP, eles contribuíram com diversas ideias e sugestões. 

 

Foto 2 - Reunião com os representantes de classe – Participação do PP (sugestões) 
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A Proposta Pedagógica está em constantes transformações. Nela, são definidos 

alguns elementos, como os fundamentos norteadores da prática educativa, são 

apresentados os fundamentos da ação pedagógica, a origem e o histórico da Instituição 

Educacional, a função social e os objetivos, a organização pedagógica e curricular, os 

processos de avaliação da aprendizagem, as estratégias e a gestão administrativa. 

Nessa perspectiva, a Escola Classe 106 Norte constrói e vivencia momentos com 

todos os envolvidos no processo educativo, em um modelo de gestão participativa e 

comprometida com a assertividade, suporte fundamental para o êxito das ações 

desenvolvidas por esta Unidade de Ensino. 

 

2 HISTORICIDADE DA ESCOLA 

A Escola Classe 106 Norte está situada em área especial da SQN 106, na Asa 

Norte, da cidade de Brasília-DF, CEP 70.742-000. 

Data da Inauguração: 27/04/1977 

Ato da Autorização: 07/07/1980 

CNPJ: 00.488.155/0001-19 

Telefone: 061-3901.7520 

 

A Escola Classe 106 Norte é uma escola da rede pública do Distrito Federal. Foi 

construída por iniciativa do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), órgão 

assessor da Presidência da República, com o fim de atender aos filhos dos funcionários 

públicos que residiam na mesma quadra. Para que os filhos desses funcionários viessem a 

frequentar essa escola, houve uma mobilização da direção e professores da época, num 

convite direto, para que os pais conhecessem o trabalho compromissado da escola pública 

do DF. 
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Assim se deu a conquista e hoje a Escola Classe 106 Norte, como parte do Sistema 

de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), tornou-se uma 

escola de ensino fundamental (séries iniciais) de referência nacional, obtendo vários 

resultados importantes: o que veio confirmar a excelente qualificação do corpo docente e 

participação ativa do Conselho Escolar. Em 2005, na avaliação “Prova Brasil”, a Escola se 

destacou como uma das 10 melhores do DF. 

 

 Em 2007, ficou entre as 15 melhores escolas do DF e obteve a média 6,0. 

 Em 2009, alcançou o 1º lugar entre as escolas do DF e obteve a média 7,0. 

 Em 2011, ficou entre as 14 melhores escolas do DF e obteve a média 6,6. 

 Em 2013, alcançou o 1º lugar no DF, obtendo média 7,6. 

 Em 2015, ficou em 2º lugar no DF, obtendo a média 7,4. 

 Em 2017, ficou entre as 16 melhores escolas do DF, obteve a média 7,0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 - Moção de Louvor concedido pela CLDF 

Foto 3 - Em 2005 – 10ª Melhor Escola do DF (Prova Brasil IDEB) 
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 Em 2016, a Escola ficou posicionada em 3º lugar no “ranking das escolas mais 

eficientes do Brasil” (CODEPLAN/DF), fruto de um trabalho constante e inovador por parte 

da Equipe Gestora, Coordenação, Corpo Docente e Comunidade Escolar. 

 

Índices do INEP – IDEB (2005-2017) 

 

 
Gráfico 1 - Resultados do IDEB - EC 106 N 

 

 

Índices do INEP – Taxa de Aprovação e SAEB (2005-2017) 

 

 
Gráfico 2 - IDEB - Anos iniciais do E.F (Aprovação e SAEB) 
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 Em 2017 a Escola se destacou no VII Circuito de Ciências das escolas públicas 

do DF. 

 

Acreditamos que a escola deve ser um espaço de acesso, permanência com sucesso 

e de parceria entre os envolvidos na educação. Como forma de fortalecer a parceria escola, 

aluno e família, realizamos alguns eventos anuais, como: Aniversário da Escola, Festa 

Junina, Semana de Valorização da Vida, Festa da Família, Dia da Criança, Dia do Professor 

e Aniversariantes do trimestre (alunos e servidores). 

A Escola Classe 106 Norte, acolhendo a inclusão, de acordo com o que preconiza a 

LDB, na tentativa de oferecer ao aluno uma educação emancipadora e lúdica, tentando 

diminuir ainda mais o índice de reprovação, busca, na medida do possível, profissionais que 

possam nos auxiliar com temas diversificados e de relevância para o processo de 

escolarização. 

Para atender ao ensino fundamental de 9 anos são: 16 turmas, sendo 08 no 

matutino e 08 no vespertino, com 360 alunos, nos turnos matutino e vespertino. Há turmas 

reduzidas em atendimento à Legislação que prevê Educação Inclusiva para alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Dessas 16 turmas, que segundo a estratégia de matrícula para o exercício de 2019, 

foram distribuídas da seguinte forma: 03 (três) classes comuns, 11 (onze) classes comuns 

inclusivas, 02 (duas) classes de integração inversa, que possuem número reduzido de 

alunos em prol do atendimento aos portadores de necessidades especiais. 

Foto 5 - VII Circuito de Ciências das Escolas Públicas do DF 
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Direção, Corpo Docente, Servidores e Conselho Escolar trabalham para que haja 

superação dos índices apresentados, realizando o trabalho pedagógico com qualidade, 

aliado ao desenvolvimento dos projetos elencados, com vista à autonomia, à aprendizagem 

significativa e à formação ética com cidadania e sustentabilidade dos alunos. 

 

 

  

Foto 6 - Reuniões para discurção da PP 2019 
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2.1 Recursos Humanos 

Modulação Cargos/Especialidades Quantidade 
Quantidade de 
Carência 

Equipe de Direção 

Diretora 1 - 

Vice-Diretora 1 - 

Supervisora 1 - 

Chefe de Secretaria 1 - 

Carreira Magistério 

Regentes 16 - 

Coordenação 2 - 

Sala de Recursos - 1 

EEAA – Pedagoga 1 - 

Carreira Magistério 
(Readaptado) 

Apoio 1 - 

Laboratório de Informática 1 1 

Biblioteca 1 1 

Carreira Assistência EEAA – Psicóloga Itinerante 1 - 

Orientação Educacional Orientadora Educacional 1 - 

Monitor de Gestão Educacional Ensino Especial   

Agente de Gestão Educacional 

Portaria 2 - 

Merenda  2  

Conservação e Limpeza 5  

Vigilância 4 - 

Tabela 2 – Recursos Humanos 

2.2 Infraestrutura 

Dependências Quantidade 
Utilização 

Adequada Inadequada 

Sala de Aula 8 8 - 

Sala de Recursos 1 - 1 

Sala de Professores 1 1 - 

Secretaria 1 1 - 

Direção 2 2 - 

Sala de Coordenação 1 1 - 

Sala de Orientação Educacional 1 1 - 

Sala de Apoio 1 1 - 

Biblioteca 1 1 - 

Sala da EEAA 1 1 - 

Laboratório de Informática 1 1 - 

Sala dos auxiliares da educação 1 1 - 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

Página 14 de 192 

Dependências Quantidade 
Utilização 

Adequada Inadequada 

Cantina 1 1 - 

Depósito de materiais 1 1 - 

Parquinho 1 1 - 

Pátio Coberto 2 2 - 

Pátio Aberto 2 2 - 

Banheiros 7 7 - 

Rampa de Acesso 2 1 1 

Tabela 3 – Infraestrutura 

Obs.: 

As salas de aula são fixas, a cada ano os alunos são alocados em salas diferentes 

conforme o ano, porem nem todas as salas de aula de aula atendem aos critérios de 

acessibilidade, como rampas, mesas e cadeiras adequadas aos alunos que possuem algum 

tipo de necessidade especial.  

 

3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

3.1 Perfil socioeconômico e cultural 

A Escola possui uma vizinhança residencial, servida de comércio nas proximidades; 

como supermercados, lojas, restaurantes e lanchonetes. A região onde a escola está situada 

é urbanizada e contamos com o sistema de água tratada, rede de esgoto, coleta de lixo, 

energia elétrica, telefone público, rede telefônica e rede de internet. 

A comunidade escolar é integrada por alunos que em sua maior parte moram em 

regiões administrativas e entorno do DF, filhos geralmente de porteiros, diaristas e 

empregadas domésticas que trabalham na redondeza, que devido ao fato de virem trabalhar 

nas proximidades da escola, matriculam seus filhos neste Estabelecimento de Ensino. 

Uma menor parte mora nas proximidades e são filhos de servidores públicos, 

principalmente militares. 

Dentre eles, alguns alunos são beneficiários do programa Bolsa Família e Cartão 

Material Escolar. 
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Segue abaixo alguns resultados da pesquisa realizada com os pais/responsáveis em 

março/2019, com a finalidade de conhecer o perfil da comunidade escolar e a opinião da 

qualidade dos serviços prestados pela Escola. O resultado completo da pesquisa (tabelas e 

gráficos) encontra-se no apêndice. 

 

Gráfico 3 - Distribuição de Alunos por Localidade – Fonte: Pesquisa (2019) 

 

 

Gráfico 4 - Perfil Profissional dos Pais 

No aspecto cognitivo, grande parte dos alunos apresenta desenvolvimento no 

processo de construção do conhecimento. Aqueles que apresentam dificuldades no 
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processo de apropriação da leitura e escrita e no desenvolvimento do pensamento lógico 

são/serão assistidos pelo professor com atividades diferenciadas e atendimento 

individualizado (reforço escolar), Projetos Interventivos e Reagrupamento para os 4º e 5º 

anos, além do atendimento realizado com o Projeto Interventivo/Reagrupamento de 1º aos 

3º anos, que viabilizam o acesso ao conhecimento. 

Também se pode perceber, nesse momento, um crescimento substancial no número 

de alunos que necessitam passar por avaliação de uma equipe multidisciplinar porque têm 

apresentado características de déficit de atenção, hiperatividade e outras. Por isso, SOE, 

Sala de Recursos, professores e direção estão atentos e tomando providências adequadas 

para que o aluno se sinta amparado, em seus direitos, amado e feliz dentro do processo de 

aprendizagem. 

Quando necessário, a direção solicita o apoio do SOE e equipe de apoio à 

aprendizagem para encaminhamento e avaliação de alunos que apresentam dificuldades no 

processo de ensino aprendizagem. 

 

 

Em uma sociedade que prima pelo saber e que leva em consideração a formação 

integral do ser humano, temos a grande missão, além de transmitir o conhecimento universal 

e sistematizado, de também proporcionar condições para o desenvolvimento da consciência 

reflexiva e crítica do educando, que o leve a compreender as relações sociais em que vive e 

participar delas enquanto sujeito, tendo consciência da sua importância para transformar a 

sociedade. 

Foto 7 - Apoio do SOE - Avaliação 
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Para tanto, a escola desenvolverá seu trabalho pedagógico alicerçado na Proposta 

Curricular vigente, tendo em vista o aprimoramento da sua função social: a construção 

contínua do saber; promovendo projetos educacionais comprometidos com a construção do 

conhecimento e com o crescimento humano que permitam ao estudante intervir e 

transformar a sua realidade. 

 

3.2 Gestão administrativa e pedagógica 

A Escola Classe 106 Norte conta com as seguintes instituições escolares: a 

Associação de Pais e Mestres (APM) que tem como objetivo integrar a comunidade, o Poder 

Público, a escola e a família, buscando atender com eficiência o processo educativo por 

meio de atividades que complementam a manutenção e funcionamento da escola. 

Membros da Diretoria da APM: 

 Presidente: Lisete Inês Prediger; 

 Vice Presidente: Jaislene L. da Silva; 

 1º Secretário: Venúzio Brito Damasceno; 

 2º Secretário: Lucyana de Araújo Domingues; 

 1º Tesoureiro: Ilma de Jesus Silva; 

 1º Conselho Fiscal: Antônia Sobrinho da Silva; 

 2º Conselho Fiscal: Denise Maia Silva Soutinho; 

 1º Suplente do Conselho Fiscal: Lucilene Vitorino dos Santos; 

 2º Suplente do Conselho Fiscal: Fernanda Martins Miziara. 

 

Foto 8 - Comemoração de Datas Especiais 
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O Conselho Escolar, órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, 

deliberativa e representativa da comunidade escolar, composto por membros de todos os 

seus segmentos (alunos, pais ou representantes de alunos, professores e servidores), com a 

finalidade de auxiliar a gestão democrática da instituição pública de ensino na qual se 

encontre instalado, tendo como objetivo criar e garantir mecanismos de participação efetiva 

e democrática da comunidade escolar, na definição do projeto político-administrativo-

financeiro e pedagógico da unidade escolar, respeitando a legislação vigente da União e do 

Distrito Federal. (Decreto GDF nº 29.207/08 Conselhos Escolares). 

Membros da Diretoria do Conselho Escolar: 

 Membro Nato: Lisete Inês Prediger; 

 Presidente: Elizete Cristina das Graças Oliveira Carvalho; 

 Vice-Presidente: Aline Pinna Machado Cotta de Mello; 

 Secretário: Marizete Lustosa Mascarenhas Migaire; 

Demais Conselheiros: 

 Carreira Assistência: Maria de Oliveira Guimarães; 

 Representante dos Pais: Rafael Livin Villas Boas. 

 

 

A atual equipe Administrativa e Pedagógica da Escola Classe 106 Norte encontra-se 

estruturada da seguinte maneira:  

EQUIPE PEDAGÓGICA – 100% dos docentes são graduados, 90% c/ especialização. 

 Servidor(a) Função Formação Chegou à UE 
Tempo de serviço 

na EU – ano(s) 

1.  Lisete Inês Prediger Direção Pós-graduada 2007 12 

2.  Geneci Pereira da Silva  Vice Direção Pós-graduada 2010 9 

3.  Ilma de Jesus Silva  Apoio de Direção Pós-graduada 2008 11 

4.  Antônia Sobrinho da Silva Supervisão Pós-graduada 2006 13 

5.  
Helena Regina Cavalcante 
Duarte 

Coordenação Pós-graduada 2010 9 

6.  Maria Marcia Barroso Coordenação Pós-graduada 1992 27 

7.  Marizete Lustosa M. Migaire Orientadora Pós-graduada 2015 4 

8.  Solange de Oliveira Passos  Pedagoga Pós-graduada 2018 1 

9.  Joana Orleide Oliveira Professora Pós-graduada 2019 Menos de 1 ano 

10.  Andréa Pinto de Araújo Professora Pós-graduada 2012 7 

11.  Denise Maia Soutinho  Professora Pós-graduada 2018 1 

12.  Fernanda Martins Miziara Professora Pós-graduada 2008 11 

13.  Kelen Lívia Santana Bastos Professora Pós-graduada 2017 2 

http://www.temp.se.df.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/Conselhos-Escolares.pdf
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 Servidor(a) Função Formação Chegou à UE 
Tempo de serviço 

na EU – ano(s) 

14.  Lucilene Vitorino dos Santos Professora Pós-graduada 2019 Menos de 1 ano 

15.  Lucyana de Araújo Domingues Professora Pós-graduada 1992 27 

16.  Marília Silva Escobar Professora Pós-graduada 2014 5 

17.  Sandra Maria Ribeiro Santana Professora  Pós-graduada 2011 8 

18.  Sandra Valéria Damasceno Silva Professora Pós-graduada 2015 4 

19.  Tânia C. Ribeiro de Vasconcelos Professora Pós-graduada 2016 3 

20.  
Valéria Gomes dos Santos de 
Oliveira 

Professora Pós-graduada 2013 6 

21.  Vera Lucia Lacerda Resende Professora Mestrado 2019 Menos de 1 ano 

22.  Zizelda Ribeiro Bosco Professora Pós-graduada 2009 10 

23.  Jéssica Freitas Medeiros 
Professora 
Temporária 

Graduada 2019 Menos de 1 ano 

24.  Roselaine Ramalho de Lima 
Professora 
Temporária 

Graduada 2019 Menos de 1 ano 

25.  Adriane Pagno 
Professora 
Temporária 

Pós-graduada 2019 Menos de 1 ano 

26.  Juliana Cristina Silva 
Professora 
Temporária 

Pós-graduada 2019 Menos de 1 ano 

Tabela 4 - Equipe Pedagógica 

 

 

Gráfico 5 - Grau de Escolaridade do Corpo Docente 

 
 
 
EQUIPE ADMINISTRATIVA 

Servidor(a) Função Formação Chegou à UE 
Tempo de serviço 
na EU – ano(s) 

Venúzio Brito Damasceno  Chefe de Secretaria  Superior 2008 11 

Tabela 5 - Equipe Administrativa 
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AGENTE DE VIGILÂNCIA /CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

Servidor(a) Função Formação Chegou à UE 
Tempo de serviço 
na EU – ano(s) 

Maria de Oliveira Guimarães Auxiliar Educacional Portaria Superior 1993 26 

Maria Madalena O. Pereira Auxiliar Educacional Portaria Superior 2017 2 

Gessy Nascimento Auxiliar de Educação 
Vigilância 

EM 2005 14 

José Ribamar Jardim 
Fonseca 

Auxiliar de Educação 
Vigilância 

EM 2010 9 

Valderi Peres Ribeiro Auxiliar de Educação 
Vigilância 

Superior 2015 4 

Vismar Antônio P. Gomes  Auxiliar de Educação 
Vigilância 

EM 2010 9 

 

CONSERVAÇÃO /LIMPEZA E MERENDEIRAS (EQUIPE TERCEIRIZADA) 

Servidor(a) Função Formação Chegou à UE 
Tempo de serviço 
na EU – ano(s) 

Lucileide da Silva Bomfim Merendeira  EM 2013 6 

Maria Aparecida Farias de Oliveira  Merendeira  Superior 2017 2 

Anézio Gomes Teixeira Servente EM 2017 2 

Jaislene L. da Silva  Servente EM 2017 2 

Maria Antônia Lopes da Cruz  Servente EM 2016 3 

Marilene Aparecida Oliveira Servente EM 2017 2 

Tabela 6 – Equipe de Serviços Gerais 
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Resultado da Avaliação dos Pais/Responsáveis 

Quanto aos serviços prestados pela Escola (Questionário - março/2019) – Resultado 

completo no Apêndice. 

  Gráfico 6 - Resultados da Avaliação da Escola – feito pelos Pais/Responsáveis 
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3.3 Clientela 

O corpo discente da Escola Classe 106 Norte é composto da seguinte forma: 

Turno Bloco Total 

Matutino 1º A 1º B 2º A 2º B 3º A 3º B 4º A 4º B  

Nº de Alunos 20 23 23 24 20 26 20 24 180 

Vespertino 1º C 1º D 2º C 3º C 4º C 4º D 5º C 5º D  

Nº de Alunos 21 28 21 27 11 18 25 23 174 

Total 354 

Tabela 7 - Distribuição dos Estudantes por Turno (2019) 

 

3.4 Inclusão 

No que se refere à Educação Especial, a lei garante direito de vaga e atendimento 

educacional especializado para os educandos portadores de necessidades especiais em 

escolas regulares. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei nº 9394/96) e a 

Escola Classe 106 Norte abraça a inclusão e a diversidade, respeitando as crianças 

diagnosticadas e as reduções necessárias nas turmas, para que o aluno seja acolhido e 

atendido adequadamente nas suas necessidades educacionais. 

O princípio fundamental dessa iniciativa está baseado em um direito de todo ser 

humano: o acesso à educação. Além disso, a inclusão escolar nos espaços de estudo 

regulares é importante para o desenvolvimento sócio emocional e psicológico das crianças 

com necessidades especiais. 

A legislação brasileira (LDB 9394/96) busca garantir que a inclusão escolar permita 

que as crianças que apresentam algum tipo de necessidade especial possam se socializar, 

desenvolver suas capacidades pessoais e aprimorar sua inteligência emocional. 

A Escola Classe 106 Norte promove a escolarização de todos de maneira efetiva e 

auxilia para que esses alunos sejam capazes de aprender e sejam autônomos. Vale 

ressaltar que a inclusão escolar também promove uma ampla reflexão sobre a diversidade e 

respeito que são temas importantes para a construção de uma sociedade e de cidadãos 

emocionalmente mais saudáveis. 
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O acesso à escola não só promove o desenvolvimento pessoal, mas também é uma 

ferramenta social importante para os relacionamentos interpessoais. 

 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS/ 

TRANSTORNOS FUNCIONAIS 

QTD. ALUNOS 

DI 01 

TGD/AUT 05 

S. ASPERGER  01 

D. V /M 01 

TDAH 11 

DPAC 11 

D.F/BNE 03 

DISLALIA 02 

DISLEXIA 01 

TOTAL 36 

Tabela 8 - Alunos com Necessidades Educacionais Especiais/ Transtornos Funcionais (2019) 

 

Listagem geral de estudantes por nome/data nascimento/NEE/modulo/turma/etapa/ 

em Apêndice.  

Tabela 9 - Descrição NEE - Fonte: IEDUCAR - EC 106 Norte – Pesquisa: 10/05/2019 
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4 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

A função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas 

e afetivas do indivíduo, capacitando-o a tornar um cidadão participativo na sociedade em 

que vive. 

A Constituição Federal1 define no artigo 205 que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 
1988). 
 

Nesse sentido, a escola é a mediadora entre o saber espontâneo e o saber 

sistematizado. Um de seus aspectos centrais é a democratização do saber sistematizado.  

Outro aspecto é o de garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e 

valores necessários à socialização do indivíduo, sendo necessário que a escola propicie o 

domínio dos conteúdos culturais básicos da leitura, da escrita, da ciência das artes e das 

letras. Sem estas aprendizagens dificilmente o aluno poderá exercer seus direitos de 

cidadania. 

Sendo assim, a função social da Escola Classe 106 Norte, definida pela comunidade 

está fundamentada em proporcionar ao aluno a apropriação do conhecimento lógico-

matemático e a utilização do mesmo em diferentes situações do cotidiano. Além disso, o 

letramento e o desenvolvimento da autonomia como mecanismos para a construção da 

cidadania, geram possibilidade de transformação e emancipação social. 

5 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

Os princípios orientadores das práticas pedagógicas da Escola Classe 106 Norte 

estão pautados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), no 

Currículo em Movimento (SEEDF, 2018), Regimento Interno (SEEDF, 2009), Diretrizes da 

Avaliação (SEEDF, 2018), Diretrizes da Educação Integral (SEEDF, 2009), Plano Distrital de 

                                       
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil03/constituicao.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil03/constituicao.htm
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Educação (PDE 2015/2024) e nas Orientações Pedagógicas (SEEDF, 2018) da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

descreve: “a educação possibilita o desenvolvimento harmonioso do indivíduo em todas as 

dimensões”, é que esta Instituição vislumbra o desenvolvimento de pessoas e da sociedade, 

para garantir o exercício pleno da cidadania, através da construção do conhecimento e da 

aprendizagem significativa. Nessa perspectiva, o Currículo em Movimento afirma: 

Para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem, é fundamental que 
este Currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar, sendo, para tanto, 
imprescindível à organização do trabalho pedagógico da escola. A utilização de 
estratégias didático-pedagógicas deve ser desafiadora e provocativa, levando em 
conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de 
problemas apresentados (SEEDF, 2018, p.9). 

 

A reconstrução e a reorganização do trabalho pedagógico se legitimam nas 

constantes mudanças sociais e tecnológicas que apresentam novos desafios no cotidiano 

escolar. Com efeito, esta Unidade de Ensino considera as questões sociais contemporâneas 

e posiciona o aluno como sujeito da aprendizagem, na busca de procedimentos pedagógicos 

compatíveis com a evolução científica e tecnológica. 

Não se pode deixar de mencionar que o processo de escolarização deve ir ao 

encontro de uma sociedade democrática de direitos, se constituindo, portanto, como uma 

política pública de inclusão social e de vivência da cidadania:  

(...) Entendemos que a escola, enquanto instituição pública criada pela sociedade 
para educar as futuras gerações, deve se preocupar também com a construção da 
cidadania, nos moldes que atualmente entendemos. Se os pressupostos atuais da 
cidadania têm como base a garantia de uma vida digna e a participação na vida 
política e pública para todos os seres humanos e não apenas para uma pequena 
parcela da população, essa escola deve ser democrática, inclusiva e de qualidade, 
para todas as crianças e adolescentes (ARAÚJO, 2007). 
 

Dessa forma, o aluno se torna um ser pensante, único e atuante em seu meio social, 

que vai além dos muros da escola. Preparados para atuarem na sociedade e transformá-la 

de maneira mais justa e igualitária, como definido na Constituição Federal e referenciado no 

Regimento Interno da SEEDF, ao afirmar que:  

O papel da escola não deve se limitar apenas à região intramuros, onde a prática 
pedagógica se estabelece. A escola é, sobretudo, um ambiente que recebe diferentes 
sujeitos, com origens diversificadas, histórias, crenças e opiniões diversas, que 
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trazem, para dentro do ambiente escolar, discursos que colaboram para sua 
efetivação e transformação. Essa construção de identidades e de significados, por 
sua vez, é diretamente influenciada pela reestruturação do espaço escolar rumo à 
aproximação com a comunidade (SEEDF, 2009). 
 

Com efeito, as práticas educativas perpassam os princípios de desenvolvimento do 

ser humano, como direito inalienável, firmadas nos valores políticos, éticos, epistemológicos, 

pedagógicos e estéticos. 

Nessa perspectiva, percebe-se o sujeito como um ser ativo que constrói o 

conhecimento de acordo com o seu ambiente histórico, social e cultural. Por isso, vê-se a 

importância da experiência vivida e da interação com o mundo. É na experiência com o 

mundo que a consciência se desenvolve. As particularidades de cada um colocam o sujeito 

num plano interativo com o meio em que vive. As trocas de experiências permitem a 

apreensão de conhecimentos. No meio social, o sujeito observa, avalia e conclui, no plano 

individual, o que suas experiências lhe proporcionaram. 

Diante do desafio de uma escola inclusiva e democrática em que o aluno torna-se 

protagonista de sua aprendizagem, buscou-se discutir com os professores os princípios 

pedagógicos adotados na documentação da Secretaria de Educação, as Diretrizes de 

Avaliação Educacional e os seis Princípios da Educação Integral apontados no Currículo em 

Movimento da Educação Básica. Os princípios são: 

 Integralidade - formar os alunos em todas as dimensões humanas – cognitiva, 

afetiva, psicomotora e social;  

 Intersetorialização - articulação entre as políticas públicas de diversos campos e 

aumento de seus serviços em prol da melhoria da qualidade da educação; 

 Transversalidade - vinculação dos interesses e problemas reais dos alunos e 

comunidade a concepção interdisciplinar de conhecimento; 

 Diálogo Escola e Comunidade - a escola assume um papel de acolher a 

comunidade, seus princípios e saberes resgatando assim sua cultura e tradições; 

 Territorialidade - explorar a comunidade e a cidade para expandir e aprimorar as 

possibilidades educativas; 

 Trabalho em Rede - haverá uma ligação entre os estabelecimentos educacionais e 

o profissional da educação se perceberá como um integrante de uma equipe, de uma escola 

e de uma rede. 

 
O resultado da discussão na equipe da Escola aponta para a adoção de um trabalho 

que contemple esses princípios, contextualizado e interdisciplinar, que aborda problemas 
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sociais ligados à ética, a educação, o meio ambiente, a sexualidade, o trabalho, o consumo, 

saúde, segurança, cultura e política. 

De um lado, sabe-se que a contextualização do conteúdo traz significado ao cotidiano 

do aluno, mostra que aquilo que se aprende em sala de aula, tem aplicação prática em 

nossas vidas. A contextualização permite ao aluno sentir que o saber não é apenas um 

acúmulo de conhecimentos técnico-científicos, simplesmente transmitido, mas uma 

ferramenta que os prepara para enfrentar o mundo, permitindo-lhe resolver situações até 

então desconhecidas. De outro, segundo Paviani, a finalidade da interdisciplinaridade é a de: 

Ampliar uma ligação entre o momento identificador de cada disciplina de 
conhecimento e o necessário corte diferenciador. Não se trata de uma simples 
deslocação de conceitos e metodologias, mas de uma recriação conceitual e teórica 
(PAVIANI, 2008, p.41). 

 

Importa frisar que a contextualização e a interdisciplinaridade, não se baseiam em 

minimizar os conteúdos ou excluí-los, mas antes, promover o diálogo entre os mesmos para 

torná-los significativos e próximos aos educandos.  

A Lei de Diretrizes e Bases nº. 9.394/96. Artigo 27, inciso I menciona que: “os 

conteúdos devem observar a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos 

direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e a ordem democrática”. 

Nessa vertente, se faz necessário refletir também sobre a relação professor-aluno que 

deve ser baseada na confiança, no respeito e na interação, com objetivos e ações éticas. 

Entende-se a ética como elemento estruturador das relações sociais que incluem o respeito 

à diversidade cultural, a responsabilidade ecológica, a capacidade de lidar com desafios e a 

possibilidade de estabelecer relações solidárias.  

Ética compreendida, não como ações de unicidade de opinião, mas sim de afirmar o 

potencial que cada indivíduo naturalmente tem, em ser virtuoso, em andar conforme as 

disposições morais construídas num momento histórico e social refletindo diretamente em 

valores e atitudes. 

Diante dessa premissa, acredita-se que as práticas pedagógicas devem valorizar a 

autonomia pessoal na realização de experiências culturais e sociais. A socialização em 

datas comemorativas através de projetos específicos, momentos culturais, exposições e 

mostras de atividades elaboradas pelos alunos, valoriza o potencial de cada um na produção 
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de textos, elaboração de dramatizações e outras atividades de investigação científica e 

histórica. 

Além disso, destacam-se algumas metas, do Plano Distrital de Educação (PDE 

2015/2024), discutidas com os profissionais da Escola, por considerá-lo um dos norteadores 

para as práticas pedagógicas, como se pode conferir: 

 META 2: Garantir o acesso universal, assegurando a permanência e as aprendizagens 
dos estudantes a partir dos 6 (seis) anos de idade ao Ensino Fundamental de 9 (nove) 
anos, 39 assegurando, também, a conclusão dessa etapa até os 14 (quatorze) anos de 
idade até o último ano de vigência deste PDE; 

 

 META 4: Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, independente 
da idade, garantindo a inclusão na rede regular de ensino e o atendimento complementar 
ou exclusivo, quando necessário nas unidades de ensino especializadas; 

 

 META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 
Ensino Fundamental. 

 

 META 7: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias do IDEB 
para o DF, dando uniformidade aos processos de avaliação das escolas. 

 

Ao discutir as metas evidenciou-se o compromisso da escola e sua governabilidade 

sobre os procedimentos pedagógicos, para o alcance do sucesso escolar e definiram-se 

estratégias a partir do PDE como: 

Meta 2 – criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos, 

atentando para as especificidades dos estudantes de forma a garantir a qualidade do 

atendimento; oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo 

a habilidades. 

Meta 4 – promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento no 

ensino regular na modalidade da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 

manter e ampliar a oferta de material didático adequado e recursos tecnológicos específicos 

que atendam a singularidades dos educandos de altas habilidades ou superdotação; 

acompanhar e monitorar a permanência e o desenvolvimento escolar dos educandos com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que 

são beneficiários de programas de transferência de renda e/ou em situação de 

vulnerabilidade social; apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à 

violência, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional 
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dos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude. 

Meta 5 – estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 

qualificação e valorização dos/as professores/as alfabetizadores e com apoio pedagógico 

específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças; estruturar os 

processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 

valorização dos/as professores/as alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim 

de garantir a alfabetização plena de todas as crianças; assegurar a implementação, a 

manutenção e o pleno funcionamento de “espaços de leitura de sala de aula”, em todas as 

salas de aula de todas as etapas e modalidades de ensino. 

Meta 7 – garantir nos currículos da Escola conteúdos sobre a história e as culturas 

afro brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos da Lei nº 10.639, 

de 9 de janeiro de 2003, e da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008; mobilizar as famílias e 

setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de educação 

popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como 

responsabilidade de todos.  

Diante do exposto, elenca-se o objetivo geral dessa Proposta Pedagógica e os 

objetivos específicos, no próximo item. 

6 OBJETIVOS 

A Proposta Pedagógica tem como objetivo geral analisar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas no cotidiano escolar para formar integralmente o aluno, por meio de uma 

educação que aborde concepções éticas que favoreçam a apropriação do saber e o 

exercício pleno, consciente e participativo da cidadania.  

Objetivos Específicos 

 Analisar os processos de desenvolvimento da identidade profissional e os saberes 

docentes construídos a partir da formação continuada in locus; 
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 Identificar as modificações que ocorrem nas concepções de prática pedagógica dos 

professores que participam das ações formativas; 

 Promover a unidade no trabalho pedagógico por meio da coordenação pedagógica 

integrada com planos de trabalho contextualizados e interdisciplinares, contemplando 

competências e habilidades referentes a cada tempo do Ciclo de Alfabetização; 

  Disponibilizar tempo e espaço para o apoio pedagógico durante todo ano aos 

alunos que necessitarem;  

 Criar mecanismos para facilitar o acesso à leitura e à escrita; 

 Avaliar continuamente o processo ensino-aprendizagem em uma vertente 

qualitativa. 

7 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal se fundamenta na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, 

opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade 

socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Isso porque o Currículo escolar 

não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A 

democratização do acesso à escola para as classes populares requer que esta seja 

reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao 

atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo 

que adentra a escola pública do DF.  

Nessa perspectiva, é necessário que a escola estabeleça fundamentos, objetivos, 

metas, ações que orientem o seu trabalho pedagógico, considerando a pluralidade e 

diversidade social e cultural em nível global e local. A busca é pela igualdade entre as 

pessoas, “[...] igualdade em termos reais e não apenas formais, [...], articulando-se com as 

forças emergentes da sociedade, em instrumento a serviço da instauração de uma 

sociedade igualitária” (SAVIANI, 2008). 

O trabalho pedagógico assim concebido compreende que a transformação da prática 

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

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

construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. 

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

meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o 
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reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do ensino 

do Distrito Federal são condições fundamentais. A aprendizagem não ocorre solitariamente, 

mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a 

resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível do seu 

desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir 

para o seu êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKI, 

2001). 

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

passando a ser compreendida como processo das interações dos estudantes com o mundo, 

com seus pares, com os objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente 

favorável à humanização. 

Este Currículo ainda propõe um grande desafio ao sugerir a aplicação de 

aprendizagens significativas. Inicialmente temos o desafio de conduzir o aluno a pensar o 

seu saber de forma independente, criativa, crítica, consciente e solidária; promovendo o 

aprender a aprender, aprender a fazer, o aprender a viver junto e o aprender a ser. 

Nesta perspectiva, novamente somos desafiados a criar formas de avaliação que 

sejam coerentes com os objetivos a que nos propomos ao início do processo refletindo os 

fundamentos da interdisciplinaridade e contextualização da proposta curricular. 

Desta forma, a avaliação além de apresentar estreita relação com os objetivos deve 

prever competências e habilidades a serem atingidas como resultado da aprendizagem. 

Atuando como um processo de apoio à efetividade do ensino e da aprendizagem em 

função do domínio de competências e habilidades. Neste prisma, a avaliação torna-se 

dinâmica e aponta para práticas de atividades diversificadas, ampliando os aspectos do 

desenvolvimento do aluno a serem considerados. Desta forma, cresce a quantidade de 

indicadores para o julgamento do desempenho dos alunos no que diz respeito à aquisição 

de competências e habilidades, livrando-se do velho estigma da avaliação centrada apenas 

no aspecto cognitivo. 

Ao ocorrer de forma processual e continuada a avaliação permite a reestruturação do 

processo facilitando a minimização das deficiências da aprendizagem. É fundamental que 

haja subordinação dos critérios de avaliação às finalidades e objetivos previamente 

estabelecidos, dando clareza às expectativas da aprendizagem. 
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A avaliação é um ponto estratégico na utopia de transformação da escola em 

instância comprometida com a aquisição de competências, habilidades, atitudes e valores 

que instrumenta o aluno para a participação efetiva na sociedade a qual pertence. A 

avaliação de ensino aprendizagem é realizada bimestralmente em formulário próprio e de 

acordo com as normas fixadas pela LDB. 

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

quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considere as 

práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como vivência 

do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e 

influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores 

(SAVIANI, 2003). 

Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da problematização, 

instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas ao 

alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdo a serem 

adotados e trabalhados por meio da aquisição, significação e contextualização das 

diferentes linguagens expressas socialmente.  

Nessa perspectiva, a prática pedagógica com significado social, deve ser 

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

por relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. Assim, a 

organização do trabalho pedagógico da sala de aula e da escola como um todo, deve 

possibilitar o uso da razão e emoção, do pensamento e sentimento para tornar positivas e 

significativas as experiências pedagógicas, não se excluindo nenhum daqueles que 

interagem dentro ou com esta instituição: pais, mães, profissionais da educação, estudantes 

e membros da comunidade escolar como um todo, compreendendo a escola como espaço 

de produção de culturas e não de reprodução de informações, teorias, regras ou 

competências alinhadas à lógica mercadológica. 

Historicamente, a escola pública não incorporou de forma efetiva as demandas das 

classes populares, mesmo com a democratização do acesso da maioria da população ao 

ensino fundamental. O indicador dessa incompletude da escola se revela por meio da não 

garantia das aprendizagens para todos de maneira igualitária. A SEEDF assume a educação 

como direito e não como privilégio, articulando as dimensões humanas com as práticas 

curriculares em direção a uma escola republicana, justa, democrática e fraterna.  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

Página 33 de 192 

Para isso, privilegia eixos que não devem ser trabalhados de forma fragmentada e 

descontextualizada, mas transversalizada, articulando os conhecimentos das diferentes 

áreas, contemplando as narrativas historicamente negligenciadas, tais como as das 

crianças, dos negros, das mulheres, dos índios, dos quilombolas, dos campesinos, entre 

outras, elegendo como eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade, favorecendo 

uma organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes 

socialmente e que, em regra geral são deixados à margem do processo educacional 

(SANTOMÉ,1998).  

A expectativa é de que a transversalização desses temas torne o Currículo mais 

reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que a 

responsabilidade pelo estudo, discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores 

individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam na escola. 

Os temas assumidos como eixos interagem entre si e demandam a criação de 

estratégias pedagógicas para abordá-las da maneira mais integradora possível, capaz de 

fazer com que os (as) estudantes percebam as múltiplas relações que todos os fenômenos 

acomodam e exercem entre si. 

Os marcos legais que incluem as demandas da diversidade na educação vão desde a 

Constituição Federal, em seus artigos 5º, I; 210; 206, I, § 1°; 242;215 e 216, passam pela Lei 

9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seus artigos 3º, XII; 26; 26-A 

e 79-B, asseguram o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, garantem 

igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira e o direito de acesso às 

diferentes fontes da cultura nacional. E, chega a Lei Orgânica o Distrito Federal em seu 

artigo 1º, § único, da garantia de direitos às pessoas, independente de idade, etnia, raça, 

cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião; artigo 246, § 1º da difusão dos bens 

culturais, bem como a lei Nº 4.920, de 21 de agosto de 2012, que dispõe sobre o acesso dos 

(as) estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal ao patrimônio artístico, cultural, 

histórico e natural do Distrito Federal, como estratégia de educação patrimonial e ambiental 

e a Resolução nº 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF, artigo 19, 

incisos I e VI, que traz a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e 

indígena, bem como dos direitos da mulher e de outras questões de gênero como 

componentes curriculares obrigatórios da educação básica. 
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8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Para implementar ações educativas, a Escola Classe 106 Norte procura administrar o 

tempo de forma a direcionar o alcance dos objetivos nas áreas pedagógica, administrativa 

(física) e financeira, com a participação de toda a Comunidade Escolar (direção, 

coordenação, corpo docente, discente, servidores, instituições e pais).  

A participação efetiva, nesses momentos, tem contribuído para a reestruturação do 

fazer pedagógico/administrativo, implementação de ações/metas e avaliação da gestão 

escolar, por meio de discussões democráticas, em reuniões, encontros de estudos e 

avaliações realizadas nas Semanas de Avaliação Pedagógica, elevando-se assim a 

participação e a construção de uma escola pública de qualidade, onde os objetivos 

estabelecidos passam a ter um agir coletivo. 

O respeito às posturas divergentes sobre questões pertinentes ao espaço escolar é 

discutido dentro de limites éticos, prevalecendo o respeito às diferenças, possibilitando um 

diálogo que viabilize propostas coletivas para a melhoria da escola num todo, sempre 

envolvidos numa prática verdadeiramente democrática. 

8.1 Parcerias 

 TAI CHI CHUAN - Professor Magno. 

 CAPOEIRA - Grupo de Capoeira Beribazu - Mestre Zulu. 

 PROGRAMA AMAGIS - Visita de magistrado com palestras de direito e  

cidadania. 

 PMDF - Palestra Boa Convivência Social 

 DETRAN - Palestra sobre Trânsito 

8.2 Espaço 

Todos os projetos de parceria acontecem no pátio interno da escola. 

8.3 Aulas de Informática Educativa 

Esse momento é oferecido uma vez por semana, para cada turma, onde as turmas 

são divididas em 2 (dois) grupos, no qual um deles recebe atendimento de 30 minutos com 

atividades diferenciadas, no projeto reagrupamento intra classe, enquanto o outro recebe 

atendimento no laboratório de informática, pelo mesmo período, invertendo o processo em 
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seguida, totalizando 1 hora. No Laboratório de Informática os alunos têm a oportunidade de 

trabalhar interdisciplinarmente com os conteúdos vistos em sala de aula. 

 

8.4 Projeto de Leitura  

A biblioteca da E. C. 106 Norte realiza um Projeto de Leitura, chamado “Viajando na 

Leitura” e todos os professores, em escala semanal, se tornam contadores de história. Uma 

professora por semana escolhe um título, para ser lido na entrada do turno, (de preferência 

relacionado a valores, cidadania, sustentabilidade ou ética) e, apresenta em formato de 

vídeo, dramatização, ou ainda cantata. O objetivo central é criar mecanismos para que, ao 

final do Ensino Fundamental anos iniciais, os alunos saibam ler, interpretar e produzir textos 

diversos, manuscritos e digitalizados, utilizando a informática como ferramenta de acesso e 

continuidade a leitura e escrita, visando a autonomia no uso das tecnologias e da 

comunicação.  

 

 

 

 

 

 

  

Foto 10 - Projeto de Leitura – “Viajando na Leitura” 

Foto 9 - Laboratório de Informática Educativa 
(LIED) 
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8.5 Proposta – Projeto Piloto Ballet e Jazz para crianças 

O projeto Piloto Ballet e Jazz para crianças – em construção. Acontecerá em caráter 

experimental durante o segundo semestre do ano letivo de 2019, para alunos dos turnos 

matutino e vespertino, e para crianças da comunidade. Ocorrerá no final do turno vespertino, 

no horário de 18h20min às 19h20min – (às terças e quintas feira). 

Justificativa: 

O Uso da dança como pratica pedagógica favorece a criatividade além de favorecer 

no processo de construção de conhecimento. Este trabalho tem como objetivo refletir a 

importância da dança (ballet e jazz) na escola, como instrumento de socialização, para 

formação de cidadãos críticos, participativos e responsáveis. 

 

8.6 Inclusão 

Segundo a Legislação Brasileira, são consideradas pessoas com deficiência aquelas 

que têm impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais de longo prazo que 

possam afetar sua participação na sociedade em igualdade de condições. O atendimento 

escolar é obrigatório a todos os estudantes de 4 a 17 anos, inclusive aos com deficiência e 

transtornos globais do desenvolvimento. Não existe um tipo de deficiência que exclua a 

criança de ser atendida pela escola em classe regular, sob pena de denúncia aos órgãos da 

Educação e ao Ministério Público. 

A educação inclusiva traz consigo o desafio de não só acolhermos os alunos com 
deficiência, mas de garantirmos condições de acesso e de aprendizagem em todos 
os espaços, os programas e as atividades no cotidiano escolar. Por isso, o 
atendimento educacional especializado aparece como garantia da inclusão. 
(BERSCH e MACHADO, 2006). 
 

Sendo assim, desde 2010, nossa escola passou a receber alunos com necessidades 

especiais portadores de “Síndrome de Down”, onde a classe regular inclusiva, obedece a 

normas publicadas em portaria sobre a redução das turmas ou proporção de crianças com 

deficiência por sala.  

Antes disso, já recebíamos alunos com outras necessidades especiais, como: 

Osteogêneses Imperfeitas, Degeneração Muscular, TDHA, Altas Habilidades, ON‟s, DPAC‟s, 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

Página 37 de 192 

etc. Ao incluirmos as pessoas com esses tipos de deficiência, nossa escola também se 

tornou um ambiente mais propício à aquisição de valores, pois pudemos perceber na prática, 

que cada um de nós é único e não existe uma fórmula geral que funcione para todos, onde 

valores como Respeito, Zelo, Cooperação, Generosidade, entre outros se tornaram 

rotineiros. 

Portanto, a inclusão na Escola Classe 106 Norte tem sido encarada como benéfica, 

pois tem-se percebido sua contribuição para tornar os alunos mais receptivos, menos 

egoístas e bastante solidários. Ainda que haja algum preconceito pelos colegas, o que é 

amplamente trabalhado em projetos, esse é o menor dos desafios, pois as crianças 

costumam ter grande cuidado com os colegas, mostrando que às vezes é preciso aprender 

com a sabedoria infantil. 

Para que aconteça um atendimento mais próximo do ideal, a Escola oferece, na 

medida do possível, condições a fim de que o aprendizado seja efetivo. As principais 

ferramentas para isso são a Sala de Recursos, Sala de Apoio (SAA) localizada na E. C. 405 

Norte (a qual atende alunos com transtornos Funcionais desta Instituição), o SOE, a Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem – (EEAA) e atendimento com Educador Social 

Voluntário. 

Seguindo a lógica da diversidade, a Sala de Recursos tem utilizado como método 

planos individuais de atendimento, com adequação curricular que considerem as 

potencialidades de cada criança, onde a relação da professora da Sala de Recursos com os 

docentes de classe de Reintegração Inversa, viabilizando o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem de modo mais eficiente. 

No EEAA, o atendimento acontece no turno da classe regular e o objetivo é buscar 

articulação à proposta pedagógica do ensino, auxiliando a atuação e prática pedagógica dos 

professores regentes, atuando junto aos alunos e familiares em prol da melhoria acadêmica 

do educando e quando necessário, solicitando avaliação multidisciplinar. 

O papel do Educador Social Voluntário é de apoio e suporte, especialmente a 

crianças menos independentes, com limitações físicas, gerindo aspectos como idas ao 

banheiro e suporte, apoiando o aluno nas atividades práticas de sala de aula. 

O Serviço de Orientação Educacional - SOE é um serviço de apoio que visa 

assessorar a equipe diretiva e a coordenação pedagógica, contribuindo na integração da 

comunidade escolar de forma preventiva e educativa, auxiliando no desenvolvimento integral 
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de seus membros. Atua diretamente com os pais, professores e alunos que apresentam 

dificuldades nas áreas afetiva, cognitiva e social, realizando encaminhamentos/ 

acompanhamentos necessários, juntamente aos órgãos governamentais disponíveis, a 

depender da situação específica. Dentre os quais destacamos o Conselho Tutelar e o 

CRAS, na busca de alternativas para minimizar dificuldades pedagógicas, investigando as 

implicações sociais, cognitivas e emocionais da defasagem de aprendizagem. Realiza, 

ainda, acompanhamento sistemático aos pais e responsáveis que necessitam de 

aconselhamento e orientação, procurando manter contato com os mesmos. 

Nossa Instituição de Ensino se apoia na premissa de que é preciso olhar para o aluno 

de forma individualizada e colaborativa, contemplando suas habilidades e dificuldades no 

aprendizado em grupo, onde as metas de conquista do conhecimento são estabelecidas em 

consonância com o potencial de cada criança. A escola busca cada vez mais sensibilizar-se, 

olhando não para a deficiência, e sim para a criança, entendendo que as necessidades do 

aluno só serão compreendidas a partir do convívio com ele.  

Para isso, o desejo é que cada vez mais sejam oferecidos Cursos de Qualificação nas 

áreas de Educação Especial para que os professores tenham condições de atender as 

diversidades de maneira eficaz, humana e com conhecimento de causa, tendo assim, um 

compromisso com a formação continuada.  

 

8.7  Coletiva e dias de Estudo 

Foto 11 - Cursos de Qualificação nas Áreas de Educação Especial para Professores 
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Nas quartas-feiras, acontece a reunião coletiva com todos os membros da escola, 

professores, coordenação, supervisão e direção e, também é propiciado o dia de estudo, 

momento em que atualizamos os conhecimentos em relação a muitos temas, como: 

adequação curricular, preenchimento da RAV, teste da psicogênese, entre outros. 

 

9 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Se a função social da escola é a formação integral do indivíduo através do 

desenvolvimento de suas competências e habilidades, visando prepará-lo para o exercício 

efetivo da cidadania, é inevitável que se supere a avaliação tradicional no sentido de se 

adotar a avaliação formativa.  

Neste sentido, Cardinet define a avaliação formativa como sendo a avaliação que:  

[...] visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as suas 
dificuldades para o ajudar a descobrir os processos que lhe permitirão progredir na 
sua aprendizagem. A avaliação formativa opõe-se à avaliação somativa que constitui 
um balanço parcial ou total de um conjunto de aprendizagens. A avaliação formativa 
se distingue ainda da avaliação de diagnóstico por uma conotação menos patológica, 
não considerando o aluno como um caso a tratar, considera os erros como normais e 
característicos de um determinado nível de desenvolvimento na aprendizagem 
(CARDINET, 1986, p.14). 
 

A avaliação formativa guarda grande distância da formação tradicional, 

principalmente, nos objetivos. Na avaliação tradicional ou somativa o foco é o conteúdo 

Foto 12 - Estudo: Níveis da Psicogênese – Aplicação 
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dado, na avaliação formativa o foco se desloca para o aprendiz, ou seja, ela se torna um 

instrumento para orientação e descobertas do processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, Perrenoud (1999) afirma que: “o processo de avaliação no contexto da 

educação precisa ocorrer em conjunto com ações capazes de garantir que o aprendiz 

receba o apoio do professor para sanar possíveis deficiências de aprendizagem ainda 

durante o processo de ensino”. 

Dessa forma, a concepção de avaliação da Escola Classe 106 Norte é baseada nos 

sentidos e significados dos eixos que norteia a concepção de ciclos, compreendendo os 

princípios de organização curricular e de ensino propostos (conteúdos e processos), assim 

como de organização do trabalho pedagógico e administrativo da escola (organização dos 

tempos). 

Aqui buscamos produzir conhecimentos a partir das vivências, o que abre um leque 

de possibilidades de avaliações, sendo, portanto, adotado o modelo de avaliações 

diagnósticas e formativas, ou seja, integral considerando o aluno como um ser total e 

integrado e não de forma fragmentada. 

Esta escola apoia-se no princípio e na importância de assumir-se como um espaço de 

direito do cidadão e como um espaço onde atuam pessoas de crenças, dolos, etnias 

diferentes etc., e que se formam mutuamente através das relações sociais. Cientes disso, 

busca-se avaliar o aluno na totalidade, através de resultados do desempenho cognitivo do 

discente, e também no processo educativo que o levou a tal resultado, para entender a ação 

de avaliar como processual e reveladora das possibilidades de construção de um processo 

educativo mais rico e mais dinâmico. 

Além das avaliações contínuas, que visam considerar o aluno no todo, observando 

suas experiências, vivências trazidas e aprendizagens cotidianas, a avaliação escrita no 

formato de testes e provas é uma realidade em nossa I.E. e, tem como objetivo central 

priorizar a identificação dos problemas, dos avanços e verificação das possibilidades de 

redimensionamentos e de continuidades do processo educativo, o que a torna em um 

processo investigador e formativo contínuo, do qual professores, equipe escolar, alunos e 

pais participam ativamente, no intuito de conhecer  a realidade e nortear os passos 

seguintes. 
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Para Behrens (2005), o papel da avaliação na concepção crítica se subdivide em 

sistêmico, progressista e ensino com pesquisa. Quanto ao paradigma sistêmico, a autora, o 

caracteriza como a modalidade que visa: 

O processo, o crescimento gradativo e o respeito ao aluno como pessoa, 
contemplando suas inteligências múltiplas com seus limites e qualidades. O processo 
avaliativo está a serviço da construção do conhecimento, da harmonia, conciliação, 
da aceitação dos diferentes, tendo como premissa uma melhor qualidade de vida 
(BEHRENS, 2005, p.75). 

 

Dessa forma, visualiza-se a evolução da aplicação da avaliação no meio escolar, nas 

diferentes concepções pedagógicas, propiciando nesta visão avaliação sistêmica observar 

uma tendência mais humanizada, voltada ao aluno e ao seu aprendizado significativo. 

De maneira geral, o termo avaliação está relacionado aos atos de julgar, de dar valor, 

de formular concepções a respeito de atitudes, sujeitos e objetos, a partir de critérios 

particulares e pré-determinados. Diariamente somos avaliados e avaliadores, o que constrói 

a ideia de que todas as pessoas estão preparadas para essa ação. Dessa forma, avaliar faz 

parte da condição humana e está presente em diversas ocasiões, como bem nos ilustra 

Gadotti: 

Ora, o processo de avaliação não diz respeito apenas ao ensino e nem pode ser 
apenas reduzido a técnicas. Fazendo parte da permanente reflexão sobre a atividade 
humana, a avaliação constitui um processo intencional, auxiliado por diversas 
ciências, e que se aplica a qualquer prática. Podemos falar na avaliação das diversas 
atividades profissionais, bem como de uma empresa, de um programa, de uma 
política (GADOTTI in DEMO, 2008, p.9).  
 

É importante frisar, que a maioria dos professores confunde medida com avaliação. 

Para tentar dissuadir essa interpretação errônea, vários autores têm explicitado o significado 

destes termos. Assim como afirma Depresbíteris (1989): “o processo avaliativo inclui a 

medida, mas nela não se esgota”. A medida diz o quanto o aluno possui de determinada 

habilidade; a avaliação informa sobre o valor dessa habilidade. Enquanto a medida descreve 

os fenômenos com dados quantitativos, a avaliação descreve os fenômenos e os interpreta 

utilizando também os dados qualitativos.  

Na leitura de LIBÂNEO (1994), a avaliação é vista como uma tarefa didática 

necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o 

processo de ensino e aprendizagem. Por meio dela, os resultados que vão sendo obtidos no 

de qualidade do trabalho escolar, tanto do professor como dos alunos. Os dados coletados 

no decurso do processo de ensino, quantitativos ou qualitativos, decorrer do trabalho 
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conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de 

constatar progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias. A 

avaliação é uma reflexão sobre o nível são interpretados em relação a um padrão de 

desempenho e expressos em juízos de valor (muito bom, bom, satisfatório, etc.) acerca do 

aproveitamento escolar. 

Nessa perspectiva, a avaliação ajuda o aluno a progredir na aprendizagem, e o 

professor aperfeiçoar sua prática pedagógica. Assim, podemos dizer que avaliação na EC 

106 Norte assume uma dimensão orientadora, pois permite que o aluno tome consciência de 

seus avanços e dificuldades, para continuar progredindo na construção do conhecimento, 

onde a responsabilidade não é competência única do professor, mas sim de todos os 

elementos integrantes do processo educacional (alunos, pais e administradores). 

Basicamente, a avaliação em nossa escola busca verificar o conhecimento prévio dos 

alunos, por meio de testes de psicogênese e diagnóstico, para com isso planejar seus 

conteúdos e detectar o que o aluno aprendeu, identificando as dificuldades de 

aprendizagem, diagnosticando e tentando identificar e caracterizar as possíveis causas e 

soluções. Caso o aluno não consiga atingir as metas propostas, professor juntamente com 

toda equipe de coordenação e supervisão, busca organizar novas situações de 

aprendizagem para dar a todos, condições de êxito nesse processo, através dos projetos 

aqui adotados, como: interventivo e reagrupamento, tanto intercalasse como extraclasse.  

Nesse sentido a avaliação aqui proposta tem uma função de retroalimentação ou 

feedback, porque fornece ao professor e toda a equipe, dados para que possam repensar e 

replanejar as atuações didáticas, visando aperfeiçoá-las, para que os alunos obtenham mais 

êxito na aprendizagem. 

Pra finalizar, o ato de avaliar nossos alunos está fundamentado nos seguintes pontos: 

1. Continuidade: a avaliação deve estar presente durante todo o processo 

educacional e não somente em períodos específicos (Semana de Avaliações);  

2. Compatibilidade com o objetivo proposto: a avaliação deve estar em 

conformidade com os objetivos definidos como norteadores do processo educacional para 

que venha realmente cumprir a função de diagnóstico. 

3. Amplitude: a avaliação deve estar presente em todas as perspectivas do processo 

educacional, avaliando assim todos os comportamentos do domínio (cognitivo, afetivo e 

psicomotor); 
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4. Diversidade de forma: para avaliar devemos utilizar as várias técnicas possíveis 

(rotina, portfólios, vivências dentro e fora da escola, apresentações, atividades cotidianas, 

maturidade, etc.) visando também todos os comportamentos do domínio. Outra forma de 

avaliarmos o aluno é com a autoavaliação, pois através de algumas afirmações ele irá 

analisar e dizer como foi seu desenvolvimento. 

5. Democracia: Os conselhos de classe são poderosos instrumentos para planejar 

as ações escolares. Para isso, reunimos as contribuições de todos os envolvidos no ensino: 

gestores, coordenação, supervisão e professores, no sentido de possibilitar a proposição de 

rumos de ação, partindo da análise do desempenho dos estudantes. 

 

10 ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

A Escola Classe 106 Norte tem buscado implementar, em todas as turmas, a rotina 

em se aplicar a interdisciplinaridade nas atividades diárias e também nas avaliações.  Muitos 

esforços têm sido feitos neste sentido, principalmente no que se refere à constante mudança 

de professores, devido aos contratos temporários existentes, necessitando de constantes 

reciclagens e intervenções da Coordenação/Supervisão Pedagógica.  

A interdisciplinaridade aqui praticada consiste na integração de dois ou mais 

componentes curriculares na construção do conhecimento e, essa realidade em nossa I.E. 

tem sido abraçada por um número considerável dos professores, no conteúdo programático 

e avaliações, visto que tal postura garante a construção do conhecimento de maneira global, 

rompendo com as fronteiras das disciplinas.  

  

Figura 1 - Proposta Curricular da Escola 
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Vale ressaltar que a interdisciplinaridade em nossa escola, é também vinculada aos 

projetos educacionais, que estão todos voltados aos Eixos Transversais, visitas de estudo e 

datas comemorativas, levando em consideração alguns objetivos, entre eles: 

 Integrar os conteúdos; 

 Passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do 
conhecimento; 

 Ter o ensino-aprendizagem centrado numa visão de que aprendemos ao longo de 
toda a vida. 

 

10.1 Projeto de Reagrupamento 

O Projeto de Reagrupamento tem por objetivo implementar ações conscientes que 

promovam a inclusão por meio da construção de uma educação que respeite a diversidade 

cultural, social e trabalhe especificamente no sentido da superação das dificuldades e 

diferenças no ritmo e na qualidade da aprendizagem, utilizada para atender às necessidades 

educativas dos alunos, permitindo acompanhamento mais individualizado, de forma flexível, 

dinâmica e com caráter provisório. Esse projeto acontece para os alunos do 1º e 2º blocos, 

uma vez por semana, ministrado em horário de aula do aluno e aplicado pelos professores 

regentes do ano em questão, no horário da aula de informática e biblioteca. 

Nesses momentos, metade da turma, tanto da turma A quanto da B, saem. Uma 

metade para a biblioteca e a outra para a informática e ficam por 30 minutos em cada 

lugar/atendimento.  Enquanto isso, em sala de aula, o professor separa os alunos por 

grupos, de acordo com o seu nível silábico e busca intervir de forma mais individual, lúdica e 

direta com aqueles que apresentam dificuldades em avançar para o nível seguinte. Por 

muitas vezes, os professores interagem, fazendo tanto o reagrupamento extraclasse quanto 

o inter classe. 

No segundo momento, inverte o processo. Os alunos que voltam da informática e 

biblioteca participam do reagrupamento e os que estavam participando desse momento, vão 

para a informática e biblioteca. 
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10.2 Projeto Interventivo 

Nosso Projeto Interventivo tem o objetivo de proporcionar ao educando momento de 

atividades lúdicas, participativa e cooperativa, visando sanar dificuldades e assimilar 

aprendizagens, através da construção do conhecimento lógico-matemático, por meio de 

vivências reais do dia-a-dia, atividades lúdicas, como facilitadora da interpretação de 

situações-problemas e resolução das quatro operações básicas. Esse momento acontece 

semanalmente, nas turmas de 1º ao 5º ano, onde as professoras do turno contrário atuam 

diretamente nas dificuldades individuais do aluno que necessita de intervenção, retirando-o 

da sala e levando-o para um ambiente mais propício para a abordagem pedagógica. O 

restante da turma, aqueles que estão acompanhando o conteúdo de forma satisfatória, 

realizam atividades de fixação de temas já abordados, pela professora da turma para que o 

aluno atendido no Projeto Interventivo não perca nenhum conteúdo novo. 

 

Foto 13 - Projeto Reagrupamento 

Foto 14 - Projeto Interventivo 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

Página 46 de 192 

10.3 Projeto Presença (SOE) 

O Projeto Presença da EC 106 Norte contempla estudantes do ensino fundamental - 

anos iniciais, com o intuito de fazê-los despertar para o prazer e entendimento da 

importância de ser frequente, potencializando assim as suas aprendizagens. 

A implementação pedagógica do projeto é feita pelo SOE - Serviço de Orientação 

Educacional, com o foco na participação e interesse dos estudantes em ter frequência 

escolar tendo a professora como mediadora desse processo, com vistas à prevenção para a 

retenção escolar. 

10.4 Projeto Reforço Matemática (5º Anos) 

Partindo da observação e das avaliações diagnósticas realizadas nos 5º anos do 

ensino fundamental na Escola Classe 106 Norte, percebeu-se a dificuldade de um 

percentual considerável de alunos com dificuldades de compreender as quatro operações, e 

todo o conteúdo de matemática os quais são requisitos fundamentais exigidos de um aluno 

que se encontra nessa série. 

Faz-se necessário rever a proposta pedagógica a esse público alvo e buscar 

estratégias para recuperarmos ainda em tempo esses que se encontram em 

defasagem nesta área de conhecimento.  Nesse aspecto, a Matemática pode dar sua 

contribuição à formação do cidadão ao desenvolver metodologias que enfatizem a 

construção de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a 

iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria 

capacidade para enfrentar desafios 

 

 

Foto 15 - Projeto Presença (SOE) 
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10.5 Curso de Extensão de Matemática 

O curso será realizado na escola em parceria com a Universidade Católica de 

Brasília, objetivando o avanço do aluno nas aprendizagens relacionadas à matemática, 

visando os anos finais do ensino fundamental, com alunas voluntárias desta universidade. A 

escola disponibilizara para o curso doze vagas. 

Os alunos realizarão uma avaliação classificatória. Serão selecionados os alunos que 

apresentarem uma aprendizagem em matemática para além do 5º ano oportunizando os 

alunos que se destacam nesta disciplina. 

 

10.6 Visitas de Estudo e Culminâncias Festivas 

Todos os nossos projetos são permeados de momentos que propiciem 

contextualização, ou seja, permitam ao aluno vivência, como os extraclasses. Para isso, 

enxergamos que visitas de estudo e culminâncias festivas são fundamentais para a 

formação integral dos estudantes, o que amplia a visão de mundo e a bagagem de 

conhecimentos do aluno. Ajuda, entre outras coisas, na visualização e aplicação de 

conceitos teóricos, como quando as crianças fazem pesquisa de campo no Planetário, 

visualizam as constelações, fotos e equipamentos, em busca de um conhecimento maior 

sobre o universo e a astronomia. 

 

 

Foto 16 - Projeto Reforço Matemática (5os Anos) 
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Outras Visitas e Passeios 

Especificamente para crianças, o teatro é muito importante e pode ser trabalhado de 

diversas maneiras em sala de aula, já que desperta um universo lúdico, fundamental para o 

desenvolvimento da criatividade e do despertar do interesse nas atividades. Outro ponto 

interessante de incluir a ida ao teatro é que teatro ajuda a conhecer mais sobre a nossa 

própria cultura e cada nova peça que assiste é mais uma história que conhece, aumentando 

assim sua cultura geral, seu vocabulário com a compreensão de novas palavras e 

expressões.  

São também importantes para a socialização, pois podem conviver em ambientes e 

situações desvinculadas do ambiente de sala de aula e, para a motivação, porque faz com 

que os alunos voltem do passeio com mais desejo de continuar aprendendo sobre os temas, 

cumprindo também um programa extraclasse de formação cultural e cidadania. 

 

  

Foto 18 - Instituto Histórico e Geográfico 

Foto 17 - Visitas de Estudo 
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A E.C. 106 Norte busca propiciar aos alunos, ao menos, um passeio de estudo por 

bimestre, tais como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Nacional 

 

 

 

 

 

 

Parque da Cidade 

 

 

 

 

 

  

Foto 19 - Museu Nacional de Brasília – Peça teatral sobre o Descobrimento do Brasil 
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Espaço Lúcio Costa 

 

 

 

 

 

 

              Panteão da Pátria 

 

 

 

 

 

 
Instituto Histórico e Geográfico de Brasília 
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Além das saídas de estudo, temos três momentos festivos anuais com toda a 

Comunidade Escolar. São eles: Festa de Aniversário da Escola, Festa Junina (inicio do mês 

de junho)  e Festa da Família (inicio do mês de setembro), para finalizar uma Mostra Cultural 

(mês de novembro) com os trabalhos realizados durante o ano pelos os alunos, como forma 

de culminância do fazer pedagógico anual. 

Todo ano é realizada confraternização final para os alunos dos 5ºs anos, despedida 

da Escola Classe 106 Norte. 

 ANIVERSÁRIO DA ESCOLA – em 2019 a EC 106 Norte completará 42 anos 

 

 CONFRATERNIZAÇÃO DOS 5°s ANOS – despedida da escola (em dezembro) 
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 FESTA JUNINA – grande festa com a participação da comunidade (em junho) 

 FESTA DA FAMÍLIA – momento especial com a participação das Famílias dos alunos (em 

setembro) 

As festas da família são temáticas, cujo tema de cada festa é escolhido pelos alunos 

e o grupo de professores e demais funcionários da escola. 

  

Foto 21 - Festa da Família (Tema: Grandes Autores, Obras Fantásticas) 

Foto 20 - Festa Junina 
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 IV MOSTRA CULTURAL - 2019 – grande exposição de trabalhos e pesquisas realizadas 

durante o ano (realizada no mês de novembro) 

 

 
 

 

 CONFRATERNIZAÇÃO DOS 5° s ANOS 

  

2º lugar: Rebeca 

– 5º ano A 

Foto 22 - II Mostra 
Cultural 

Foto 23 - Confraternização dos 5os Anos 
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 CULMINÂNCIA DOS PROJETOS E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 

 

11 DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA PP 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 106 Norte está focada no princípio da 

unicidade, visando um ensino público de qualidade que de fato promova a educação 

emancipadora com aprendizagem significativa, que contribua para: 

 Manutenção do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica); 

 Diminuição dos índices de repetência; 

 Acesso e permanência do aluno na escola; 

 Acesso e permanência do aluno ANEE na educação inclusiva; 

 Formação continuada dos docentes e funcionários; 

 Participação da Comunidade Escolar na construção da escola pública de 

qualidade social e emancipadora; 

 Construção da democracia participativa; 

 Parceria Escola/Família. 

 

 

Foto 24 - Culminância dos Projetos (em dezembro) 
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Figura 2 - Dia Letivo Temático: Construção da PP (Ata pg.1) 
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Figura 3 - Dia Letivo Temático: Construção da PP (Ata pg.2) 

  

Foto 25 - Plano de Ação para Atualização da PP 
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Sugestões dos Pais/Responsáveis: 

 
Figura 4  - Dia Letivo Temático: Construção da PP (Ata pg.3) 
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Inicio das Ações desenvolvidas para atender as demandas/sugestões da 

comunidade escolar: 
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12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGOGICA 

A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo e deve ser um 

instrumento usado para redimensionar o planejamento e a organização das ações a serem 

desenvolvidas pela comunidade escolar. 

Nesse sentido, a Proposta Pedagógica aqui apresentada deverá ser avaliada durante 

todo o ano letivo, no decorrer de sua operacionalização, pois tem como objetivo a melhoria 

da prática educativa e do processo ensino-aprendizagem. Assim, é importante respeitar o 

desenvolvimento contínuo do aluno, seu crescimento individual, suas necessidades e 

potencialidades, bem como ouvir os professores para conhecer o que dizem, pensam, 

sentem e fazem.  

De acordo com esta premissa, Nóvoa (2000) reafirma que, essa perspectiva teórico-

metodológica, tem apresentado contribuições para que se possa compreender, de fato, os 

caminhos mais efetivos para alcançar a qualidade da educação básica, pois são os 

professores que a efetivam nas escolas, e estes precisam ser ouvidos. 

Portanto, o ponto primordial a ser avaliado é o autoconhecimento da Instituição a 

partir da comunidade escolar que a compõe e, consequente, necessidade de revisão e 

redimensionamento pedagógico, financeiro e administrativo.  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

Página 60 de 192 

13 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL LEGISLAÇÃO: Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica, Referencial Curricular do Ensino Fundamental e Proposta Curricular do Ensino 

Médio do DF. 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96). 

 

BRASIL. Lei nº 8.069/1990. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Lei nº 4.036/2007. Brasília. DODF nº 207, p. 1-4 de 26/10/2007. 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 

Brasília, 1998. Parecer nº 15/98 de 01/06/98. 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – Currículo em Movimento 

da Educação Básica: Caderno do Ensino Fundamental. DF, 2013. 

 

PLANO DE TRABALHO – Escola Classe 106 Norte. Gestão Democrática, Edmar T. dos Santos e 

Lisete Inês Prediger, Brasília 2013. 

 

SEDF. Diretrizes Pedagógicas: Bloco Inicial de Alfabetização. 2ª edição. DF, 2012. 

SEDF – Projeto Político Pedagógico: Professor Carlos Mota. DF, 2012. 

CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS: Roteiro para discussão dos Ciclos de 

Aprendizagem - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, GDF. 

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS, 2ª edição, 2012 – Edição Revisada. 

ARROYO, M. Outros sujeitos, outras pedagogias. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2012, p. 260.40 

INTERNET - PORTAL EDUCAÇÃO: 

 

http://www.portaleducacao.com.br/gestao-e-lideranca/artigos/49210/o-papel-do-gestor 
escolar#ixzz32Rv57H22 – http://interdisciplinaridadenaescola.blogspot.com.br/ 
 
Piaget, J. (1973). As operações lógicas e a vida social. Em J. Piaget (Org.), Estudos 
sociológicos (pp.164-193). Rio: Forense (Original publicado em 1945).   
 

http://www.portaleducacao.com.br/gestao-e-lideranca/artigos/49210/o-papel-do-gestor%20escolar#ixzz32Rv57H22
http://www.portaleducacao.com.br/gestao-e-lideranca/artigos/49210/o-papel-do-gestor%20escolar#ixzz32Rv57H22
http://interdisciplinaridadenaescola.blogspot.com.br/


 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

Página 61 de 192 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 
 ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Conselho Nacional da Educação. Diretrizes 
Nacionais Curriculares. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 
 
SANTOMÉ, J. Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1998. 
 
Distrito Federal (Brasil). Secretaria de Estado de Educação. Regimento Interno da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal, 1ª. Ed – Brasília, 2009. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade. Educação Integral: texto referencial para o debate nacional. Brasília, MEC, SECAD, 
2009. 
  
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade. Proposta Pedagógica do Programa Escola Aberta. MEC, SECAD, 2007.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade. Rede de saberes mais educação: pressupostos para projetos pedagógicos de 
educação integral: caderno para diretores e professores das escolas. – 1ªed. – Brasília, MEC, 
2008. 
 
BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96. Brasília, 
DF, 1996. 
 
ARAÚJO, Ulisses F. A educação e a construção da cidadania: eixos temáticos da ética e da 
democracia. Ética e cidadania: construindo valores na escola e na sociedade / Secretaria de 
Educação Básica, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, Ministério da 
Educação, 2007. 
 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em Movimento da Educação 
Básica: Pressupostos Teóricos. Brasília, 2014. 
 PAVIANI, Jayme. Interdisciplinaridade: conceitos e distinções. 2. ed. Caxias do Sul, RS: Educs, 
2008. 
 
CHARLOT, B. Relação com Saber, Formação dos Professores e Globalização: questões para a 
educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
 
NÓVOA, A. (Org.). Vidas de professores. 2a ed. Porto: Porto Editora, 2000. 
 
ARROYO, M. Outros sujeitos, outras pedagogias. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2012, p. 260. 
 
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas 
lógicas. trad. Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
 
ALLAL, L.; CARDINET, J.; PERRENOUD, P. A avaliação formativa num ensino diferenciado. 
Coimbra: Livraria Almedina, 1986. 
 
DEPRESBIPERIS, Lea. Avaliação em Três Atos. São Paulo: SENAC, 1999. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

Página 62 de 192 

 
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora. Novas Exigências Educacionais e 
Profissão Docente. São Paulo: Cortez, 1998,104 p. 
 
DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa: polêmicas do nosso tempo. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2008, 9ªed. 15 
 
PETRIN, E. A. Avaliação no processo ensino – aprendizagem. Disponível em: 
https://eheco2015.files.wordpress.com/2015/09/avaliac3a7c3a3o-formativa.pdf Acesso em: 
04/04/2019 
 
BEHRENS, Marilda Aparecida. O paradigma emergente e a prática pedagógica. 2 ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2005. 
 

  

https://eheco2015.files.wordpress.com/2015/09/avaliac3a7c3a3o-formativa.pdf


 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

Página 63 de 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 

 

 
Página 64 de 192 

 

I. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP (2019) 
 

Objetivos Ação Meta Avaliação Responsáveis Cronograma 

 Organizar o espaço da biblioteca e 

promover atividades de incentivo à 

leitura. 

 Passeios de estudo 

 Trabalho desenvolvido em 

sala de aula com temas 

vivenciados nos passeios. 

 Trabalho com jogos e 

pesquisas 

 Empréstimos de livros da 

Caixa do Livro. 

 100% 
   Semanal 

 Desenvolver ações que envolvam 

um trabalho integrado entra os eixos 

transversais do Currículo em 

Movimento. 

 Desenvolvimento de ações 

planejadas para cada turma. 

 80% das ações 

pedagógicas 

proporcionadas 

 

 Equipe gestora, 

Coordenação e 

Professoras 

 Bimestral 

 

  

                                                                                     GESTÃO FINANCEIRA  
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II. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Ação Meta Avaliação Responsáveis Cronograma 

 Dar continuidade a 
organização da secretaria 
escolar. 

 Cumprir proposta do plano 
de trabalho. 

 100% 
 Nas Coordenações 

pedagógicas 
 Secretário Escolar   Diariamente 

 Promover a gestão 
democrática. 

 Cumprir proposta do plano 
de trabalho. 

   Equipe Gestora  

 Divulgar cursos de 
formação. 

 Disponibilizar informações 
através da coordenação e 
equipe gestora. 

 100% 
 Nas Coordenações 

Coletivas 

 Secretário e Equipe 
Gestora e 
Coordenação 

 Semanalmente 

 Garantir o acesso e a 
divulgação de documentos e 
informação. 

 Através de avisos bilhetes, 
circulares, faixas e cartazes. 

 
 Nas Reuniões 

Coletivas e nas 
Reuniões com pais. 

 Equipe gestora e 
Coordenação 

 

 Dar a continuidade ao 
ambiente limpo e atrativo 
para despertar acolhimento 
e interesse pela educação. 

 Cumprir Proposta do Plano 
de Trabalho 

 100% 
 Durante o horário de 

Funcionamento da 
UE 

  Diariamente 

 Oportunizar a atuação do 
Conselho escolar para 
opinar no pedagógico, 
administrativo e financeiro. 

 Cumprir meta do Plano de 
Ação e Gestão Democrática 

 100%  Durante o ano letivo  Equipe Gestora  Mensalmente 

 Manter o parquinho e 
revitalizar os brinquedos par 
conservação do mesmo 

 Cumprir meta do Plano de 
Ação 

 
 Nas Coordenações 

Coletivas 
 Equipe gestora  Semanalmente 
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III. GESTÃO FINANCEIRA 
 

Objetivos Ação Meta Avaliação Responsáveis Cronograma 

 Primar pela continuidade da 
transparência na prestação 
de contas a Comunidade 
Escolar (APM e Outras 
verbas). 

 Cumprir meta do Plano de 
Trabalho. 

 Utilizar os recursos segundo a 
legislação Vigente; 

 100%  Reunião com a 
Comunidade 
Escolar/Conselho 
Escolar 

 Equipe gestora  Mensal, Anual 
Quadrimestral 

 Convocar reunião com o 
Conselho Escolar para 
definir as prioridades 
financeiras, junto aos 
seguimentos escolares. 

 Definição de prioridades 
 Encaminhar a prestação de 

contas nos prazos definidos pela 
SEE 

  Nas Avaliações 
Institucionais 

  

 Promover eventos culturais 
com a participação da 
comunidade escolar 

 Contratar serviços legais de 
pessoa física de e jurídica de 
acordo com a legislação e de 
acordo com as necessidades 
apresentadas e aprovadas junto 
aos membros dos Conselhos. 

 Festa Junina 
 Venda de rifas 
 Festa da Família 
 Mostra Cultural e Pedagógica 

 70% da 
Comunidade 
escolar 

 Nas reuniões 
coletivas após os 
eventos 

 Ao final das 
reuniões 

 Equipe Gestora 
Coordenação 
Professores e 
Comunidade 
Escolar 

 

 Controlar as operações com 
verbas da APM através de 
Registro Contábil 

 Registro em livro ata do 
pagamento de bens, serviços e 
compras em geral  

 100%  Ao final das 
reuniões 

 Equipe Gestora  
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IV. GESTÃO DE PESSOAS 
 

Objetivos Ação Meta Avaliação Responsáveis Cronograma 

 Coordenação coletiva 
sistemática com todos 
os envolvidos no 
processo de ensino 
aprendizagem. 

 Garantir o tempo de 
coordenação individual e 
coletiva 

  100% 
 Nas coordenações 

coletivas 
 Equipe Gestora 

e coordenação 
 Durante o Ano Letivo 

 Incentivar a qualificação 
dos profissionais 

 Cursos oferecidos pela 
SEDF e repasse de 
reuniões pedagógicas 

 Estudo quinzenal nas 
coordenações coletivas 

  
 EAPE, SEEDF, 

CREPP 
 Mensalmente 

 Promover o 
envolvimento de toda a 
comunidade escolar na 
efetivação e 
implementação das 
ações propostas na PP 

 Garantir a discussão da PP 
e avaliação com a 
comunidade escolar 

 80% da 
Comunidade 
Escolar 

 Nas avaliações 
Institucionais e nas 
coordenações 
coletivas 

 Equipe Gestora, 
Coordenação e 
Professores 

 Durante o ano letivo 

 Avaliar a qualidade 
pedagógica do trabalho 
desenvolvido 

 Momentos de auto 
avaliação da equipe e 
elaboração de estratégia 
visando a melhoria da 
qualidade do trabalho 

 90% da 
Equipe 
escolar 

 
 Equipe gestora, 

coordenação 
 Semestral, anual e bienal 
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IV. GESTÃO DE PESSOAS 
 

Objetivos Ação Meta Avaliação Responsáveis Cronograma 

 Aplicar avaliação 
diagnóstica no início do 
ano letivo 

 Participar da elaboração, 
aplicação e análise dos 
resultados 

 100% 

 Análise dos 
resultados e 
definição de 
estratégias 
pedagógicas. 

 Equipe gestora, 
coordenação, 
professores 

 

 Aplicar Avaliações 
Institucionais 

 Participar das reuniões 
sobre as avaliações 
externas (Provinha Brasil, 
ANA, e SAEB) 

 Aplicação das avaliações 
de acordo com as 
orientações recebidas nas 
reuniões 

 Analisar nas reuniões 
coletivas os resultados de 
cada avaliação 

 Estudo dos indicadores 
das questões com menor 
índice de acertos para 
análise e planejamento de 
estratégias pedagógicas. 

 95% dos 
estudantes 

 

 

 

 

 95% dos 
estudantes 

 Através dos 
resultados das 
avaliações 

 Equipe gestora. 
Coordenação e 
professores do 
2º ,3º e 5º anos 

 

 

 

 Equipe gestora. 
Coordenação e 
professores 

 

– 
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V. QUANTITATIVO DE ESTUDANTES NEE POR ETAPA (MODALIDADE/SERIE-ANO) 
 

 
Fonte: IEDUCAR – Estudantes NEE – Pesquisa 10/05/2019 
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Cont. - Quantitativo de Estudantes NEE por Etapa (modalidade/serie-ano) 

Fonte: IEDUCAR – Estudantes NEE – Pesquisa 10/05/2019 
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VI. QUANTITATIVO DE  ESTUDANTES POR NE 
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Cont. - Quantitativo de  Estudantes por NE 
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VII. LISTAGEM GERAL DE ESTUDANTE 
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PROJETO DE REAGRUPAMENTO 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

“Os agrupamentos e reagrupamentos são dinâmicos e constantes. Não 

existem turmas fixas, que caminham juntas durante todo o ano letivo. [...] As 

conquistas dos estudantes é que regem a forma de agrupá-los e reagrupá-los. 

Portanto, um dos grandes desafios é a construção, pela equipe da escola, de 

processo que possibilite a realização diária da avaliação da aprendizagem do 

estudante, por meio de todas as atividades desenvolvidas.” 

(VILLAS BOAS, 2006, p.12). 
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INTRODUÇÃO 

O Projeto em questão prevê que haja um trabalho que integre a unidade escolar como 

um todo e que atenda a todos os estudantes, permitindo o avanço contínuo das 

aprendizagens, a partir da produção de conhecimentos adquiridos pelos alunos durante o 

ano letivo. 

ÁREA DE CONHECIMENTO 

Alfabetização e letramento  
 

TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

História, Geografia, Ciências e Artes. 
 

TEMA 

Adequação dos níveis de aprendizagem  
 

TEMAS TRANSVERSAIS 

Folclore, horta, família, língua materna e cultura popular. 
 

TEMPO ESTIMADO 

Durante o ano, uma vez por semana, ministrado durante a aula de Informática ou com 

o atendimento na Biblioteca, com 1 hora de atendimento, com a turma dividida em dois 

grupos, que se revezam a cada 30 minutos. 

OBJETIVO GERAL 

O Projeto de Reagrupamento tem por objetivo implementar ações conscientes que 

promovam a inclusão por meio da construção de uma educação que respeite a diversidade 

cultural, social e trabalhe especificamente no sentido da superação das dificuldades e 

diferenças no ritmo e na qualidade da aprendizagem, utilizada para atender às necessidades 

educativas dos alunos, permitindo acompanhamento mais individualizado, de forma flexível, 

dinâmica e com caráter provisório. Esse projeto acontece para os alunos do 1º e 2º blocos, 
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uma vez por semana, ministrado em horário de aula do aluno e aplicado pelos professores 

regentes do ano em questão, no horário da aula de informática e biblioteca. Nesses 

momentos, metade da turma, tanto da turma A quanto da B, saem. Uma metade para a 

biblioteca e a outra para a informática e ficam por 30 minutos em cada lugar/atendimento. 

Enquanto isso, em sala de aula, o professor separa os alunos por grupos, de acordo com o 

seu nível silábico e busca intervir de forma mais individual, lúdica e direta com aqueles que 

apresentam dificuldades em avançar para o nível seguinte. 

Por muitas vezes, os professores interagem, fazendo tanto o reagrupamento 

intraclasse quanto o interclasse. No segundo momento, inverte o processo. Os alunos que 

voltam da informática e biblioteca participam do reagrupamento e os que estavam 

participando desse momento, vão para a informática e biblioteca.  

Favorecer ao aluno a participação efetiva dos estudantes com diferentes níveis e 

possibilidades de aprendizagem, promovendo ações voltadas para suas reais necessidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Interagir com os alunos que apresentam o mesmo nível psicogenético; 

 Conhecer e ampliar o vocabulário; 

 Reconhecer letras, sílabas, palavras; 

 Desenvolver habilidades para produção de frases e textos, destacando parágrafo, 

letra maiúscula, pontuação e sequência lógica dos fatos; 

 Compreender e interpretar textos orais, escritos e não verbais; 

 Incentivar o trabalho coletivo;  

 Contribuir para o desenvolvimento da linguagem oral. 

METODOLOGIA DE TRABALHO: 

Os alunos, após serem classificados pelo nível de escrita, através do Teste da 

Psicogênese, serão agrupados e atendidos pelas professoras da unidade escolar, incluindo 

coordenadores pedagógicos e equipe de direção, responsável pelo nível em que se 

encontram. 

As intervenções pedagógicas deverão contemplar eixos diferenciados da sala de aula, 

usando a ludicidade como principal recurso e sempre partirão de um tema e texto 

relacionados ao conteúdo programático e, ou datas comemorativas do mês em vigência.  
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Todas as atividades de reagrupamento devem ser registradas no diário de classe, 

conforme orientações nele constantes. 

PÚBLICO ALVO: 

Os alunos matriculados no Bloco I e Bloco II de Alfabetização da Escola Classe 106 
Norte. 

AVALIAÇÃO: 

No encerramento dos bimestres será aplicado um novo teste da psicogênese, 

avaliando os avanços e reagrupando de acordo com a necessidade e também de forma 

contínua por meio de atividades individuais e coletivas dentro de cada encontro.  

RESULTADOS ESPERADOS: 

Espera-se que todos os alunos atinjam conhecimento suficiente para consolidar ou 

transpor o nível psicogenético no qual se encontra. 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

Vídeos, músicas, CD, livros, jogos e atividades em folha. 

  

Foto 26 - Projeto Reagrupamento 
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PROJETO INTERVENTIVO 

2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“O período de realização do Projeto Interventivo deverá ser estabelecido pela equipe 

escolar, em função das necessidades dos estudantes. A unidade escolar não pode paralisar 

as suas ações justificando que não tem espaço e pessoas para atender. O que precisa ser 

garantido é o atendimento adequado e indicado para que os estudantes envolvidos alcancem 

a aprendizagem com proficiência e tranquilidade para dar seguimento ao seu percurso 

escolar." 

                                       (DISTRITO FEDERAL, 2012, p.69, grifo nosso). 
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INTRODUÇÃO 

Nosso Projeto Interventivo tem o objetivo de proporcionar ao educando momento 

de atividades lúdicas, participativas e cooperativas, visando sanar dificuldades e assimilar 

aprendizagens, através da construção do conhecimento lógico-matemático, por meio de 

vivências reais do dia-a-dia, atividades lúdicas, como facilitadora da interpretação de 

situações-problemas e resolução das quatro operações básicas. Esse momento acontece 

semanalmente, nas turmas de 1º ao 5º ano, onde as professoras do turno contrário atuam 

diretamente nas dificuldades individuais do aluno que necessita de intervenção, retirando-o 

da sala e levando-o para um ambiente mais propício para a abordagem pedagógica. O 

restante da turma, aqueles que estão acompanhando o conteúdo de forma satisfatória, 

realizam atividades de fixação de temas já abordados pela professora da turma para que o 

aluno atendido no Projeto Interventivo não perca nenhum conteúdo novo. 

 

PÚBLICO ALVO 

                   Alunos diagnosticados pelos professores, com defasagem na apropriação dos 

conhecimentos mínimos, exigidos ao ano cursado, dentro do 1º e 2º blocos. 

JUSTIFICATIVA 

Através do Projeto Interventivo, os alunos receberão um atendimento com 

professores que apresentam habilidades especificas, técnicas relevantes, com suporte 

pedagógico e participação efetiva da coordenação e da direção da escola. 

Após o diagnóstico, por meio das avaliações mensais e bimestrais, serão identificadas 

as dificuldades de cada aluno, sendo determinado o tipo de intervenção que será aplicada, 

independente do bloco ou ano que o aluno esteja inserido. 

OBJETIVOS GERAIS  

Atender os alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem. Identificando-as 

em tempo hábil, procurando intervir respeitando o tempo de apropriação do conhecimento 

de cada um, através de aulas lúdicas e práticas, com riqueza de material concreto e 

humano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Português 

 Levar o aluno a interpretar textos, que possam provocar diferentes significados 

e também a trabalhar com informações diferenciadas; 

 Ler com autonomia, demonstrando compreensão do que leu; 

 Fazer revisão do próprio texto, trocando ideias com os colegas, com a turma e 

o professor, reescrevendo seu próprio texto; 

 Trabalhar a sonoridades das letras, evitando as trocas fonéticas (f/v, m/n, b/b, 

d/t, entre outros); 

 Empregar corretamente os aspectos notacionais aos textos produzidos, tais 

como: paragrafação, pontuação, acentuação, separação silábica, etc.; 

 Estruturar e construir textos, com coerência e sequência lógica de ideias e 

fatos, nos variados gêneros textuais. 

Matemática 

 Estimular a compreensão de conceitos matemáticos; 

 Ler e interpretar situações-problemas, envolvendo as quatro operações; 

 Operacionalizaras quatro operações; 

 Resolver situações problemas, a partir da leitura interpretativa; 

 Resolver situações problemas a partir de operacionalização 

 Compor e decompor números através de materiais concretos; 

 Aprimorar o raciocínio lógico matemático (cálculo mental); 

 Promover campeonatos de tabuada 

 

PROCEDIMENTO/ AÇÕES PEDAGÓGICAS  

PORTUGUÊS  

 Dinâmicas diversas; 

 Formação de palavras com alfabeto móvel, lixa, caixa de areia e cartões conflitos; 

 Estruturação dos parágrafos 

 Ampliação e construção de frases, com material concreto lúdico; 
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 Construção de textos individuais e coletivos, a vista de cenas sequenciadas, relatos 

de fatos vivenciados e, dinâmicas das quais participou; 

 Produção de texto partindo da palavra; 

 Inicialização de textos, com manuseio de quebra-cabeças de madeira, para 

visualização e descrição das cenas; 

 Finalização de textos, com levantamento de questões pelo professor; 

 Paragrafação de textos; 

 Inicialização de textos, com o conhecimento do final do enredo; 

 Pontuação de textos discursivos; 

 Ditado de piadas para fixação de aspectos notacionais (Ortografia, pontuação e 

paragrafação); 

 Reestruturação de textos produzidos, por meio de códigos; 

 Montagem de livrinhos, através de recontos; 

 Produção de textos com reestruturação e ampliação de ideias para criação/exposição 

de livro a comunidade escolar; 

 Hora do conto. 

MATEMÁTICA 

 Identificação do Sistema monetário, com vendinha, utilizando cédulas, mercadorias 

de sucatas; 

 Identificação do Sistema de medias, utilizando o Kit Medidas, contendo: fita métrica, 

tremas, metro, réguas, balanças, litros, copos colheres de medida. 

 Adição, subtração e multiplicação com material concreto como: material dourado, 

canudinhos, palitos, ábacos; imantógrafos, quadro de valor e lugar(QVL), sapateira, 

jogos, etc. 

ESTRATÉGIAS 

 A escola após estudo do Currículo em Movimento, instituiu a Semana do Feedback, 

após as avaliações bimestrais. 
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 A Equipe de professores, receberá antecipadamente uma quantidade x de avaliações 

(máximo de 04 alunos) para apreciação, preparação dos materiais adequados a 

intervenção. 

 O momento interventivo acontece semanalmente, nas turmas de 1º ao 5º ano, onde 

as professoras do turno contrário atuam diretamente nas dificuldades individuais do 

aluno que necessita de intervenção, retirando-o da sala e levando para um ambiente 

mais propício para a abordagem pedagógica. 

 O restante da turma, aqueles que estão acompanhando o conteúdo de forma 

satisfatória, realizam atividades de fixação de temas já abordados pela professora da 

turma para que o aluno atendido pelo Projeto Interventivo não perca nenhum 

conteúdo novo. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 Observação da participação e interesse dos (as) alunos (as); 

 Registro das atividades proporcionadas; 

 Reflexo no desempenho, em sala de aula; 

 Avaliações diagnósticas em períodos determinados pela Coordenação e Professores, 

CRONOGRAMA 

Aplicação do projeto acontecerá às terças-feiras, utilizando os espaços disponíveis na 

escola, durante o ano letivo 2019. 
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Foto 27 - Projeto Interventivo 
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PROJETO VIAJANDO NA LEITURA 

 

Foto 28 - Projeto Viajando na Leitura 

     

“Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício 

da cidadania precisa criar condições para o desenvolvimento da 

capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça 

necessidades pessoais - que podem estar relacionadas às ações 

efetivas do cotidiano, à transmissão de busca de informações, ao 

exercício da reflexão... Cabe, portanto, à escola viabilizar o 

acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, 

ensinar a produzi-los e a interpretá-los.” PCNS 1997, p 30. 
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1. Apresentação 

A lei nº 12.244 de 24 de maio de 2010 dispõe sobre a universalização das bibliotecas 

nas instituições de ensino do país. Segundo a mesma, considera-se biblioteca escolar a 

coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte 

destinados à consulta, à pesquisa ou à leitura. Ainda, de acordo com a lei, compete ao 

sistema de ensino determinar a ampliação do acervo conforme a realidade, divulgar 

orientações de guarda, preservação, organização e funcionamento das bibliotecas 

escolares. 

“Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania precisa 

criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem que 

satisfaça necessidades pessoais – que podem estar relacionadas às ações efetivas do 

cotidiano, à transmissão de busca de informações, ao exercício da reflexão... Cabe, 

portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam 

socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los.” PCNS 1997, p 30. 

 

2. Título do Projeto 

Viajando na Leitura 

 

3. Problematização 

 

“Bibliotecas são instituições básicas de educação que antecedem, na verdade, às 

escolas.” Anísio Teixeira 

Pensando a leitura como ferramenta para o desenvolvimento de qualquer projeto 

pedagógico, não se pode conceber o espaço escolar sem livros. A escola formaliza o 

processo social da leitura. A biblioteca é uma peça insubstituível neste processo, a leitura. E 

para analisar o impacto da biblioteca nesse processo, é preciso perguntar: 

Que espaço ocupa a biblioteca na formação do indivíduo enquanto ser pensante e 

produtor de cultura? 

Com certeza, a biblioteca ocupa ou deveria ocupar não apenas  um lugar de 
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destaque, senão o mais importante, por sua virtualidade e potencialidade de conter em um 

espaço relativamente pequeno, uma parte do acervo editado da cultura humana após a 

invenção da escrita. 

Espera-se com este projeto “Viajando na Leitura” intervir no desenvolvimento da 

criança de forma a mostrar-lhe uma excelente ferramenta de conhecimento, que lhe 

acompanhará por toda sua vida. O incentivo à leitura integrada ao processo de ensino 

aprendizagem favorecem o desenvolvimento e a consolidação do hábito de ler nos alunos. 

Para isso, a biblioteca disponibiliza de certa quantidade e variedades de materiais: livros, 

jornais, revistas, gibis e cartazes, a fim de estimularem a curiosidade a respeito da leitura e 

da escrita. O registro de todas as atividades passa a ser elemento de investigação no 

cotidiano, possibilitando ao educando o acesso ao conhecimento e aquisição das 

aprendizagens. 

 

Pontos Positivos 

 O estímulo e apoio à formação de leitores/as; 

 Acervo com qualidade e razoável quantidade de algumas obras para atender o 

trabalho pedagógico e o número de estudantes na escola; 

 Condições de acessibilidade e atendimento para pessoas com deficiência 

 Local para pesquisas; 

 Ambiente fomentador de leitura e escrita; 

 Acervo com perspectiva interdisciplinar com leitura em prosa, jornais, cartazes, 

filmes, histórias em quadrinhos etc.; 

 Acervo com coleções de livros de referência, ou seja, livros de consulta como 

dicionários, enciclopédias, atlas, entre outros. Livros textos: literatura, livros didáticos, 

informativos etc. Coleção de periódicos como revistas, jornais ou outros materiais que 

circulam em períodos regulares. 

 Multimeios como CDs, DVDs, jogos etc. Hemeroteca como arquivos de recortes de 

jornais, que informam sobre assuntos diversos e temas atuais e referem-se também a seção 

da biblioteca na qual se guardam as coleções de jornais, revistas e outros periódicos; 
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 Trocas de experiências entre professores/professores, aluno/aluno e 

professor/aluno; 

 Desenvolvimento da autonomia; 

 Possibilidade do aprendizado individual. 

 

Pontos Negativos 

 Muitas obras literárias do acervo não possuem a quantidade para todos os alunos; 

 Ausência de professores com os alunos na biblioteca; 

 Falta bibliotecário; 

 Falta organizar o acervo literário de acordo com a faixa etária, livros de referência, 

livros didáticos, informativos, coleção de periódicos e multimeios; 

 Falta digitalizar o acervo da biblioteca com um programa para empréstimo e 

devolução de livros para que não haja tanta perda no acervo. 

É fator indispensável na escola o contato da criança com todo o tipo de material 

escrito. A partir desse ambiente alfabetizador as crianças irão percebendo as funções sociais 

da leitura e da escrita e apropriando-se deste mundo, que antes lhes era indiferente e sem 

significado. Desta forma a biblioteca torna-se o melhor parceiro do professor, pois 

proporciona uma variedade de materiais para manipulação, exploração bem como para 

efeito visual. 

É importante que a biblioteca ofereça um trabalho específico com a literatura infantil 

ampliando conhecimentos e desenvoltura da linguagem tanto escrita quanto oral. 

 

4. Tema Gerador 

É na infância que se formam os futuros leitores. Acreditando nesta premissa 

desenvolveu-se este projeto “Viajando na Leitura”, que possui como fio condutor o mundo 

mágico da leitura. Mundo este que despertará sua imaginação, criatividade, conhecimento, 

vontade de ler e conhecer o novo e buscar o conhecimento. 

As ações se dão na perspectiva de: 

 Equipar a escola com mobiliários adequados como mesas, cadeiras, estantes etc; 
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 Cursos para formação de bibliotecários; 

 Recursos para aquisição de novos acervos literários, didáticos, coleções, dicionários 

atualizados com a nova regra ortográfica, assinatura de jornais e revistas. 

 

5. Justificativa 

Nas bases para a democratização do acesso, da permanência e do sucesso escolar, 

em todos os níveis e modalidades de educação, como instrumentos na construção da 

qualidade social da educação com direito social, destaca-se: 

 Proporcionar suporte pedagógico de aprendizagem para exercer a cidadania e para 

vida cotidiana; 

 Estimular o hábito de leitura tão necessário em sua vida cotidiana, escolar, no 

trabalho e por toda sua vida; 

 Contato do aluno com todo tipo de material escrito para que ele encontre-se como 

sujeito de sua própria educação reconhecendo a complexidade do mundo, que os envolvem, 

descobrindo seus próprios gostos, investigando aquilo que os interessa, adquirindo novos 

conhecimentos, escolhendo livremente suas leituras preferidas. Desta forma, conquistando o 

leitor, as bibliotecas se transformam em um local onde a educação, o ensino e o lazer 

poderão encontrar-se permitindo a todos o acesso às informações e contribuindo na 

formação de cidadãos. 

 O baixo nível de leitura influi negativamente no desenvolvimento pessoal e 

profissional do cidadão contribuindo decisivamente para ampliar a disparidade social 

existente no Brasil, promovendo mais exclusão social e menos cidadania. Analisando este 

cenário, torna-se imprescindível continuar desenvolvendo projetos e campanhas em prol da 

leitura. 

 

6. Objetivos 

6.1.  Geral 

Oportunizar a formação de cidadãos permitindo a todos o acesso às informações e a 

percepção das imensas possibilidades de conhecimento, informação e lazer. 
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6.1.  Específico 

 Fomentar a leitura; 

 Formar uma atitude científica; 

 Constituir um elemento que auxilia na aprendizagem permanente do indivíduo; 

 Estimular a criatividade, a comunicação e a recreação; 

 Apoiar os docentes em seus planejamentos com informações necessárias para 

tomada de decisões em sala de aula; 

 Oferecer livre acesso aos livros; 

 Adquirir responsabilidade em pegar livros emprestados do acervo da biblioteca 

escolar e devolver no prazo estabelecido de uma semana, zelando pelo livro; 

 Desenvolver postura crítica frente aos textos. 

 

7. Conteúdos 

     O projeto será desenvolvido em todas as turmas simultaneamente. A biblioteca atenderá 

a todos os alunos. 

 Apresentação do projeto de leitura “Viajando na Leitura” aos envolvidos: diretores, 

professores, coordenadores pedagógicos, supervisor pedagógico, bibliotecário entre outros; 

 Definição dos direitos e deveres: grupo gestor, professores e alunos na organização 

da biblioteca; 

 Planejamento da apresentação do projeto aos alunos; 

 Elaboração de calendário de desenvolvimento do projeto na escola; 

 Empréstimo de livros pelo profissional da biblioteca; 

 Momento de leitura no pátio da escola; 

 Contação de histórias pelos professores na entrada dos turnos; 

 Sarau Literário com a participação de professores, alunos e pais; 

 Desenvolvimento de atividades a partir dos títulos lidos: dramatizações, palestras, 

exposições, reescrita, ilustrações, histórias em quadrinhos, tirinhas em sala de aula. 
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8. Metodologia 

COMO ONDE QUANDO 

 Arranjo do acervo da biblioteca; 

 Aula expositiva dialogada e prática. 
 Biblioteca 

 Na primeira aula do ano letivo; 

 Conforme calendário escolar nos horários 

de atendimento da biblioteca, de acordo com a 

distribuição de turmas em cada turno. Horário 

anexo. 

 Empréstimos de livros com data do 

empréstimo e de devolução do mesmo. 
 Biblioteca 

 Conforme calendário escolar nos horários 

de atendimento da biblioteca, de acordo com a 

distribuição de turmas em cada turno. Horário 

anexo. 

 Momento de leitura no pátio   Pátio da escola  

 Conforme o cronograma da escola essa 

leitura no pátio ocorre de quinze em quinze 

dias.  

 Contação de histórias pelos 

professores, “Hora do Conto” 
 Pátio da escola  

 No horário da entrada de cada turno, 

conforme o cronograma. Anexado 

       

QUEM COM O QUÊ? 
APRENDIZAGEM, QUE SE PRETENDE 

ALCANÇAR 

Professora Marília Silva Escobar 

(Mat. 35.101-6) 

 Livros; 

 Enciclopédias; 

 Revistas; 

 Jornais; 

 CDs; 

 DVDs. 

 Leitura; 

 Interpretação; 

 Criatividade; 

 Comunicação; 

 Postura crítica; 

 Responsabilidade. 

 

9. Cronograma 

9.1.1  -  1º e 2º Semestres (1º, 2º e 3º anos) 

 Apresentação da Biblioteca Maria Clara Machado aos alunos de acordo com dia e 

horário já estabelecidos em horário anexado; 

 Disposição do acervo da biblioteca; 
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 Empréstimo e devolução dos livros; 

 Cuidado com os livros; 

 Comportamento e atitudes esperados no ambiente da biblioteca; 

 Livros para os alunos do 1º ano: Livros, que apresentem histórias simples abordando 

temas e fatos do dia a dia da criança ou com aspectos conceituais como cores, formas e 

números e de 12 a 16 páginas. Livros introdutórios como contos de fadas simples ou livros 

conceituais mais elaborados que os anteriores, que não ultrapassem 500 palavras, sendo 

que podem alcançar uma média de 32 páginas, incluindo ilustrações em todas as páginas. 

 Livros para os alunos do 2º ano: Livros que chegam às 32 páginas, sendo que a 

parte textual pode chegar a 1000 palavras. As histórias possuem um personagem principal, 

que incorpora as emoções, preocupações e pontos de vista da criança. As ilustrações 

desempenham um papel tão importante quanto o texto na história e podem estar em todas 

as páginas ou em páginas alternadas. 

 Livros para os alunos do 3º ano: Livros voltados para crianças, que já começam a ler 

sozinhas, portanto com imagens preponderantes às palavras com ilustrações também 

coloridas em cada página ou alternadas. O montante de páginas pode variar de 32 a 64 

páginas com o texto podendo chegar a 2000 palavras. Livros com histórias bem-humoradas, 

que são contadas basicamente por meio de ação e diálogo em sentenças gramaticalmente 

simples (uma ideia por sentença). A média costuma ser de 2 a 5 sentenças. Livros com 

realidade e fantasia. 

 Os livros dos 1º, 2º e 3º anos no segundo semestre serão oferecidos com 

dificuldades maiores de acordo com o desenvolvimento da leitura, escrita e interpretação. 

Poderão variar em número de páginas, quantidades de palavras e ilustrações. 

 

9.1.2  -  1º e 2º Semestres (4º e 5º anos) 

 Apresentação da Biblioteca Maria Clara Machado aos alunos de acordo com dia e 

horário já estabelecidos em horário anexado; 

 Disposição do acervo da biblioteca; 

 Empréstimo e devolução dos livros; 
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 Cuidado com os livros; 

 Comportamento e atitudes esperados no ambiente da biblioteca; 

 Livros para os alunos do 4º ano: Livros com imagens e textos em equilíbrio, com 

frases ainda na ordem direta, mas já pertencendo a períodos compostos. O manuscrito pode 

chegar a 30 páginas divididas em capítulos de 2 a 3 páginas. O humor ainda é muito 

apreciado em histórias que representam o mundo real ou o maravilhoso e a narrativa 

desenvolve-se linearmente, com início, meio e fim. No 2º semestre as ilustrações já podem 

ser em preto e branco e já podem aparecer em poucas páginas. 

 Livros para os alunos do 5º ano: As ilustrações não tornam-se mais indispensáveis, 

mas são apreciáveis também. Manuscritos entre 45 e 60 páginas divididas em capítulos de 3 

a 4 páginas. As sentenças são um pouco mais complexas, mas os parágrafos ainda são 

curtos (2 a 4 sentenças em média). Os capítulos costumam terminar no meio de uma cena 

para manter o leitor interessado em continuar a leitura. Com linguagem mais elaborada, as 

personagens mais atraentes desses livros são aquelas que buscam vencer desafios em prol 

da justiça e da dignidade. No 2º semestre serão introduzidos livros com histórias mais 

complexas e com personagens secundários entrelaçados na narrativa. Os temas serão mais 

sofisticados com tramas reflexivas e críticas sem a necessidade de imagens. Os 

manuscritos tornar-se-ão mais longos, atingindo de 100 a 150 páginas e os protagonistas 

terão a mesma média de idade do leitor, incorporando sua visão de mundo e emoções. 

 

Lembrando que a partir do 2º ano os alunos também terão acesso às pesquisas em 

enciclopédias, revistas, jornais, dicionários, familiarização com várias formas de literatura, 

bibliografia e sua finalidade. 
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PROJETO AGENDA ESCOLAR 

O Projeto Agenda Escolar é realizado por meio de Concurso Anual da Agenda, onde 

os alunos realizam desenhos, poesias e frases trabalhando os valores e o senso de 

cooperação e respeito entre as pessoas em prol de uma vida social e ambiental sustentável 

que será o foco central desse concurso, contribuindo para a reflexão e a formação de 

cidadãos com valores em prol da vida. Os desenhos, frases e poesias irão compor a agenda 

do ano letivo seguinte. 

JUSTIFICATIVA 

O mundo todo vive um momento delicado com relação ao modo de vida das 

pessoas. Os modelos de consumo e de desenvolvimento têm se mostrado cada vez mais 

insustentáveis do ponto de vida da sobrevivência humana e de todas as espécies do 

planeta. Por todos os lados, ficam cada vez mais evidentes os sinais do esgotamento dos 

recursos e do desequilíbrio do clima, do ambiente e das ações. 

OBJETIVO GERAL 

A edição anual do Concurso da Agenda Escolar de Desenho, Poesia e Frase chega 

com o objetivo de promover a reflexão dos estudantes da Escola Classe 106 Norte em 

relação aos valores humanos e sociais capazes de contribuir para a construção de um lugar 

melhor para se viver, tanto em âmbito social como ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Refletir sobre a crise ambiental do século XXI e o papel das pessoas nesse cenário; 

 Promover a reflexão sobre aspectos centrais da cidadania; 

 Criar comportamentos centrais para a construção de uma sociedade mais unida e 

ambientalmente equilibrada; 

 Criar conceitos de comunidade e respeito às pessoas; 

 Sensibilizar os educadores no sentido de planejar suas ações pedagógicas, focando a 

importância da dimensão ambiental e social para o desenvolvimento sustentável; 

 Fomentar para o pensar globalmente e agir localmente; 

 Desenvolver o hábito da utilização da agenda; 

 Conhecer os passos da construção de uma agenda escolar  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

 
Página 98 de 192 

REGRAS DO CONCURSO 

Todos os desenhos devem vir em papel A4, identificados, em letra legível, com 

nome da completo da criança, idade, ano e turma.  Para participar da competição, os 

desenhos deverão ser elaborados com técnicas livres de criação e arte, em formato A4, não 

podendo ser digital, devendo ser elaborado exclusivamente pela criança, os trabalhos 

deverão ser individuais e realizados durante a oficina em sala de aula.  

Da avaliação. 

O concurso tem caráter competitivo. Os participantes serão valorizados em sua 

especificidade: desenho e produção textual. Os desenhos irão compor a capa, a contra 

capa, as divisões de bimestres. Todos os alunos vencedores receberão a agenda do ano 

letivo seguinte como forma de premiação. 

 Concurso Agenda Escolar  

 

  

Foto 29 – Projeto da Agenda Escolar 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

 
Página 99 de 192 

 

PROJETO CIDADÃO DO MUNDO 

2019 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

"O heroísmo pode salvar um povo em circunstâncias difíceis; 

Mas é apenas a acumulação diária de pequenas virtudes que determina a sua grandeza." 

(Gustave Le Bon) 
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INTRODUÇÃO 

Através das leituras realizadas e da prática no cotidiano escolar percebemos que 

o apelo por valores está cada vez mais constante em cada país na medida em que 

educadores, pais e até mesmo as crianças encontram-se sensivelmente afetados pela 

violência e outros problemas crescentes que implicam na falta de coesão social. 

Desde 2018, no Projeto Cidadão do Mundo os valores anteriormente relacionados 

às cores, por decisão do grupo de professores e equipe de demais integrantes desta U.E, 

optou por não mais relacionar os valores às cores e o Projeto Cidadão do Mundo foi 

reestruturado. Os Valores agora são trabalhados da seguinte forma: 

 Primeiro Pilar: Ética e Cidadania, 

 Segundo Pilar: Zelo e Responsabilidade, 

 Terceiro Pilar: Respeito e Honestidade e 

 Quarto Pilar: Amor e Gratidão. 

Devendo ser trabalhado um pilar por bimestre relacionando os dois valores. Uma 

apostila com atividades relacionadas aos quatro pilares também foi elaborada fazendo uma 

correlação aos conteúdos trabalhados em sala. 

Os estudantes devem perceber que os valores estão presentes não só na sala de 

aula, mas que a realidade atual nos apresenta um planeta repartido em pedaços e em 

adiantado processo de danificação natural, social e individual. Em meio a essa situação, é 

notório o surgimento da necessidade de optar por um novo caminho, que possam assegurar 

a sobrevivência com qualidade de vida para todos, com desenvolvimento adequados e 

consciente. Somente por meio de uma nova mentalidade, a espécie humana poderá 

remodelar a si mesmo, garantir a existência da vida na Terra, o respeito a diversidade, a 

participação efetiva na melhoria da sociedade e recuperação do planeta que almejamos, 

garantindo que a cidadania seja exercida e os vínculos sociais fortalecidos. A forma 

encontrada para que um maior número de pessoas partilhe dessa consciência global é a 

disseminação de uma educação ampla, que se fundamente no respeito, onde o problema 

ambiental e social seja de todos e a responsabilidade por preservar nossos recursos 

naturais e mudar as desigualdades, não deva somente ficar restrito às atividades dos 

ecologistas ou as atitudes dos políticos. 
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Através da preservação desses valores estaremos promovendo integração entre 

a família, aluno e escola a fim de desenvolver vínculos afetivos, autoestima, aprendizagem e 

limites desenvolver um cidadão crítico, sua identidade, autonomia e ampliação da 

competência.  

Os Eixos Transversais, incorporados ao sistema como um elemento unificador 

das diversas disciplinas e experiências educativas, engloba aspectos ambientais, 

psicológicos, sociológicos, políticos e filosóficos e morais permitindo a integração do 

conhecimento. 

“(...) O futuro que deixamos para as crianças é fabricado na convivência (...)”. 

Humberto Maturama. 

 

JUSTIFICATIVA 

Através do Projeto Cidadão do Mundo a escola pretende oferecer meios efetivos 

que venha possibilitar a cada aluno o desenvolvimento de uma visão integrada de mundo, 

que os capacite através dos conhecimentos de que necessita para crescer como cidadão 

plenamente reconhecido e consciente de seu papel na sociedade, sendo capaz de refletir e 

apontar metas de qualidade que o ajude a enfrentar o mundo atual como cidadão de forma  

participativa e autônoma, conhecedor de seus direitos e deveres, onde venha a adotar uma 

postura de respeito em relação aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, 

étnico e cultural, permitindo viver uma relação construtiva consigo mesmo e com o meio, 

colaborando para que a sociedade seja ambientalmente sustentável e socialmente justa. 

Desta forma, teremos uma noção que tudo está interligado. Este projeto 

contempla a necessidade de pequenos atos, que serão responsáveis por grandes 

transformações que devem ser assumidas por nós, para o resto de nossas vidas e assim 

estaremos garantindo o futuro de nossas gerações com fraternidade e sustentabilidade. O 

professor, entendendo que o agente principal da escola é o aluno, deverá contribuir para a 

construção do ser consciente oportunizando reflexões e atitudes que visem o bem estar e o 

fortalecimento de valores éticos e morais.  
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OBJETIVO GERAL 

Proporcionar o desenvolvimento de valores e virtudes indispensáveis a formação 

humana e a vida em sociedade. 

Contribuir para a construção da cidadania e do pleno exercício da mesma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Observar e analisar fatos e condições do ponto de vista ambiental e social, de 

modo crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar de um modo 

reativo e propositivo, ou seja, sugerindo caminhos e alternativas, a fim de garantir um 

meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida; 

 Conviver num ambiente agradável onde um possa respeitar o outro e todos 

respeitarem a natureza; 

 Adotar posturas pessoais e comportamentos sociais construtivos, baseados na 

prática das virtudes, colaborando para a construção de uma sociedade justa, em um 

ambiente saudável. 

 Participar de ações sociais que resgatem valores humanos como respeito pela 

vida, responsabilidade, solidariedade, amizade e ética. 

 Envolver a comunidade escolar e famílias neste processo de relações fraternas 

e preservação do meio ambiente. 

 Conhecer a realidade da sala de aula e pátio da escola para busca coletiva de 

soluções. (desperdício ou economia de papel, destino correto do lixo, torneiras abertas 

ou fechadas, lanche saudável ou prejudicial à saúde, preservação das árvores ou 

destruição, etc.) 

 Estabelecer diferença entre separar, reciclar e reutilizar; 

 Desenvolver o respeito, a cooperação, o humanismo com atitudes do cotidiano; 

 Despertar o repúdio ao desperdício em suas diferentes formas; 

 Compreender a necessidade e o domínio de alguns procedimentos de 

conservação e manejo dos recursos naturais com os quais interagem, aplicando-os 

cotidianamente; 
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 Perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, adotando 

posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, étnico e 

cultural; 

 Propiciar condições para o autoconhecimento e para o conhecimento da 

individualidade de cada ser; 

 Considerar o meio ambiente em sua totalidade, em seus aspectos naturais e 

criados pelo Homem (político, social, econômico, moral e estético), constituindo um 

processo contínuo e permanente, através de todas as fases do ensino formal e não 

formal. 

 Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de 

cada disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global e equilibrada; 

 Examinar as principais questões ambientais e sociais, do ponto de vista local, 

regional, nacional, internacional, de modo que os educandos se identifiquem com as 

condições ambientais e problemas sociais de outras regiões geográficas; 

 Insistir no valor e na necessidade da cooperação local, nacional e internacional 

para prevenir e resolver os problemas ambientais; 

 Considerar de maneira explícita, os aspectos ambientais e de diversidade 

(étnica, social, sexual e religiosa), nos planos de desenvolvimento e crescimento, tendo 

em conta também a perspectiva histórica. 

 

METODOLOGIA 

Antes de tudo, é importante lembrar que o trabalho aqui sugerido não pretende 

esgotar o tema, nem tão pouco restringir as possibilidades de atividades que ele sugere. 

O projeto acontecerá a partir de atividades desenvolvidas na Escola Classe 106 

Norte, aplicadas em sala de aula pelos professores regentes e em momentos comuns a toda 

a escola, onde a apresentação do tema Eixos Transversais da Educação (Sustentabilidade, 

Cidadania e Diversidade) será abordado como uma "mentalidade", "uma forma de se ver o 

mundo" e não puramente como um conteúdo a mais a ser estudado. 
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CONTEÚDOS ABORDADOS 

PORTUGUÊS 

 Leitura com fluência e compreensão de diversos gêneros textuais. 

 Antecipação de informações sobre assuntos durante a leitura dos textos. 

 Seleção de informações significativas. 

 Construção e compreensão global do texto lido. 

 Fazer relações entre textos. 

 Planejamento de escrita de textos considerando o tema central. 

 Escrita de textos de diferentes gêneros. 

 Produção e revisão de textos considerando sua estrutura. 

 Planejamento da fala, selecionando e monitorando o uso de recursos. 

 Debate de temas em grupo. 

 Aplicação de vocabulário específico oral e por escrito. 

 Observação da função e da necessidade do emprego dos sinais de pontuação. 

 Consulta ao dicionário. 

 Realização de entrevista com intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento. 

MATEMÁTICA 

 Ampliação de procedimentos operatórios, por meio de situações-problema. 

 Compreensão e aplicação de conhecimentos sobre o sistema monetário brasileiro. 

 Estabelecimento de relações na reta numérica. 

 Realização dos registros de informações na forma de tabelas e gráficos. 

 Desenvolvimento do cálculo mental, aproximado, estimativa e uso de calculadora. 

HISTÓRIA 

 Identificação e compreensão de aspectos da ancestralidade, memória e 

reminiscências em busca da valorização da cultura local brasileira. 

 Convivência ética com o outro, conhecendo e respeitando seus direitos, deveres, 

costumes e modos de viver, na busca da eliminação da discriminação e do 

preconceito. 

 Respeito às diversidades. 
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 Conhecimento da História do Brasil e os papéis de todos os formadores do nosso 

povo e as implicações na sociedade. 

 Conhecimento e analise critica dos acontecimentos políticos. 

 Conhecimento da relevante luta dos grupos sociais. 

GEOGRAFIA 

 Análise de problemas socioculturais, econômicos, políticos e ambientais em sua 

localidade. 

 Compreensão a dinâmica dos principais problemas ambientais globais. 

 Percepção das relações de interdependência entre a cidade e o campo. 

 Reconhecimento do papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos 

transportes na configuração das paisagens urbanas e sociedade. 

 Avaliação do papel da sociedade na transformação do espaço geográfico. 

 Identificação da localização e deslocamentos representados por meio de mapas 

CIÊNCIAS 

 Atmosfera terrestre, conceituação, tipologia e fenômenos. 

 Tempo X Clima. 

 Climas do Brasil. 

 Água: importância, problemas, estados físicos, doce e salgada, presença na Terra, 

associação com o clima, a vegetação, relevo, etc. 

 Alimentação. 

 Recursos tecnológicos: Conhecimento e reflexão sobre sua influência na sociedade e 

indivíduo. 

 Diversas fontes de energia. 

 Compreensão das ações de preservação ambiental. 

 Reconhecimento de que o ser humano é o principal agente que modifica os 

ecossistemas. 

ENSINO RELIGIOSO 

 Compreensão da diversidade religiosa existente no Brasil e no mundo através de 

textos religiosos. 
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 Entendimento da necessidade de propiciar para si momentos reflexivos, como parte 

de valorização da vida. 

 Valorização da vida em função da dignidade do ser humano. 

 Percepção do valor da existência humana. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 Elaboração de trabalhos escritos, artísticos entrevistas e comunicação verbal 

(debates);  

 Avaliações, processuais e finais, sobre os conteúdos abordados, a partir do tema “O 

que é ser um cidadão do mundo”; 

 Apresentação de situações-problema envolvendo dados numéricos sobre as 

problemáticas humanas sociais, políticas, econômicas, culturais e de qualidade de 

vida; 

 Construção de tabelas e gráficos de estatística. 

 Leitura e interpretação de textos diversificados, incluindo aspectos notacionais; 

 Visitas de estudo: Jardim Botânico, Parque Nacional de Brasília, Associação dos 

Catadores de Lixo; Caesb; 

 Confecção e criação do mascote do projeto com os alunos. (concurso de desenhos); 

 Apreciação e trabalho com  as obras infantis: 

 O menino de todas as cores  de   Luísa Ducla Soares, Cristina Malaquias, Novagaia"  

 “O Rei Maluco e a Rainha mais ainda”, de Fernanda Lopes de Almeida,  

 O Livro das Virtudes; 

 Por que economizar água? 

 Mundinho Azul; 

 O Rio e a Cidade dos Homens, de Regina Siguemoto 

 Menina Bonita do Laço de fita- Ana Maria Machado 

 Meninas Negras – Madu Costa 

 Ninguém é igual a ninguém – Regina Otero 

 Diversidade – Tatiane Belinky 

 Tudo bem ser diferente- Todd Parr 

 O amigo do rei - Ruth Rocha 
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 Crianças como você e Bruna 

 Bruna e a Galinha E d‟Angola  

 Meu amigo Daw 

 Na minha escola todo mundo é igual 

 O Pequeno Príncipe. 

 Atividades relacionadas: 

 Leitura compartilhada de capítulos de alguns títulos sugeridos, diariamente; 

 Debate sobre os ensinamentos e mensagens de sabedoria, passados nas 

entrelinhas; 

 Produção de resumo dos capítulos lidos; 

 Confecção de trabalho artístico (plástico, cênico e musical); 

 Visita de magistrado – Programa AMAGIS. 

 Visita ao hospital Sara Kubitschek 

 Vídeos e filmes de construção e apoio à construção do cidadão do mundo: 

 Extraordinário  

 Zootopia  

 Lorax  

 Mãos Talentosas; 

 Sempre amigos; 

 Lixo Extraordinário; 

 Wall-E; 

 Viagem ao Centro da Terra; 

 Viagem Insólita; 

  Avatar  

 O menino Nito; 

 Cocoricó – Convivência, Respeito e estímulo a Diversidade; 

 Turma da Mônica (deficiência física) 

 Kiriku; 

 Os sem floresta. 

 Rio. 
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 Acquária; 

 Como salvar o planeta - Turma da Mônica 

 Respeito e Tolerância (Turma da Mônica) 

 Vídeos educativos de História (formação do povo brasileiro); 

 Questões elaboradas pela turma, sobre lixo, animais, economia de luz e água, etc. 

para aplicar na escola e em suas famílias e, posteriormente criar um gráfico e/ou 

tabela sobre o assunto em questão, para estudo em sala de aula. 

 Construção do Alfabeto Ecológico 

 Coleta seletiva do lixo. (Os três R‟s da Educação Ambiental: Redução, Reutilização e 

Reciclagem.) 

Montagem de painel 

 Oficinas de música (diversas músicas que abordam os eixos transversais, sendo 

ouvidas na entrada dos turnos);  

 Criação de cartazes - DEIXANDO DE SE LIXAR PARA O LIXO (manter a sala limpa, 

colocar o lixo na lixeira, cuidar dos materiais escolares)  

 Oficina de desenho;  

 Rodas de Leituras; 

 Pesquisa (diversas paisagens - o homem modifica o meio ambiente); 

DESENVOLVIMENTO 

MARÇO, ABRIL  E MAIO - CIDADANIA E ÉTICA  

Abertura do Pilar: Cidadania e Ética 

 Entrega da Apostila  

 Chuva de ideias  

 Música Pacato Cidadão  

 Estudo das Regras básicas da cidadania e ética  

 Vídeo no pátio: Valores éticos e morais no contexto do cotidiano das crianças 
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 (https://www.youtube.com/watch?v=KZG8mPM74x0) 

 Reflexão sobre o vídeo – Tarefa Familiar (Desenho, frase ou poesia 

  Para o mural coletivo. 

 Vídeo Ética - //www.youtube.com/watch? v=PhifYyhattQ (atividades relacionadas) – 

oficinas  

 Rodas de leitura:  Livros: Eleição da Criançada (Pedro Bandeira) 

 Cidadania para crianças (https://www.youtube.com/watch?v=d-1Soy6zATY) 

 CIDADANIA - Música infantil da Turminha do Tio Marcelo 

 Oficinas (Paródias e acrósticos) 

 Livro das virtudes – leitura no pátio, Ciça ( Neusa Jordem Possatti)  

 

Culminância do Pilar  

  “Cada Um Na Sua Casa!” – Um filme sobre consciência e cidadania “ (Projeção no 

pátio Cineminha) 

 Oficinas de desenho, produção e atividades relacionadas. 

JUNHO, JULHO E AGOSTO - ZELO E RESPONSABILIDADE 

Abertura do Pilar Zelo e Responsabilidade no pátio  

  Música O sal da Terra (cantar na entrada do turno) (interpretação, ilustração da 

música e reflexão da letra da música)  

 Atividades da apostila relacionadas ao tema  

 Confecção de acrósticos  

 Mundinho azul (leitura  no pátio pelas professoras) 

Filmes  

  1º ao 3º ano Filme: Zootopia , Lorax   - Os sem Florestas – Rio 1 e 2 , v 

  4º e 5º ano: Filme: Lixo Extraordinário, Wall-E , Viagem ao Centro da Terra  , Lorax  e 

Avatar  , Ilha das Flores ,Vida de Inseto . 

 Rodas de leitura e debate e leitura dramatizada   

https://www.youtube.com/watch?v=d-1Soy6zATY
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 Livros: Azul e Lindo, Planeta Terra Nossa Casa( Ruth Rocha ) , Maria vai com as 

Outras (Sylvia Orthof) , Procura-se lobo (Ana Maria Machado) Na Praia e no Luar , 

Tartaruga Quer Mar ( Ana Maria Machado ) Turma do Utilixo ( Nely A. Guernelli 

Nucci) 

O Jogo da Ecologia (Willian Brito) , O menino e árvore (Shel Silverstein) 

 

Culminância do Pilar  

 Tarefa familiar: Fazendo a minha parte para um mundo melhor (chuva de ideias) 

confecção do mural  

 Música – Herdeiros do Futuro - Cantar na entrada do turno 

(Atividades relacionadas a música)  

SETEMBRO E OUTUBRO  -  RESPEITO E HONESTIDADE  

Abertura do Pilar Respeito e Honestidade  

 Iniciar com o mural com atitudes de respeito  

 Atividades da Apostila  

 Música:  Normal  É Ser Diferente (Gilberto Gil ) 

 Vídeos: Respeito as diferenças (//www.youtube.com/watch?v=_I63rYJy3QM) cada 

Um do Seu Jeito (https://www.youtube.com/watch?v=2DoiJxNBJnA) 

Filmes: 

 4º  e 5º ano:   Mãos talentosas ,Sempre amigos , Extraordinário  

  1º, 2º e 3º anos: Extraordinário, O elefantinho diferente, Happy Fieet o Pinguim, 

Dumbo.  

Livros ( Roda de leitura – Leitura no pátio, contração de história ) 

 Verdade e Mentira (Marcos Serra), Menina Bonita do Laço de Fita (Ana Maria 

Machado ), Benedito ( Hugo Monteiro Ferreira ), O  Muro  Júlio Emílio Brás , O 

menino de Todas as Cores , Uma Joaninha Diferente (Regina Célia Melo) 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Shel+Silverstein&search-alias=digital-text&field-author=Shel+Silverstein&sort=relevancerank
https://www.youtube.com/watch?v=2DoiJxNBJnA
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Culminância do Pilar 

 Música: Diversidade (Lenine) cantar na entrada do turno  

 Tarefa Familiar – Reflexão sobre o Respeito e a Honestidade (desenho, frase, ou 

produção de texto) 

 Exemplos de atitudes – Varal das Virtudes (sala de aula). 

 

NOVEMBRO E DEZEMBRO - AMOR E GRATIDÃO 

 Abertura do Pilar: Amor e Gratidão 

 (Power Point) com apresentação; 

 Música: Não Custa Nada (Música em Família); 

 Interpretação na apostila; 

 Confecção da árvore da Gratidão; 

 Filmes com tema de Natal para todas as turmas (trabalhando o amor e gratidão); 

 5º ano - Mãos talentosas, A Corrente do Bem, A Procura da Felicidade, Um Sonho 

Possível; 

 1º, 2º e 3º ano – O Menino e o Mundo,  

 Livros: O Livro da Gratidão (Abertura do Pilar Respeito e Honestidade), O Livro da 

Família (autor: Todd Parr), Livro dos Sentimentos (autor: Todd Parr). 

 

Culminância do Pilar 

 Música: Enfim Vencer - Banda Eva; 

 Recolhimento de Donativos para entrega em Instituição de Caridade; 

 Visita das turmas do 5º ano a uma Instituição de Caridade para entrega dos 

donativos. 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Todd+Parr&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Todd+Parr&search-alias=books
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

 Organização e realização das atividades propostas diariamente. 

 Aplicação de avaliações mensais e bimestrais. 

 Participação nas atividades. 

 Pesquisas. 

EIXOS TRANSVERSAIS 

 Diversidade; 

 Sustentabilidade; 

 Cidadania; 

 Direitos Humanos. 

 

PUBLICO ALVO 

 Todos os alunos do 1º e 2º blocos (anos iniciais) dos turnos matutino e vespertino. 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 Ano Letivo - 2019. 
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PROJETO RECREIO COM PAZ 

2019 
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APRESENTAÇÃO 

O direito da criança e do adolescente ao lazer é constitucional, como preconiza o 

Estatuto da Criança e do Adolescente art. 16, inciso IV, que relata sobre o direito da criança 

brincar, praticar esportes e divertir-se. 

A legislação educacional prevê que nas escolas haja um período destinado ao 

intervalo/recreio o qual venha representar um momento lúdico de grande importância para 

socialização, contribuindo desta forma com ações já realizadas em sala de aula nos 

aspectos sociocultural, psicomotor e afetivo. 

O recreio é um grande laboratório que favorece a aprendizagem e se conduzido de 

maneira sistematizada e orientada minimiza condutas inadequadas e fortalece as diversas 

interações no âmbito social. 

A Orientação Educacional da EC 106 Norte, ciente da importância deste momento 

recreativo, colabora juntamente com Gestores, Coordenadores, Professores e Auxiliares de 

Educação, pois acreditam que esta ação educativa irá gerar equilíbrio e tranquilidade no 

horário do intervalo/recreio. As brincadeiras quando bem orientadas, contribuem para 

momentos saudáveis e prazerosos. 

Portanto, todas as ações a serem desenvolvidas neste projeto devem focar e objetivar 

o bem-estar do aluno, garantindo o direito a momentos de lazer, valorizando a capacidade 

intelectual e o fortalecimento das relações interpessoais, oportunizando a ampliação dos 

vínculos afetivos. 

 

JUSTIFICATIVA 

A EC 106 Norte já desenvolve este trabalho, porém o SOE, Gestores, 

Coordenadores, Professores, Auxiliares de Educação e Alunos, entendem que há a 

necessidade de aperfeiçoamento deste trabalho, pois compreendem que uma boa educação 

é a que respeita e aposta nas competências dos educandos. Assim como também 

compreendem as limitações e necessidades de aguçar a curiosidade, promover ambiente 
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que favoreça a criatividade o zelo pelos brinquedos, o diálogo, o respeito mútuo e o debate 

das possibilidades de desenvolver a aprendizagem nas relações. 

Ressaltamos que para o objetivo deste projeto ser alcançado com resultados 

significativos, é importante que haja investimento de materiais diversificados e a participação 

efetiva dos profissionais, dando orientação, suporte para avanços satisfatórios e sucesso em 

sua permanência. Diante do exposto e apresentação deste projeto, deseja-se a melhoria da 

qualidade da educação e a redução das brincadeiras violentas no recreio. 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 Resgatar valores humanos, como amizade, respeito, tolerância, honestidade, 

coragem, sabedoria; 

 Favorecer a interação entre os alunos e o meio ambiente. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revitalizar o espaço do pátio da escola; 

 Construir regras, normas e atitudes positivas; 

 Desenvolver hábitos de cooperação através de atividades lúdicas recreativas; 

 Ampliar as oportunidades de desenvolvimento psicomotor, cognitivo e socioafetivo; 

 Formar cidadãos críticos, participativos e cientes de seu papel na sociedade, 

visando torná-la mais justa e democrática. 

 
PÚBLICO ALVO 

 Todos os alunos dos turnos matutino e vespertino. 

 
METODOLOGIAS DE IMPLANTAÇÃO/AÇÕES 

 Apresentação e discussão do projeto junto aos profissionais da escola para ouvir 

sugestões de atividades; 
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 Implantação do projeto com um vídeo e/ou contação de história, enfatizando a 

importância do lúdico aliado à socialização e aprendizado; 

 Definição da entrega dos jalecos para cada turma e escala para uso dos brinquedos; 

 O professor realizará em sala de aula a escolha do monitor (do dia ou da semana); 

 No espaço do pátio da escola organizar: cantinhos de leitura, cantinho da beleza, 

cantinho da música, cantinho de brincadeiras ( morto vivo, cartinhas, soco soco, bate 

bate, chocopito) e outros. 

 
Observações. 

Em anos anteriores foi promovido concurso entre os alunos para a escolha do nome 

oficial Recreio com Paz, assim como o desenho simbólico para ser usado no jaleco dos 

alunos/monitores; 

A cada início do ano letivo, o SOE juntamente com os educadores e educandos 

recapitulam as regras de boa convivência no recreio. 

 
SUGESTÕES 

 As regras de convivência e a escala de uso dos brinquedos deverão ser expostas no 

pátio da escola; 

 Valorização da música, dança e instrumentalização, incentivando a apresentação de 

talentos; 

 Promoção de debates sobre algum tema, exemplo: preservação do meio ambiente e 

a importância da reciclagem; 

 Apresentação de grupo de capoeira; 

 Grupo de expressão corporal de dança e mímica; 

 Oficina de bambolês, com parceiros do Projeto Mundo Babushka. 

 
TEMPO DE DURAÇÃO 
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 Haverá definição de horários e escala para uso dos brinquedos e participação nas 

brincadeiras; 

 As atividades acontecerão por 15 minutos no horário do recreio;> O projeto será 

realizado durante o ano letivo. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 Bambolês, bola, boliche, cones, cordas grandes e pequenas, dominó de plástico 

(tamanho grande), elástico, jogos diversos (dama, xadrez, dominó, peteca), livros de 

histórias, mesa de ping-pong (bolas), perna de lata, quebra-cabeça, três-marias, 

som e cd (diversos), vôlei. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 Orientadora Educacional, Equipe Gestora, Alunos, Coordenadoras, Educadores 

Voluntários, Servidores da Carreira Assistência. 

 
RECURSOS FINANCEIROS 

 Dinheiro da APM, verbas públicas e doações. 

 
AVALIAÇÃO 

 Ocorrerá de modo contínuo e cotidianamente, sujeita a alterações. 

 
REFERÊNCIAS 

 Currículo em Movimento da SEEDF - Pressupostos Teóricos 

 ECA  

 Jogos Educativos: estrutura e organização da prática/Adriano José Rosseto Junior - 

São Paulo, 2009. 

 Levados da Breca/Marco Antônio Arruda - Ribeirão Preto , 2006. 

 Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal.  
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PROJETO PRESENÇA 

 

 

ESTAR NA ESCOLA É POSSÍVEL 
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JUSTIFICATIVA 

O Projeto Presença da EC 106 Norte contempla estudantes do ensino fundamental - 

anos iniciais, com o intuito de fazê-los despertar para o entendimento e a importância de ser 

frequente, potencializando assim as suas aprendizagens. 

A implementação pedagógica do projeto é feita pelo SOE - Serviço de Orientação 

Educacional, com o foco na participação e interesse dos estudantes em ter frequência 

escolar tendo a professora como mediadora desse processo, com vistas à prevenção para a 

retenção escolar.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 53 e 56, do direito à 

educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa e compete ao poder público 

recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos 

pais ou responsável, pela frequência escolar. 

Ainda no art. 56, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares. 

 Para que este projeto alcance os objetivos previstos, a Escola contará com a 

participação da família com devolutivas e justificativas da infrequência escolar do estudante, 

visando um eficaz desenvolvimento da aprendizagem com vistas a diminuição de casos 

encaminhados ao Conselho Tutelar. 

OBJETIVO GERAL 

 Sensibilizar os alunos sobre a necessidade da frequência escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar o interesse e a valorização de estar na escola; 

 Reconhecer a importância do direito à educação; 

 Prevenir possíveis retenções no ano/série; 

 Obter maior participação da família na vida escolar do estudante; 
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 Diminuir os casos encaminhados ao Conselho Tutelar por infrequência dos alunos.  

 

PÚBLICO ALVO  

 Todos os alunos dos turnos matutino e vespertino da Escola Classe 106 Norte. 

METODOLOGIA 

Ao iniciar o ano letivo, a Orientadora Educacional desenvolve sessões coletivas nas 

salas de aula, fazendo com que os estudantes valorizem a frequência escolar, almejando um 

bom rendimento pedagógico. 

Bimestralmente, o espelho de frequência de cada turma é analisado pelo SOE, Corpo 

Docente e pode-se detectar casos de alunos infrequentes e com histórico de  atrasos e 

saídas antecipadas, com possibilidade de chamamento dos responsáveis para assinatura de 

Termo de Compromisso e notificação ao Conselho Tutelar. 

Ocorre também a valorização dos alunos 100% frequentes, com o destaque de tal 

comportamento positivo. Os alunos que apresentam frequência razoável, recebem 

orientações e incentivos pertinentes ao assunto. 

AVALIAÇÃO 

Realizada cotidianamente ao longo do ano letivo com análise do diário do professor, 

sessões coletivas em sala de aula, atendimento individual aos alunos, pais ou responsáveis 

e devolutivas aos professores. 

REFERÊNCIAS 

 Currículo em Movimento da SEEDF 

 ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente 

 Regimento Escolar das Instituições Educacionais 

` 
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PROJETO REFORÇO MATEMÁTICA - 
5ºs ANOS 

2019 
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PROJETO REFORÇO MATEMÁTICA 

 

PROBLEMÁTICA 

Partindo da observação e das avaliações diagnósticas realizadas nos 5º anos do 

ensino fundamental na Escola Classe 106 Norte, percebeu-se a dificuldade de um 

percentual considerável de alunos com dificuldades de compreender as quatro operações, e 

todo o conteúdo de matemática os quais são requisitos fundamentais exigidos de um aluno 

que se encontra nessa série. 

Faz-se necessário rever a proposta pedagógica a esse público alvo e buscar 

estratégias para recuperarmos ainda em tempo esses que se encontra em defasagem nesta 

área de conhecimento.  Nesse aspecto, a Matemática pode dar sua contribuição à formação 

do cidadão ao desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a 

comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho 

coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios. 

 

Período de Duração: Um Semestre  

 

JUSTIFICATIVA  

 

Após a pesquisa na escola, percebemos as dificuldades dos alunos, em relação as 

quatro operações está relacionada também as dificuldade de interpretar até mesmo um 

pequeno texto, ocasionando dificuldade de assimilação e compreensão em todas as 

disciplinas no qual incluem as operações matemáticas. 

A matemática é uma linguagem expressa através de símbolos. Assim sendo, 

pretende-se abordar as dificuldades dos alunos que não conseguem compreender 

instruções e enunciados matemáticos, bem como as operações aritméticas, pois é 

necessário que eles superem as dificuldades de leitura e escrita para poderem resolver as 

questões que lhes são propostas. ''É importante destacar que a Matemática deverá ser vista 

pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, 
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de sua sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação'' 

(PCN's,1997). 

O fato é que a maioria dos alunos manifesta dificuldades em aritmética e outras áreas 

da matemática na escola como: interpretação de problemas, sinais das operações 

fundamentais e na tabuada, mas eles poderão ter, mesmo assim, boa habilidade em 

matemática. 

Mas para alguns alunos o ensino da matemática se torna difícil porque o que está 

sendo ensinado não é significativo para sua vida fora da escola. Por exemplo, o problema 

perde o significado porque a resolução de problemas na escola tem objetivos que diferem 

daqueles que nos movem para resolver problemas de matemática fora da sala de aula.  

É importante destacar que as situações de aprendizagem precisam estar centradas 

na construção de significados, na elaboração de estratégias e na resolução de problemas, 

em que o aluno desenvolve processos importantes como intuição, analogia, indução e 

dedução. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Diagnosticar o conhecimento prévio dos alunos que se encontram com dificuldades 

de assimilar o conteúdo de matemática criando possibilidades para a compreensão das 

diferentes estratégias ligadas à resolução de situações problemas, buscando sanar essas 

dificuldades e desenvolver habilidades que elevem o nível de conhecimento do aluno para o 

ano seguinte 6º ano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar aulas de reforço para os alunos que apresentaram durante o primeiro 

semestre dificuldades na resolução de situações problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais; 

 Incorporar soluções alternativas, reestruturar e ampliar a compreensão acerca dos 

conceitos envolvidos nas quatro operações e nas situações problemas; 
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 Discutir as dúvidas, supor que as soluções dos outros podem fazer sentido e persistir 

na tentativa de construir suas próprias ideias; 

 Reconhecer os significados dos números naturais em diferentes contextos e 

estabelecimento de relações entre números naturais, tais como ser múltiplo de ser 

divisor de desenvolvimento da capacidade de investigação e da perseverança na 

busca de resultados, valorizando o uso de estratégias de verificação e controle de 

resultados, 

 Predisposição para alterar a estratégia prevista para resolver uma situação-problema 

quando o resultado não for satisfatório, 

 Reconhecimento que pode haver diversas formas de resolução para uma mesma 

situação- problema e conhecê-las, 

 Valorização e uso da linguagem matemática para expressar-se com clareza, precisão 

e concisão, 

 Estimular o trabalho coletivo, colaborando na interpretação de situações-problema, na 

elaboração de estratégias de resolução e na sua validação. 

 Promover alunos-monitores; 

 Aplicar avaliações paralelas para verificação da aprendizagem dos alunos tanto dos 

alunos-monitores quanto dos alunos das aulas de reforço. 

 Incentivar o trabalho em grupo, enfatizando a importância da ajuda mútua, para a 

realização das atividades. 

 

No 5º ano do ensino Fundamental, o ensino de Matemática deve visar o 

desenvolvimento: 

 

 Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que 

levem o aluno a: 

 Ampliar e construir novos significados para os números naturais, inteiros e racionais, 

à partir de sua utilização no contexto social e da análise de alguns problemas 

históricos que motivaram sua construção; 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

 
Página 125 de 192 

 Resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e a 

partir delas ampliar e construir novos significados da adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação; 

 Assim, torna se evidente que a educação matemática deve estar voltada para a 

necessidade que o aluno tem de construir sua lógica construtiva, e, 

consequentemente as estruturas mentais dos números e das operações elementares. 

  É preciso envolver o aluno para que se sinta encorajado a refletir sobre suas ações e 

sem medo de aprender a pensar, explorar e descobrir. 

 Cada aluno tem seu jeito e tempo para aprender, hoje temos estudos e a 

compreensão da Psicopedagogia que nos mostra a necessidade de se observar a 

maneira peculiar e singular com que cada sujeito aprende. 

 
METODOLOGIA 
 

 Apresentar o projeto e sensibilizar os alunos quanto a importâncias das aulas de 
reforço; 

 Aplicar um teste envolvendo as quatro operações e selecionar os alunos que se 
encontram mais desenvolvidos para serem os monitores do reforço; 

 Propor atividades em que os alunos compartilhem leitura de situações problemas com 
colegas de classe; 

 Elaborar atividades em grupos para que sejam acionadas estratégias de 
compreensão e interpretação de textos com situações problemas, 

 Criar oficinas com jogos que proporcione o desenvolvimento do raciocínio lógico 
matemático; 

 Desenvolver situações problemas voltada para a realidade dos discentes; 

 Estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico através de atividades “para casa” 
que envolva as quatro operações; 

 Incentivar o estudo da tabuada; 

 Trabalhar exemplos práticos e problemas para desenvolver o raciocínio lógico-
matemático. 

 Formar grupos com três integrantes (um monitor por grupo). 

 Atendê-los de forma mais especifica nas suas dificuldades com a presença do 
professor em cada grupo. 
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Cronograma: 
 

Mês Atividades a serem desenvolvidas 

Agosto  Apresentar a proposta de intervenção para a professora regente 

e alunos. 

 Fazer parceria com as demais professoras da escola; 

 Identificar os alunos que apresentam dificuldades com o 

raciocínio lógico; 

 Mobilizar os alunos e estabelecer a função dos monitores; 

 Início das aulas de reforço. 

Setembro 
 Continuação das aulas. 

Outubro 
 Continuação das aulas. 

Novembro 
 Olimpíada local com SENTENÇAS MATEMÁTICAS. 

Dezembro 
 Premiação. 
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PROJETO TAI CHI CHUAN 

2019 

 

 

 

  

Foto 30 - Projeto TAI CHI CHUAN 
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PROJETO TAI CHI CHUAN 2019 

 APRESENTAÇAO 

O projeto Piloto Tai Chi Chuan acontecerá durante o ano letivo de 2019 para duas 

turmas do turno matutino e duas turmas do turno vespertino. O projeto será desenvolvido na 

escola durante o ano letivo pelo professor Magno Bueno e seus colaboradores. 

 JUSTIFICATIVA  

O desenvolvimento do Projeto visa proporcionar aos alunos momentos de lazer aliado 

aos benefícios da prática da arte marcial milenar chinesa Tai Chi Chuan, tais como alívio do 

stress melhora do equilíbrio, auxilia na diminuição da ansiedade, aumenta da flexibilidade e 

força muscular, além de ajudar no desenvolvimento da coordenação motora e lateralidade e 

auxiliar no tratamento da depressão e melhora do auto estima. O Tai Chi Chuã proporciona 

ao praticante uma maior percepção de suas capacidades e o modo de desenvolvê-las, 

resultando em autoconhecimento e melhora da saúde. Assim o Tai Chi Chuan pode ser um 

veículo de autodescobrimento e percepção de que a paz começa dentro do indivíduo que, 

enquanto servidor consciente, busca incentivar aos demais desenvolver melhor suas 

potencialidades para aplicá-las em benefício da própria aprendizagem e do desenvolvimento 

das suas habilidades. 

 OBJETIVO  

Promover a prática física que busca desenvolver o equilíbrio entre mente, corpo e 

espirito. 

 METODOLOGIA 

O Sistema de exercícios e sequências marciais para desenvolver a Arte do Tai Chi 

Chuan serão ensinados da forma tradicional seguindo a ordem das escolas chinesas: 

Exercícios de postura fixa , incluindo o Zhan Zhuang (de pé como uma árvore) + exercícios 

de Chi Kung (TREINO DA ENERGIA), composto de exercícios de respiração e movimentos 

suaves circulares + a prática do Lian Gong (alongamentos) + exercício de „Tecer o fio da 
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seda‟ ( Chan Ssü Chin) + aprendizado da Forma de 24posturas do Tai Chi Chuan do Estilo 

Yang Simplificado (forma de Pequim). 

 CRONOGRAMA 

Terças e Quintas (horário a combinar) - 1 hora /aula – 60 min, e m cada turma.  

 AVALIAÇÃO 

Será realizada através de observação do desenvolvimento da coordenação motora, 

lateralidade, concentração e melhora da autoestima dos participantes. 

 CULMINÃNCIA 

Será realizada uma durante a Festa da Família que acontece no mês de setembro e 

outra em durante a III mostra Cultural da Escola Classe 106 Norte que acontece em 

novembro. A culminância acontecerá para que seja direcionada a toda a comunidade 

escolar de forma especial para os pais e responsáveis, promovendo uma maior integração 

família e escola.  
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PLANO DE AÇÃO PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DA PP - GESTÃO 

DA ESCOLA CLASSE 106 NORTE 
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇAO DA PP - GESTÃO DA EC 106 NORTE 

Objetivo Geral: 

O Plano de Ação para implementação do Plano Político Pedagógico (PPP) está 

focado na realização do trabalho buscando a qualidade no ensino público; visando a 

aprendizagem significativa; oportunizando a capacitação continuada dos docentes e 

funcionários; a participação do Conselho Escolar que promova com a equipe gestora 

melhoria no processo administrativo/pedagógico/financeiro; pela prestação de contas à 

comunidade escolar; pela otimização da pedagogia de projetos que venha, de fato, contribuir 

com a dinâmica do processo pedagógico; para que a biblioteca e o laboratório de informática 

sejam ferramentas complementares e auxiliares para que os professores possam contribuir 

com o processo de aquisição da leitura e da escrita, produção textual, desenvolvimento do 

raciocínio lógico matemático. 

 

Objetivos Específicos 

 Promover a unidade entre os anos do Ensino Fundamental. 

 Dar continuidade ao Conselho de Classe Coletivo por Bloco. 

 Estabelecer um trabalho de coordenação pedagógica integrado, ano a ano, com 

planos de trabalho contextualizados e interdisciplinar. 

 Estabelecer um elo entre a Equipe Gestora e o todo pedagógico. 

 Promover a Educação Inclusiva. 

 Promover o Projeto Interventivo e o Reagrupamento para o BIA (Bloco I) visando 

atender o aluno em suas dificuldades e individualmente. 

 Promover oficinas para a utilização do material pedagógico como suporte aos 

docentes tornando suas aulas mais dinâmicas. 

 Dar continuidade ao trabalho do laboratório de informática como ferramenta de 

auxílio à aprendizagem. 

 Promover o Projeto Interventivo e Reagrupamento para os alunos do 4os e 5os 

anos (Bloco II). 
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 Oportunizar o sucesso dos alunos inclusivos (diagnosticados ou não), buscando 

atendê-los em suas necessidades. 

 Dar continuidade a avaliação periódica das ações desenvolvidas na escola e 

redimensiona-las para atender as necessidades da escola. 

 Promover palestras – elucidativas com palestrantes inteirados sobre AVALIAÇÃO e 

toda problemática que permeia o tema. 

 Propiciar aos professores um recreio tranquilo.  

 Revitalizar o banco de atividades e avaliações pedagógicas para atender possíveis 

emergências. 

 Dar continuidade ao desenvolvimento do Projeto de Leitura (Viajando na Leitura) 

dentro de uma abordagem filosófica, promovendo atividades, encontros e palestras que 

visem o despertar do hábito da leitura com foco na aprendizagem. 

 Continuar promovendo projetos/ações voltadas a Educação (Lei nº 10639 e 

11645/08 – Artigo 26 A) – Relações Ético-Racial. 

 Promover a acolhida coletiva após o recreio com músicas. 

 Dar continuidade a pedagogia de projetos, visando a aquisição de habilidades e 

competências necessárias para a aprendizagem significativa. 

 Realizar recreio com monitores para desenvolver brincadeiras (pilar corda, 

caminhada entre cones, bambolê, jogar bola em círculo, etc.). 

 Dar continuidade a promoção de palestras com palestrantes especializados, com 

abordagem em temas atuais e de utilidade pública. 

 Desenvolver o hábito da leitura e produção textual, objetivando a elaboração de 

livro com os textos escritos pelos alunos. 

 Dar continuidade ao momento de contação de histórias nas entradas dos turnos, 

com a participação das professoras, direção, coordenação e SOE. 

 Trabalhar de forma efetiva os Eixos Transversais do Currículo, inserido em 

projetos. 

 Realizar a acolhida dos alunos nas entradas dos turnos Matutino e Vespertino. 

 Elaborar avaliações/testes contemplando a adequação curricular. 
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Aspectos Administrativos 

 Dar continuidade ao ambiente limpo e atrativo para despertar acolhimento e 

interesse pela educação. 

 Oportunizar ambiente com músicas adequadas à faixa etária na entrada, recreio e 

saída. 

 Dar continuidade a conservação, organização, enriquecimento e atualização do 

acervo da biblioteca. 

 Oportunizar a atuação do Conselho Escolar para opinar no pedagógico, 

administrativo e financeiro. 

 Dar continuidade a organização da mecanografia para atender o administrativo e o 

pedagógico. 

 Revitalizar o parquinho e realizar reparos na estrutura dos brinquedos para a 

conservação dos mesmos 

 Possibilitar o acesso, a escola, da comunidade  com devido agendamento, para 

que não haja desconforto família x professor x aluno. 

 Registrar na secretaria ou portaria os atrasos e saídas antecipadas dos alunos. 

 Dar continuidade a organização da secretaria primando pela organização dos 

envolvidos no sistema. 

 Dar continuidade a pontualidade na informação dos recados e correspondências de 

interesse dos funcionários. 

 Propiciar um ambiente harmonioso entre os envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. 

 Dar continuidade a valorização dos segmentos envolvidos na educação. 

 Dar continuidade a organização do material pedagógico facilitando acesso aos 

mesmos. 

 Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos servidores da unidade escolar 

para o bom desempenho de suas funções. 
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Aspectos Financeiros 

 Primar pela continuidade da transparência na prestação de contas à Comunidade 

Escolar (APM e outras verbas). 

 Continuar buscando parceria com empresários parceiros e comunidade local para 

melhorias na escola.  

 Primar pela transparência na prestação contas, afixando planilha da APM mensal, 

em mural, na entrada principal da Escola; 

 Gerir a I.E com transparência da utilização de verbas públicas (PDAF, PDDE) com 

a parceria do Conselho Escolar; 

 Reestruturar espaço atrás da sala de informática, organização de salas para 

atendimento SOE, EEAA e Sala de Recursos; 

 Reestruturar espaços com colocação de divisórias, para redefinição de espaços 

para sala de material Pedagógico e depósito; 

 Organizar sala de coordenação próxima a sala de Direção e Sala de Professores; 

 Prestar contas das verbas públicas. PDAF – prestação de contas quadrimestrais: 

Primeiro quadrimestre ................. janeiro     a abril/2019 

Segundo quadrimestre ................ maio        a junho/2019 

Terceiro quadrimestre ................. setembro a dezembro/2019 

 Pagar despesas de custeio com verba PDAF, mediante cheque com assinatura da 

presidente e tesoureira. 

 Manter os valores recebidos pela UEX em aplicação com resgate automático. 

 PDDE – prestação de contas semestral. 

 Prestar contas: mensal, semestral e anual com registros de receitas/ despesas e 

comprovantes fiscais/recibos de compras e serviços realizadas com as verbas da 

Associação de Pais e Mestres da E.C. 106 Norte 

 Prestar contas dos valores recebidos pela APM em aplicação financeira com 

resgate automático. 

 Prestar contas dos valores captados pela APM referente a eventos realizados na 

escola à Comunidade Escolar no mural de entrada I.E. 
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 Manter os valores recebidos pela APM em aplicação financeira com resgaste 

automático 

 Promover dois eventos culturais no ano letivo de 2019 com a participação da 

comunidade escolar como forma de viabilizar os objetivos pedagógicos, financeiros e 

administrativos. 

 Buscar estratégias junto ao Conselho Escolar que contribuam para a valorização e 

importância de uma APM atuante. 

 Convocar as Instituições responsáveis; APM e Conselho escolar para participar e 

acompanhar a utilização dos recursos financeiros, bem como opinar na gestão dos 

recursos. 

 Discutir e identificar junto aos representantes da comunidade escolar as reais 

necessidades da escola em relação aos aspectos pedagógicos, administrativos e 

financeiros. 

 Pagar contas de custeio/capital com a verba PDDE mediante utilização do cartão 

de crédito vinculado ao FNDE. 

 Primar pela continuidade da conservação, manutenção, reforma, organização, 

limpeza e reparos no prédio da escola e suas instalações sempre que houver necessidade. 

Foto 31 - Proposta Pedagógica - discussão para atualização 

  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

 
Página 136 de 192 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO - EEAA 
 

 

Foto 32 - EEAA -  Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

 

 

2019 
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Plano de Ação 2019 
 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar:  Escola Classe 106 Norte                                                                    Telefone: 3901 7520 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem                                                             
                                                                              Cibele Rezende Carneiro – Psicóloga – CRP 01/15328    Matrícula 231791-5 
                                                                              Solange de Oliveira Passos – Pedagoga – Matrícula 47.041-4 
 

Email’s 
                  passosoleluz@gmail.com (Solange) 
                  cibeleml22@yahoo.com.br (Cibele) 

Turnos de atendimento: 
                                        Matutino e Vespertino. Sendo a psicóloga itinerante. 

 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

A Escola Classe 106 Norte está situada em: Área Especial SQN 106, na Asa Norte, da cidade de Brasília-DF, CEP 70.742-000 e foi 

 inaugurada no dia 27 de abril de 1977. Clientela: Educação Básica - Ensino Fundamental – Séries Iniciais 

Oferece 16 turmas sendo 08 no turno matutino e 08 no turno vespertino, do 1º ao 5º ano. Duas turmas são de Integração Inversa,  

03 Classes Comuns e 11 Classes Comuns Inclusivas.  

Matriculados ANEE‟s: 01 Deficiente Intelectual, 06 TGD/TEA, 03 Deficientes físicos/BNE, e 01 Deficiente visual/Visão Monocular. 

Matriculados TFE‟s:  09 DPAC, 09 TDAH, 01 Dislexia, 02 Dislalia. 

 

mailto:passosoleluz@gmail.com
mailto:cibeleml22@yahoo.com.br
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

1- Mapeamento 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 2 -  
Estratégias: 
2.18- 
Fortalecer, em 
articulação com 
os demais 
órgãos da rede 
de proteção 
social, o 
acompanhamen
to do acesso e 
da permanência 
das crianças e 
dos 
adolescentes 
matriculados no 
ensino 
fundamental, 
priorizando as 
populações sua 
condição 
peculiar 
situação de 

1.1 - Realizar análise da 

instituição, considerando os 

aspectos sociais, culturais e 

históricos destacando as 

concepções pedagógicas e 

as  práticas adequadas ao 

desenvolvimento, nos 

estudantes, de atitudes e 

comportamentos 

necessários para lidar de 

maneira coerente com 

situações e desafios diários.  

1.2- Observar se as práticas 

pedagógicas correspondem 

a PP e contribuem para o 

objetivo geral da instituição 

de ensino. 

1.3- Estabelecer parceria 

que possam proporcionar 

espaços de reflexão  na 

1.1 - Realização de 

análise documental 

(PP, índices de 

desempenho, Atas 

de Conselho de 

Classe) 

1.2- Mobilização de  

reuniões com 

equipe gestora, 

professores e 

demais 

funcionários. 

 

1.3- Promoção de  

escutas, debates e 

reflexões a cerca 

das análises e 

observações. 

1.4- Elaboração do 

Plano de Ação da 

EEAA- 
Pedagoga e 
Psicóloga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º bimestre: 

levantamento 

de dados, 

análise da 

instituição 

quanto aos 

aspectos 

sociais, 

culturais, 

históricos, 

pedagógicos e 

estrutura física, 

levantamento 

dos ANEE‟s. 

Escutas 

Pedagógicas. E 

elaboração do 

Plano de Ação 

da EEAA. 

 

Análise 
qualitativa 
após cada 
etapa, 
principalmente 
naquelas onde 
envolvem 
debate e 
reflexão. E 
contínua na 
análise 
estrutural, 
pedagógica 
em todas as 
dimensões de 
atuação. 
 
 
 
Preenchiment
o dos 
Formulários 
específicos da 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

risco e ou 
vulnerabilidade 
 
2.20- Garantir 
que as 
unidades 
escolares de 
ensino 
fundamental, no 
exercício de 
suas atribuições 
no âmbito  da 
rede de 
proteção social, 
desenvolvam 
ações com foco 
na prevenção, 
na detecção e 
no 
encaminhament
o das violações 
de direitos de 
crianças e 
adolescentes 

percepção das ações e 

atuação apontando 

estratégias que favoreçam 

modificações quando 

necessário.  

1.4- Agregar conhecimento 

teórico no direcionamento 

das práticas pedagógicas. 

1.5- Conscientizar e 

sensibilizar equipe gestora 

para acessibilidade das 

pessoas com deficiências ou 

mobilidade reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1- Auxiliar a instituição 

EEAA a partir das 

necessidades 

observadas no 

Mapeamento de 

maneira integrada 

entre os setores do 

Serviço 

Especializado. 

1.5- Apresentação 

Coletiva do Serviço 

Especializado de 

Apoio de acordo 

com a OP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Bimestre: 

Observação 

das práticas 

pedagógicas e 

correlação com 

objetivos ou 

metas 

estabelecidos 

na PP, 

observação e 

acompanhame

nto dos 

atendimentos 

ofertados aos 

ANEE‟s. 

Elaboração do 

Mapeamento 

Institucional.  

3º bimestre: 

Favorecimento 

de parcerias, 

EEAA (Plano 
de Ação, 
Mapeamento 
Institucional). 
Avaliação 
institucional 
ao final do 
ano. 
 
 
Reunião 
periódica 
(bimestralmen
te) entre os 
serviços de 
atendimento 
(SAA, SR, 
EEAA e SOE) 
Para análise 
das 
estratégias 
propostas. 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(violência 
psicológica, 
física e sexual, 
negligência, 
constrangiment
o, exploração 
do trabalho 
infanto-juvenil, 
uso indevido de 
drogas e todas 
as formas de 
discriminação), 
por meio de 
inserção dessas 
temáticas no 
projeto político 
pedagógico e 
no cotidiano 
escolar, 
identificando, 
notificando e 
encaminhando 
os casos aos 
órgão 

escolar nos aspectos 

referentes a conscientização 

dos processos educativos, 

nos avanços educacionais e 

nos desafios que possam ser 

superados com a ação 

coletiva dentro da proposta 

de educação inclusiva. 

2.2-Proporcionar espaços de 

reflexão com professores e 

outros profissionais 

envolvidos no processo de 

ensino- aprendizagem ou 

áreas afins. 

2.3- Proporcionar revisão de 

metodologias e estratégias, 

quando necessário. 

2.4- Favorecer a 

desconstrução de rótulos e 

diagnósticos que possam 

apoiar determinadas formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espaços de 

reflexão e 

aplicação de 

metas. 

4º Análise das 
hipóteses e 
avaliação dos 
procedimentos 
apontados no 
Plano de 
Ação.. 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 
 
 
 
2- Assessoria 
ao Trabalho 
Coletivo da 
Equipe Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 2 
Estratégias: 
2.14- 
reorganizar, por 
meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o 
trabalho 
pedagógico, 
buscando 
melhorar a 

de atuação e/ou 

comportamentos ineficientes 

à estimulação da pró-

atividade (caso aconteça).  

2.5- Perceber e fomentar o 

atendimento das 

necessidades educativas 

especiais de todos os 

sujeitos de forma a favorecer 

a aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1- Identificação 

das atuações de 

sucesso, tanto do 

professor quanto do 

aluno através de 

feedback e relatos 

nas escutas, 

observações, 

coletivas, conselhos 

de classe e 

acompanhamentos 

individuais.. 

2.2- Identificação  

das dificuldades,  e 

análise  das 

situações de 

planejamento, 

aplicação e, 

resolução de 

estratégias. 

 
 
 
2- EEAA 
(pedagoga e 
psicóloga), 
SOE e Sala 
de Recursos 
e Sala de 
Apoio à 
Aprendizage
m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- De março a 
novembro 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qualidade na 
educação. 
2.35- fomentar 
ações 
pedagógicas 
que promovam 
a transição 
entre as etapas 
da educação 
básica e as 
fases do ensino 
fundamental e 
que gerem 
debates e 
avaliações entre 
os profissionais 
da educação 
sobre a 
organização em 
ciclos e a 
organização do 
trabalho 
pedagógico, 
buscando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3- Oferta e 

organização de  

oficinas para 

professores com 

temas relacionados 

às dificuldades 

levantadas no item 

2.3. 

2.4- Organização 

de estudos a 

despeito das 

deficiências e 

transtornos 

funcionais listados 

na Estratégia de 

Matrícula 

2018/2019. 

2.5- Oferta de  

oficinas de atuação 

direta com os 

estudantes 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

melhorar a 
qualidade da 
educação.  
 
Meta 4 
Estratégia: 
4.18: apoiar 
ações de 
enfrentamento à 
discriminação, 
ao preconceito 
e à violência, 
visando ao 
estabelecimento 
de condições 
adequadas para 
o sucesso 
educacional dos 
educandos com 
deficiência, 
transtorno 
global do 
desenvolviment
o e altas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1- Orientar e assessorar os 

professores sobre o 

desenvolvimento  do 

estudante e processo 

ensino-aprendizagem em 

relação às queixas 

escolares. 

3.2- Aumentar a ocorrência 

de interações positivas entre 

as crianças e seus pares na 

sala de aula. 

3.3- Orientar pais e 

professores em relação a 

(parceria com 

SOE/EEAA/SR). 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

habilidades ou 
superdotação 
em colaboração 
com as famílias 
e com os 
órgãos públicos 
de assistência 
social, saúde e 
proteção à 
infância, à 
adolescência e 
à juventude. 
Meta 5 
Estratégia: 
5.6- Estimular 
as unidades 
escolares à 
criação de seus 
respectivos 
instrumentos de 
avaliação e 
acompanhamen
to, 
considerando o 

formas de motivação e 

estimulação do estudante e 

da aprendizagem. 

3.4 Compreender as 

situações que interferem na 

integração das crianças e 

compreender as 

necessidades 

 de superação, de 

rompimento e de projeção 

positiva de objetivos 

oportunizando atendimentos 

com ênfase nas 

competências e 

potencialidades observadas 

em cada caso de forma 

individualizada.. 

3.5- Acompanhar a oferta e o 

acesso dos educandos com 

necessidades especiais ao 

currículo, métodos, técnicas, 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-
Acompanhame

sentido 
formativo da 
avaliação, 
implementando 
estratégias 
pedagógicas 
para alfabetizar 
todos os alunos 
e alunas até o 
final do terceiro 
ano do ensino 
fundamental. 
 
Meta 7 
Estratégia: 
7.29- Garantir 
meios e 
instrumentos de 
multiplicação 
dos bons 
projetos 
desenvolvidos 
pelos 
profissionais de 

recursos educativos e 

organização específicos, de 

forma a atender suas 

especificidades. 

3.6- Levantamento dos 

alunos TFE‟s e ANEE‟s para 

acompanhamentos e 

intervenções. 

3.7- Orientação a 

professores, famílias, alunos, 

gestores quanto aos 

aspectos emocionais, 

históricos, comportamentais 

dos alunos 

atendimentos/acompanhame

ntos realizados.  

3.8- Avaliação institucional e 

organizacional dos eventos 

programados e levantamento 

de novas estratégias junto à 

direção para atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1- Identificação 

de demandas para 

atendimento ao 

PAIQUE a partir da 

análise institucional. 

3.2- Análise dos  

aspectos na 

unidade escolar 

que possam 

interferir no 

processo de ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- EEAA, 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

nto do 
Processo de 
Ensino – 
Aprendizagem 
dos Alunos 
 
 

educação da 
rede pública de 
ensino, 
valorizando 
estes 
profissionais e 
fortalecendo a 
qualidade da 
educação. 
 
 
 
 
 
Meta 2 
Estratégia: 
2.23- Promover 
ações de 
prevenção e 
enfrentamento à 
medicalização 
indevida da 
educação e da 
sociedade, 

específicos e coerentes dos 

alunos TFE‟s e ANEE‟s. 

3.9- Observação dos 

acompanhamentos, 

abordagens, materiais, 

informações, avaliações 

ofertados aos alunos 

encaminhados, TFE‟s, 

ANEE‟s com os devidos 

direcionamentos visando 

atendimentos adequados e 

específicos, 

3.10- Registros documentais 

e organização administrativa 

relativo à arquivo da EEAA 

visando sigilo e proteção das 

informações, bem como dos 

estudantes. 

3.11- Intervenção com a 

direção, SOE, SR e SAA 

junto à família em relação 

e na aprendizagem 

a partir das 

demandas 

levantadas no 

PAIQUE . 

3.3- Apoio às 

práticas 

pedagógicas a 

partir da escuta 

pedagógica e  troca 

de informações 

relevantes sobre o 

estudante e o que 

ele vivencia. 

3.4- Conversa e 

orientação as 

famílias sobre 

aspectos 

importantes à 

motivação/estimula

ção e 

SOE, SR e 
SAA 

 

3- Durante o 

ano letivo. 

PAIQUE para 
Estratégia de 
Matrícula 
2019/2020. 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

buscando 
entender e 
intervir em 
diferentes 
fatores sociais, 
políticos, 
econômicos, 
pedagógicos e 
psicológicos 
que impliquem 
sofrimento de 
estudantes e 
profissionais da 
educação. 
 
Mata 4 
Estratégias: 
4.11- Garantir 
atendimento 
educacional 
especializado 
em sala de 
recursos 
multifuncionais, 

aos horários de 

atendimentos extraclasse 

(ou em serviço externo) que 

venham coincidir com o 

turno de matrícula na escola 

visando a adequação à 

legislação Portaria 395, de 

14 de dezembro de 2018  

Art. 87º Parágrafo 3º para 

SAA e Art. 96 Inciso I, alínea 

b para SR.  

 

acompanhamento 

do desenvolvimento 

da criança e de sua 

aprendizagem e/ou 

de outras situações 

vivenciadas. 

5- Realização do 

PAIQUE para 

avaliação e 

organização da 

Estratégia de 

Matrícula (Estudos 

de Caso, Casos 

Omissos, RAIE, 

Parecer 

Educacional) nos 

prazos 

estabelecidos pela 

SEEDF/2019. 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

generalista e 
específica, nas 
formas 
complementar e 
suplementar, a 
todos os 
educandos com 
deficiência, 
transtorno 
global do 
desenvolviment
o e altas 
habilidades ou 
superdotação, 
matriculados na 
rede pública de 
ensino do 
Distrito Federal. 
 
4.30- 
desenvolver 
ações 
articuladas 
entre as áreas 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 106 NORTE 

SQN 106 NORTE – ÁREA ESPEIAL / BRASÍLIA DF – 3901.7520 

 
 

Página 149 de 192 

PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio  

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

da educação, 
saúde, trabalho, 
lazer, cultura, 
esportes, 
ciência e 
tecnologia para 
que sejam 
garantidos o 
acesso e a 
inclusão dos 
estudantes com 
deficiência 
nesses vários 
setores da 
sociedade. 
 

Data: 17 de abril de 2019 
           

________________________________ 
Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 

_________________________________ 
Equipe de Apoio 

Assinatura com carimbo 
 

  
_____________________________________ 

Equipe de Apoio 
Assinatura com carimbo 

 

_____________________________________ 
Equipe de Apoio 

Assinatura com carimbo 
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PLANO DE AÇÃO - ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

2019 
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

A Escola Classe 106 Norte possui um quantitativo de 361 alunos, distribuídos em 16 

turmas de 1.o ao 5.o ano, nos turnos matutino e vespertino. 

A clientela escolar é composta por estudantes residentes nas quadras vizinhas, 

como também de filhos de pessoas que trabalham no bairro e habitam em áreas 

administrativas mais afastadas e entorno do Distrito Federal. 

Além do SOE - Serviço de Orientação Educacional, funciona também o SEAA – 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, a Sala de Recursos e a Sala de Apoio, que 

procuram assessorar o desenvolvimento do processo educacional da referida Comunidade 

Escolar. 

O SOE prioriza o desenvolvimento das ações de acompanhamento escolar junto aos 

alunos e seus responsáveis, utilizando de recursos como observação da clientela escolar, 

parceria escola/família, avaliações/intervenções pedagógicas e encaminhamentos a outros 

profissionais, com vistas a um bom desempenho escolar no que tange ao aprendizado e ao 

comportamental dos estudantes.  

 

   

Foto 33 - Orientação Educacional 
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EIXOS 

ATIVIDADES CRONOGRAMA 

1. Ação de Implantação 
e Implementação da OE 
 
 
 
 
 
 
2.  Ação Institucional 
 
 
 
 
 
3. Ação junto aos 
docentes 
 
 
4. Ação junto aos 
discentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ação junto à família 
 
 
 
 
 
 
6. Ações em rede* 

 
 

 
 
 

Organização física do espaço do SOE; 
Atualização e elaboração de instrumentos para 
atendimento, acompanhamento e encaminhamento 
dos casos e registros das ações da Orientação 
Educacional; 
Divulgação do planejamento e esclarecimento sobre 
as prioridades do Serviço. 
 
Elaboração do Plano de Ação; 
Análise dos indicadores de aproveitamento escolar; 
repetência e infrequência; 
Participação do processo de avaliação das ações 
realizadas pela instituição educacional. 
 
Participação nas coordenações coletivas; 
Participação nos conselhos de classe; 
Socialização das ações desenvolvidas. 
 
Apresentação do SOE; 
Orientação sistemática sobre formação de hábitos de 
estudo e rotina escolar; 
Desenvolvimento/acompanhamento do Projeto 
Presença; 
Atendimentos individualizados e/ou em grupo 
conforme a demanda; 
Orientação/acompanhamento do Projeto Recreio com 
Paz. 
 
Desenvolvimento do Projeto Interventivo Educacional 
junto aos Pais e/ou responsáveis; 
Orientação sobre acompanhamento escolar e 
formação de hábitos de estudo; 
Encaminhamento de estudantes com dificuldades 
educacionais para especialistas. 
 
Integração das ações do SOE com instituições 
especializadas para atendimento/acompanhamento 
de alunos com problemas de conduta e dificuldades 
específicas de aprendizagem; 
Encaminhamento de alunos triados no SOE para 
EEAA e de alunos com diagnósticos de TDAH, DPAC, 
e ON para a Sala de Apoio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE O  
ANO  

LETIVO DE 2019 
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PLANO DE AÇÃO - SALA DE 
RECURSOS 
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PLANO DE AÇÃO / SALA DE RECURSOS  

Demanda 
Necessidade  

Objetivos  Ação  Avaliação  Período 

Identificar as 
necessidades 
especificas de cada 
aluno 

 
 
 

-Garantir o acesso e 
a permanência dos 
alunos com ANEES 
no ensino regular e 
sua participação em 
todas as atividades 
desenvolvidas na 

escola. 
 

-Realizar registro de 
observação do aluno 

nas dependências 
da escola  

 
-Realizar atividade 
diagnóstica com os 
alunos  
-.Escrita de registros 
sobre o 
acompanhamento. 

-Observação da participação 
do aluno nos vários 
momentos oferecidos pela 
escola. 

Bimestral 

Encontro com os 
professores para 
esclarecimento 
sobre Atendimento 
pelo profissional da  
Sala de Recursos  

Atender as 
necessidades dos 
professores em 

relação ao 
aprendizado e ao 
encaminhamento 

das atividades para 
os alunos com 
necessidades 
específicas. 

Participar do 
planejamento dos 

professores , 
juntamente com a 

coordenação 
pedagógica  

Registros das dificuldades e 
sugestões  

Bimestral 

Orientar as famílias 
acerca das 
necessidades 
pedagógicas 
específicas de seu 
filho . 

Promover a parceria 
dos pais com a 

escola e facilitar a 
inclusão de forma 

natural  

Encontro em grupo 
ou individual de 
acordo com a 
necessidade 

Participação da família nos 
eventos da escola  

Bimestral  

Atendimento ao  
Aluno  

 
-Escrita de Estudo 

de caso. 
-Escrita dos      
planejamentos. 
-Conhecer o aluno 
Desenvolver 
atividades que 
possibilitem sua 
acessibilidade.  

 
 
 

 
 
 
 

  

Confecção de 
material adequado  
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PLANO DE AÇÃO – LABORATÓRIO 
DE INFORMÁTICA 

 

Informática Aplicada à Educativa no 

Laboratório de  

Informática Educativa 

 

 

2019 
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1. Apresentação 

No contexto atual de mundo, onde o avanço tecnológico permeia todas as esferas da 

sociedade, as escolas precisam inserir as tecnologias em seus princípios norteadores de 

educação, tendo no Laboratório de Informática Educativa (LIED) ferramentas que possam 

ampliar as condições de aprendizagem num contexto maior do papel da escola como 

espaço de exercício de cidadania, promovendo a inclusão digital e propiciando caminhos 

mais amplos.  

Somente a chegada dos computadores nas escolas públicas não garante um ensino 

de melhor qualidade. O professor deverá participar de forma ativa e criteriosa, pois sua 

participação é de suma importância para o aprendizado do aluno. Carrão, et al. (2008) 

ressaltam que, como a necessidade de reconstrução da escola pode ser vislumbrada com 

base no planejamento acurado da inserção dos computadores em sala de aula, a informática 

já pode receber o mérito de contribuir, o mínimo que seja com o desenvolvimento da 

cidadania apesar do referido vislumbre ser possível independentemente da chegada dos 

recursos tecnológicos na educação.  

Os professores, em sua grande maioria, afirmam que a insegurança por não se 

sentirem preparados para levar os alunos ao laboratório de informática se dá especialmente 

por não terem tido nenhuma capacitação anterior. Além disso, na maioria das escolas 

apontam para a inexistência de, pelo menos um auxiliar técnico que pudesse socorrê-los nos 

imprevistos que ocorrem a todo o momento nos laboratórios.  

 

2. Título do Projeto  

Informática Aplicada à Educativa no Laboratório de Informática Educativa 

 

3. Problematização  

Considerando que estar em frente a uma máquina não garante aprendizagem e 

competência para operá-la por si, o projeto busca formas de promover esta integração entre 

conteúdo programático das disciplinas com a informática, utilizando para isso ferramentas 

pedagógicas, estimulando a pesquisa e incentivando a comunicação. O aluno passa a ser 

levado a participar de maneira significativa no processo de ensino e aprendizagem 

desenvolvendo a autonomia para o estudo e para a pesquisa através da utilização dos 

recursos tecnológicos.  

O que se pretende com esse planejamento é nortear os trabalhos a serem 

desenvolvidos no Laboratório de Informática Educativa – LIED, da Escola Classe 106 Norte, 

com um currículo mínimo e com uma visão integrada, que caminhe paralelo aos conteúdos 
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escolares, complementando as fontes e que se somem as muitas outras possibilidades de 

aprender o conhecimento.  

Este currículo mínimo dependerá das ferramentas utilizadas pelo professor regente de 

cada turma/ano no desenvolvimento de seu conteúdo através da utilização do LIED e em 

nenhuma hipótese deverá caminhar sozinho, tendo informática pela informática, pois o 

objetivo do projeto é trabalhar os conteúdos pedagógicos com as ferramentas tecnológicas.  

O uso da internet na educação apresenta pontos positivos e negativos. O Laboratório 

de Informática Educativa, se constitui em um lugar de encontro do docente e seus alunos 

com a tecnologia. 

Pontos Positivos:  

 Acessibilidade a fontes inesgotáveis de assuntos para pesquisas;  

 Páginas educacionais específicas para a pesquisa escolar;  

 Páginas para busca de software;  

 Comunicação e interação com outras escolas;  

 Estímulo para pesquisar a partir de temas previamente definidos ou a partir da 
curiosidade dos próprios alunos;  

 Desenvolvimento de uma nova forma de comunicação e socialização;  

 Estímulo à escrita e à leitura;  

 Estímulo ao raciocínio lógico;  

 Desenvolvimento da autonomia;  

 Possibilidade do aprendizado individualizado;  

 Troca  de experiências entre professores/professores, aluno/aluno e 
professor/aluno.  

 

Pontos Negativos:  

 Muitas informações sem fidedignidade;  

 Lentidão de acesso quando o serviço da empresa que possibilita a conexão à 
rede é de baixa qualidade;  

 Facilidade de dispersão. Muitos alunos perdem-se no emaranhado de 
possibilidades de navegação e não procuram o que deveriam;  

 Confusão entre informação e conhecimento. O conhecimento não se passa, 
mas cria-se e constrói-se;  

 Resistência às mudanças;  
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 Alguns alunos e professores não aceitam facilmente a mudança na forma de 
ensinar e aprender  

 Facilidade no acesso a inadequados para o público infanto-juvenil.  

 

As nossas crianças desde muito pequenas, sabem usar a informática e os diversos 

recursos tecnológicos – celulares, smartfones e TV digitais; e esse acelerado crescimento 

chegou até nossas escolas. Trata-se de um maravilhoso recurso didático para as aulas.   

Cabe a nós, Profissionais da Educação conhecer nossa ferramenta de trabalho e ter 

controle sobre ela, não só para enriquecer o aprendizado, mas também para evitar que a 

informática seja usada de forma negativa ou criminosa.  

A escola precisa exercer seu papel de educar o jovem para a responsabilidade e 

critério no uso dos recursos tecnológicos. 

 

4. Tema Gerador  

Plano de Informática Educativa nas escolas da rede pública foi implantado a partir do 

ano 2000, em todo território nacional, e está vinculado ao PROINFO INTEGRADO, cujo 

objetivo é: Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas 

escolas da Rede Publica em todos os Estados e no Distrito Federal.  

As ações se dão na perspectiva de:  

 Equipar as Escolas com Laboratórios e conexão com Internet;  

 Formar professores para o uso das TIC no contexto escolar;  

 Organizar um sistema manutenção e suporte;  

 Organizar um sistema de gestão e acompanhamento pedagógico.  

O uso do computador na escola com o recurso pedagógico “Nossa 

mente é a melhor tecnologia, infinitamente superior em complexidade 

ao melhor computador, porque pensa, relaciona, sente, intui e pode 

surpreender.” (Moran, 1997)  

A educação escolar carece de novos paradigmas que a tornem competitivas frente 

aos novos estímulos oferecidos à sociedade através das novas tecnologias. Faz-se 

necessário, portanto, absorção do conhecimento dessas tecnologias para o efetivo 

aproveitamento pedagógico desses mecanismos e assim possamos efetivá-los em proveito 

de uma educação de qualidade.  
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O que é Informática Educativa? 

 Caracteriza-se pelo uso da informática como suporte ao professor, como um 

Instrumento a mais à sua disposição. 

 Computador como uma ferramenta auxiliar no processo de construção do 

conhecimento.  

 Computador como meio e nunca como fim.  

 Utilização do Computador considerando os componentes curriculares.  

A utilização dos Recursos de Tecnologia Educacional em nossa escola acontece na 

ação pedagógica, de forma contextualizada no desenvolvimento do Projeto Pedagógico.  

O Laboratório de informática Educativa torna-se um recurso de inquestionável 

importância interagindo como aliado para ampliar e qualificar o acesso às informações 

importantes que servirão de suporte à construção do conhecimento.  

O computador, com suas infinitas possibilidades de interação com o mundo, podem 

vir a auxiliar tanto professores quanto alunos no árduo caminho do aprendizado. 

“O ensino das Ciências da Natureza tem passado por mudanças ao  

logo dos tempos, desde sua inclusão como componente curricular na 
Educação Básica. Tais transformações dizem respeito às tendências 
norteadoras de seu ensino, bem como as constantes inovações 
tecnológicas que permitem seu avanço e melhoria da qualidade dos 
achados científicos.  

...  

A organização curricular proposta para o ensino das Ciências  

apresenta temas ao estudante com possibilidade de desenvolvê-los e 
consolida-los em tempos diferentes, porem integrados de forma não linear. 
Assim, os conteúdos são apresentados a partir de temáticas mais amplas e 
integradas. São elas: Ambiente, Ser Humano e Saúde, Recursos 
Tecnológicos.  

...  

Recursos Tecnológicos  

Nesta temática são estudadas as invenções que se tornaram  

necessárias à vida humana, como aparelhos, máquinas, instrumentos e 
processos que possibilitam as transformações desses recursos e as 
implicações sociais, econômicas e ambientais do desenvolvimento e do 
uso racional da tecnologia.” (CMEB – EFAI,  

Ciências da Natureza, pág. 113 e 114)  

Dessa forma, essa proposta curricular visa ao desenvolvimento de  
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conteúdos de forma integrada e por meio do processo investigativo no ensino das 

Ciências, que inclui levantamento de saberes, formulação de 115 CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  

hipóteses, investigação teórica, observação e experimentação, retomada de hipóteses 

levantadas para confrontá-las com as conclusões apresentadas pela comunidade científica, 

socialização de resultados e conclusões, bem como seus registros, visando à ampliação de 

conhecimentos científicos dos estudantes. Isso possibilita ao educando a construção de seu 

conhecimento que passará a fazer parte de sua cultura, deixando de ser uma simples 

memorização (DELIZOICOV et al., 2002). Assim, o ensino das Ciências, nos anos iniciais 

tem como objetivo a alfabetização científica, momento em que se percebe a existência de 

diferentes campos da ciência e tecnologia, bem como o letramento científico em que o 

estudante consegue utilizar princípios científicos em seu dia a dia, por meio de práticas 

sociais que envolvem a ciência (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004)."2  

  

5. Público Alvo  

Na Escola Classe 106 Norte o público alvo são os Alunos do Ensino Fundamental I 

(1º.Ano ao 5º.Ano). Anualmente é matriculada uma média de 365 alunos, divididos nos 

turnos matutino e vespertino.  

  

6. Justificativa  

“O Laboratório de Informática Educativa (LIED), se constitui em um lugar de encontro 

do docente e seus alunos com a tecnologia.”  

É um espaço pedagógico, que deve ser chamado de Sala de Aula. O que difere o 

LIED das outras salas de aula é o fato de possuir os recursos tecnológicos, como 

computadores, impressora, fones de ouvidos com microfones em todos os computadores, 

tela digital, Datashow (Artur) e outros.  

O LIED só é útil para Escola se estiver vinculado ao seu Projeto Pedagógico. Se 

todos que fazem a Escola tiverem clareza de sua finalidade.  

O horário de funcionamento será o mesmo da escola, sempre com um professor 

responsável pelo ambiente.  

O LIED deve estar disponível para toda comunidade escolar, com prioridade para 

alunos e professores.  

As atividades realizadas deverão ser planejadas com antecedência, sempre 

relacionadas com os conteúdos curriculares.  

                                       
2
 Currículo em Movimento para Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ciências da Natureza, Pág. 113-115  
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O atendimento em Laboratório de Informática Educativa depende de prévio 

agendamento, que no caso da EC 106 Norte, é feito de acordo com o horário de 

atendimento realizado de acordo com a quantidade de turmas em cada turno, cuja 

distribuição é elaborada no início do ano letivo.  

O LIED deverá:  

 Proporcionar aos professores e alunos infraestrutura e suporte de recursos 

computacionais; 

 Servir como suporte pedagógico facilitador da aprendizagem;  

 Inclusão digital de alunos e professores;  

 Inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação no contexto da 

escola;  

  

“Os computadores encontram-se auxiliando e influenciando o dia-a-dia de cada um, 

sendo assim as escolas devem acompanhar e inserir as tecnologias dentro do seu programa 

educacional, ou senão corre o risco de cair no atraso funcional do ensino obsoleto.”  

  

7. Objetivos  

 7.1.  Geral 

Compreender a importância das novas tecnologias, para desenvolver aprendizagem 

significativa no contexto da sala de aula, promovendo a construção do conhecimento de 

forma crítica, envolvendo os alunos e professores nesse processo. De forma que todos 

tenham acesso aos diferentes meios de comunicação e informação. 

Utilizar os recursos tecnológicos, dando demonstrações das diversas formas de se 

utilizar o mesmo, salientando a sua aplicação pedagogicamente.  

  

 7.2.  Específico 

 Apresentar os softwares disponíveis para os professores; 

 Auxiliar os professores no processo de usar os softwares educativos como 

ferramenta pedagógica; 

 Estimular o professor a adotar o uso do computador como uma nova 

estratégia; 

 Que contribua no processo ensino-aprendizagem; 
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 Preparar o aluno para o uso das novas tecnologias; 

 Desenvolver atitudes corretas no uso do computador; 

 Apropriar-se das habilidades tecnológicas básicas; 

 Demonstrar iniciativa e autonomia no uso do computador; 

 Utilizar o computador como ferramenta de aprendizagem; 

 Utilizar o computador como meio de expressão, comunicação e criatividade. 

 

8. Conteúdos 

Os alunos utilizam os computadores da sala de informática (LIED), equipamentos com 

Sistema Operacional LINUX EDUCACIONAL (LE), com acesso a programas educativos 

(programas livres) que vieram instalados nos equipamentos. Toda a máquina tem acesso à 

internet, e todas possuem: monitor de vídeo, teclado, mouse, fones e ouvidos com microfone 

e impressora de rede.  

As professoras do LIED utilizam os programas educativos do LE, de acordo com a 

idade dos alunos, e de acordo com o assunto que está sendo trabalhado em sala de aula em 

cada ano. Em geral são jogos educativos que são por área de estudo (matemática, 

linguagem, estudos sociais e ciências). E, ainda programas para desenhar e colorir, criar 

histórias em quadrinhos (tirinhas), e programas de alfabetização infantil.  

As professoras do segundo bloco (4os. e 5os. anos), para treinar e incentivar o uso da 

internet passam atividades de pesquisas sobre os assuntos que estão sendo visto em sala 

de aula, para que eles ampliem os conhecimentos com os estudos realizados. E, ainda, os 

alunos alfabetizados tem oportunidade de usar programas de edição de textos, para 

aprenderem os recursos de digitação, formatação, uso de imagens no texto, entre outros 

recursos.  
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9. Metodologia 

Como  Onde  Quando  

▪ Aulas Expositivas – mostrando os 
recursos do programa educativo 
utilizado;  

▪ Aula prática nos computadores. 

▪ Laboratório de Informática  

 
▪ Início da aula – de 5 a 10 min;  

▪ Após aula expositiva – no tempo 
restante da hora-aula.  

▪ Conforme calendário escolar, nos 
horários de atendimento do LIED, 
de acordo distribuição das turmas 
em cada turno.  

▪ Horários de atendimento do LIED – 
modelo padrão em Anexo (10.1). 

 

Quem  Com o quê  Aprendizagens que se 

pretende alcançar   

▪ Professoras readaptadas (Valéria 
e Marília). 

▪  Alunos de cada Turma/Turno. 

 

▪ No computador do professor ou 
Datashow;  

▪ Realizam as atividades do dia, 
cada um em seu próprio 
computador. 

▪ Inserção das Tecnologias da 
Informação e Comunicação no 
contexto da escola;  

▪ Inclusão  digital de alunos e 
professores; 

 

 

10.  Cronograma 

1º. e 2º. Bimestre:  

Bloco I (1º. Ano, 2º. Ano e 3º. Ano) - Noções Básicas do Computador:  

▪ Partes do computador: CPU, mouse, teclado, monitor, caixa de som, fones de 
ouvidos, impressora e estabilizador;  

▪ Manuseio correto do mouse e seus botões (direito, esquerdo, um click, dois clicks, 
arrastar, etc.);  

▪ Funções do teclado: teclas alfanuméricas, espaço, backspace, delete, enter, shift, 
caps lock, setas direcionais, F5;  

▪ Iniciar com Programas (LINUX Educacional) próprios para a idade dos alunos do 
Bloco I:  

▪ Jogos Educacionais (Gcompris, Homem Batata).  

  

Bloco II (4º. Ano e 5º. Ano) - Como Manusear o Computador e os Programas 

Educacionais do LE:  

▪ Ligar e desligar os computadores;  
▪ Abrir e fechar programas – menu, barra de tarefa, área de trabalho, atalhos;  
▪ Barra de ferramentas dos programas pedagógicos;  
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▪ Fechar, minimizar e maximizar tela;  
▪ Barra de rolagem;  
▪ Usar programas de Ferramenta de Produtividade (WRITE) - Abrir, criar novos 

arquivos, salvar, fechar programas, conhecendo o uso básico de funções e 
utilização de programas como editor de textos. Copiar e colar figuras e textos no 
editor de textos;  

▪ Programas de Jogos Educacionais (Gcompris, TuxPaint, TuxMath, Homem Batata);  
▪ Internet (Software Educacional, Navegação em Sites Educacionais, Jogos 

Educativos, entre outros).  

 

3º.  e  4º. Bimestre: 

Bloco I (1º. Ano, 2º. Ano e 3º. Ano) – ampliar o uso das ferramentas disponíveis 

em todos os programas educacionais utilizados:  

▪ Realizar trabalhos de desenhos e conhecimentos gerais na linguagem (escrita), na 

matemática e ciências – utilizando os programas educativos já utilizados nas áreas 

especificas de ensino, fazendo uso de tudo que já apenderam do computador; 

▪ Utilizar os Programas Multidisciplinares (LE): TuxPaint (desenhos) e TuxMatch 

(matemática – operações de soma e subtração);  

 

Bloco II (4º. Ano e 5º. Ano) – ampliar o uso das ferramentas disponíveis em todos 

os programas educacionais utilizados:  

▪ Realizar trabalhos de desenhos e conhecimentos gerais na linguagem (escrita), na 

matemática e ciências – utilizando os programas educativos já utilizados nas áreas 

especificas de ensino, fazendo uso de tudo que já apenderam do computador; 

▪ Utilizar os Programas (LE): 

o Programas Multidisciplinares: TuxPaint (desenhos) e TuxMatch 

(matemática – operações de soma e subtração), GCOMPRIS, etc; 

o Programa Luz do Saber – alfabetização, leitura, etc. 
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PROJETO CAPOEIRA ARTE  
CULTURA - EDUCAÇÃO 

 

 
Foto 34 - Projeto Capoeira 

 

 

 

Brasília-DF – ABRIL  2019 
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 JUSTIFICATIVA  

A motivação para o desenvolvimento deste Projeto parte das oitivas de queixas de 

pais e alunos dessa comunidade da   falta de atividades lúdicas e esportivas próximas à 

localidade  e também   sentiu –se a necessidade de resgatar a participação da comunidade 

na escola favorecendo a interação família e escola, a oferta da capoeira como opção 

educacional, cultural e desportiva em várias instituições  principalmente sob a visão da 

saúde e da qualidade de vida, contribuirá na vida de cada indivíduo sob a ótica da ciência do 

movimento humano. 

A capoeira é arte-luta que comunga perfeitamente com as necessidades do corpo e 

da mente das pessoas, porque a técnica de seus exercícios é o reflexo de um ritmo gímnico 

que nasce espontaneamente de dentro para fora, marcando a cadência de cada movimento. 

A polirritmia é formada pela instrumentação musical, pelo cântico, pelas palmas e pelos 

valores correlatos, é fator que, mediante o processo catártico, livra o indivíduo de obstáculos 

internos no plano fisiológico e psicológico. 

A capoeira tem embutida em si a gestualidade, o simbolismo, as intenções, as 

configurações e as operações, que nos fazem asseverar ser ela um manifesto integrante de 

alento à alma do povo brasileiro que em determinado momento da história o Estado negou-

lhe o direito. 

Segundo Piaget, quanto mais complexa a interação organismo-meio, mais inteligente 

torna-se o homem. Desta forma, o presente Projeto participará na construção da oferta de 

cultura, com mais atratividade na educação corporal e identificada com a alma brasileira. 

Além da capoeira, outras manifestações populares estarão correlatas à atividade, tais como 

o maculelê e o samba de roda. Segundo Inezil Penna Marinho, autor do livro “A ginástica 

brasileira”, editado em 1982, “O folclore é o alimento da alma popular. É, portanto, preciso 

que aquele não falte para que esta alma não feneça”. 

O Projeto Capoeira Arte e Cultura acontecerá durante o ano letivo de 2019 após   o 

horário de aula no turno vespertino para os pais, alunos sendo uma hora para os alunos e 

crianças da comunidade e  uma hora para os pais e adultos da  comunidade .  O projeto 

será desenvolvido no pátio interno da escola durante o todo o ano letivo pelo Professor 

Mestre Onça acompanhado de uma representante da equipe gestora. 

 

 OBJETIVO GERAL 

Propiciar através da capoeira uma integração entre os pais, alunos e comunidade, 

desenvolvendo, a convivência e o crescimento nas competências cognitivas, motora e sócio 

afetivo.  
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Oportunizar um programa de atividade lúdica na comunidade 

 Tornar a oficina um espaço agradável onde, os alunos procurem aproximar-se 

dela. 

 Enfatizar nos alunos a sua condição de cidadão da sociedade. 

 Fazer com que os alunos passem a integra-se de forma respeitosa, 

cooperativa e harmoniosa com as outras pessoas. 

 Despertar o espírito solidário entre eles. 

 Desenvolver as habilidades básicas referentes à prática da capoeira, tais como 

amplitude articular, força, agilidade, habilidade cognitivo-motor, sensibilidade 

rítmica, movimento balístico; 

 Levar ao conhecimento a aprendizagem da capoeira baseando-se na 

construção dos valores sócio educacionais, sócio afetivos, e na preservação do 

regionalismo; 

 Estimular o aluno para a construção de sua identidade quanto aos princípios da 

aprendizagem, tais como da emancipação, totalidade, e regionalismo; 

 Despertar o interesse dos alunos pela ludicidade, lazer e a prática esportiva no 

âmbito da capoeira; 

 

 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será feita de forma mensal, juntamente com os coordenadores e direção 

da Escola Classe 106 Norte . 

Este projeto se dispõe a ver o aluno como um todo, não se limitando apenas a 

enxergá-lo como uma pessoa que somente tenha uma performance ou rendimento, mas 

também observar suas emoções, afetividade e prazer pela vida. 

 

 DO GRUPO DE CAPOEIRA BERIBAZU 

O Grupo de Capoeira Beribazu, foi fundado pelo Mestre Zulu, em 11 de Agosto de 

1972, no Distrito Federal. Atualmente possui representações na Itália, Polônia, Espanha, 

Austrália, Espanha, Argentina, 

Canadá e em vários estados da federação.  Em sua trajetória histórica, o Grupo 

Beribazu sempre esteve vinculado às instituições escolares, mantendo com elas uma 

estreita relação. Esta identidade com o universo escolar fez com que o grupo conquistasse 

grande prestígio e reconhecimento no contexto da capoeira nacional.  
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O Grupo Beribazu tem como lema o binômio "Arte-Luta" e procura elaborar uma 

síntese que busca a superação da dicotomia Capoeira Angola / Capoeira Regional, 

procurando difundir a capoeira da forma mais abrangente possível, através do resgate 

seletivo dos seus valores histórico-culturais.  

Por intermédio do estudo e da prática da capoeira o Grupo Beribazu tem como 

objetivo principal contribuir para a formação integral do ser humano e concebe a capoeira 

como um instrumento relevante no processo de aprendizagem social e no exercício crítico 

da cidadania.  

O Grupo Beribazu já realizou inúmeros eventos de âmbito nacional, regional e local, 

dentre eles, a "Grande Roda Brasileira de Capoeira", que já foi realizada dezenove vezes, 

sem interrupção (1976-1994).  

Os reconhecidos trabalhos de pesquisa, desenvolvidos por integrantes do Grupo 

Beribazu, evidenciam os princípios que norteiam as metas do Grupo e o compromisso de 

seus líderes com a capoeira em geral. Dentre essas ações intelectuais destacam-se a tese 

de Mestrado do Mestre Renato, intitulada: "Da Vadiação à Capoeira Regional: uma 

interpretação da modernização cultural no Brasil", a tese de mestrado do Mestre Falcão, 

intitulada: "A Escolarização da Vadiação: a Capoeira na Fundação Educacional do Distrito 

Federal", a monografia do Mestre Fábio Loureiro, intitulada: "Capoeira na Educação Física 

Escolar: princípios estéticos da capoeira e a formação da consciência crítica" e a monografia 

do Mestre Carlos, intitulada: Capoeira: a construção da diversidade".  

O destaque do Grupo Beribazu tem se verificado também em competições oficiais de 

capoeira. Vários campeões em nível regional e nacional vestem a camisa "Beribazu".  

O Grupo Beribazu possui um quadro com dezenas de mestres e professores de 

capoeira. Atualmente o Grupo Beribazu é regido juridicamente por um Estatuto que define 

seus objetivos e orienta suas ações. Cada núcleo do Grupo corresponde a uma 

Coordenadoria Referencial. As deliberações são tomadas por uma Assembleia Referencial, 

formada pelos Mestres, Contramestres e Monitores. O Grupo possui ainda um conjunto de 

normas de conduta que visam uma maior integração entre os seus componentes.  
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O crescimento e a disseminação da capoeira nos últimos anos têm exigido dos 

praticantes um compromisso concreto com a sua valorização e é dentro dessa perspectiva 

que o Grupo Beribazu vem implementando suas metas. 

 Aprendizagem motora com o ensino da capoeira 

A maioria das atividades motoras é desenvolvida desde a infância até a idade adulta, 

dependendo das oportunidades oferecidas, e a capoeira propicia ou retoma esta 

possibilidade com atividades e com exercícios físicos básicos fundamentais, respeitados os 

limites de cada praticante. 

 Vantagens fisiológicas da prática esportiva 

 Melhor estabilidade articular; 

 Aumento da taxa de hormônio de crescimento; 

 Melhor utilização de insulina; 

 Controle da obesidade; 

 Aumento da força; 

 Aumento da eficiência do sistema imunológico; 

 Diminuição do estresse psicológico. 

 

 Desenvolvimento 

A capoeira vem conquistando espaço em diversas instituições e academias, atuando 

formal e informalmente, fazendo inclusive parte de currículos acadêmicos em universidades, 

seja em cursos de licenciatura em educação física ou como prática esportiva. 

Segundo Apud Santos Dinello (1990), “para se obter uma educação adequada, o 

jovem deve valorizar as manifestações que traz consigo, respeitar sua individualidade, sua 

própria cultura e sua maneira de expressar, dando-lhe oportunidade de brincar no seu 

espaço com criatividade”. É com este pensamento que procuramos facilitar a expressão de 

cada um. 

 Metodologia 
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É importante, sempre que possível, dar prioridade à descoberta orientada e à solução 

de problemas, a fim de alcançar os objetivos e a aprendizagem de uma atividade que 

estimule a criatividade e a espontaneidade do praticante. 

Quanto aos métodos de aprendizado, podemos nos basear em seis princípios, 

segundo Moston (1978): 1) Estilo de comando; 2) Estilo de tarefa; 3) Estilo recíproco; 4) 

Programa individual; 5) Descoberta orientada; e 6) Solução de problemas. 

Acerca da descoberta orientada, pretende-se conduzir o praticante a investigar, a 

comparar e a utilizar diferentes estratégias na busca de soluções. Surge também como 

resultado de uma operação prévia o estímulo ou a dissonância cognitiva e, como 

consequência, a mediação (investigação) e a resposta. 

 Plano de treinamento 

Serão ministradas aulas com duração estipulada de 50 a 75 minutos, valorizando 

aspectos educacionais, culturais, musicais e folclóricos. 

O praticante de capoeira necessita trajar o abadá (calça de malha branca) e a camisa, 

de preferência também branca. 

É importante ressaltar que o conteúdo das aulas será baseado na metodologia prática 

e teórica. Portanto, na parte teórica envolver-se-ão aspectos históricos, musicais e rituais da 

capoeira. 

No decorrer do ano, serão promovidos eventos, tais como, batizados, graduações, 

confraternizações, além de oficinas de instrumentação e de cânticos. Nesse momento, 

estarão presentes vários mestres do grupo e convidados. Um programa específico sobre 

cada evento será previamente entregue à Direção do estabelecimento. 

Esta proposta se assemelha a diversas outras implantadas pelo Grupo Beribazu em 

instituições de ensino e corporações, dentre as quais podemos destacar A Academia do 

Corpo de Bombeiros de Brasília, os Colégios Sagrada Família, Imaculada Conceição e Cor 

Jesus, bem assim a Universidade de Brasília, a Universidade Católica de Brasília, o Centro 

Universitário de Brasília – Uniceub e entidades no exterior, como, University of Bristol e a 

Universidade Autónoma de México. 
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 Recursos materiais 

 

A entidade se comprometerá em auxiliar com os seguintes recursos: 

 Uma sala ampla para o desenvolvimento da atividade; 

 Auxiliar no material gráfico para divulgação e confecção de apostilas, sempre 

que possível; 

 Armários para guardar instrumentos e pertences pessoais. 

 Instrumentos (berimbau, pandeiro e atabaque) 

 Recursos humanos  

Mestres de capoeira ou professores devidamente habilitados para tal. 

 Oficinas de Instrumentação e Rodas de Capoeira 

As Oficinas de Instrumentação têm por objetivo repassar conhecimentos que vão da 

música à dança, abrangendo informações de outras manifestações culturais. 

As rodas de capoeira sintetizam o encontro amistoso com o próximo, procurando a 

troca de experiências e a aplicação do desenvolvimento individual, bem assim a 

necessidade de se exibir e de se satisfazer. 

 Oficinas de instrumentação: 

 Concepção e confecção de instrumentos; 

 Aulas de cantigas; 

 Aulas de iniciação musical sobre toques e percussão. 

 Aulas de Maculelê – Folguedo surgidos dos negros escravos males vindos da 

Costa da África para trabalhar junto ao ciclo da cana-de-açúcar quando estes, 

valendo-se de pedaços de cana, entregava-se às confrontações de natureza 

lúdica; 

 Samba de Roda – Folguedo da época da escravidão constituído de dança, 

passos muito requebro, umbigadas e cantorias. 
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 Rodas de Capoeira 

 Roda de intercâmbio – Atividade gesto-musicultural de capoeira que visa o 

entrosamento dos vários segmentos da comunidade capoeirística, assim como 

a troca de conhecimentos e de experiências socioculturais; 

 Roda de Batizado – Atividade gesto-musicultural de capoeira em que o 

iniciante joga uma única vez com um docente ou padrinho de capoeira; 

 Roda de Graduação - Atividade gesto-musicultural de capoeira em que os 

graduados jogam com capoeiristas de graduação equivalente àquela que 

receberam. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA: 
PROCESSOS COLETIVOS DE 

DECISÕES E AÇÕES 
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CONSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PP 
Reunião realizada com toda a Comunidade Escolar: pais, alunos, professores 

equipe gestora. 

 Segmento Pais: 

 

 Segmento Servidores: 
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 Segmento Professores: 

 

Foto 35 - Atualização da PP - Segmento Professores Mat/Vesp (março/2019) 
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ATUALIZAÇÃO DA PP 2019 
– Segmento Pais (Circular) 

 

Figura 5 - Circular Segmento Pais - março/2019 
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 Exemplo do Questionário enviado aos pais para a atualização da PP:  
 

 

Figura 6 - Questionário março/2019  
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Questinário - EC 106N (março/2019)

Questionários

86

282

368Quantidade encaminhados

Não devolveram

Devolveram

Tabela 10 - Questionários Distribuídos e Devolvidos 

Gráfico 7 - Questionários Distribuídos e Devolvidos 
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Figura 7 - Perfil da Clientela Escolar - Resultados 
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Figura 8 - Avaliação Escolar (março/2019) 
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NORMAS INTERNAS - E. C. 106 NORTE 

 

As Unidades Escolares do DF são regidas por normas e regras descritas no 

Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, republicado no DODF nº 91, Portaria 15, de 11 de fevereiro de 2015. O presente 

código de normas visa regular e disciplinar as relações entre os indivíduos e a vida cotidiana 

no interior da escola. O espírito que o norteia é o da organização e da disciplina consciente. 

Trata-se de um documento discutido no âmbito do Conselho Escolar. 

 
Figura 9 - Normas Internas (1) 
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Figura 10 - Normas Internas (2) 
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Normas Internas – Escola Classe 106 Norte 

 

De acordo com o Artigo 5 do Regimento Escolar, é dever do estudante: 

1 – Pontualidade – ser pontual no cumprimento das obrigações e aprendizado necessário 

para qualquer pessoa. 

Isso demonstra seu grau de responsabilidade e compromisso. 

Nossas crianças precisam aprender desde cedo a importância da pontualidade e que esse 

deve ser um exercício diário. 

Aos pais cabe a responsabilidade de trazer a criança no horário – matutino 7h30 e 

vespertino 13h15; e buscar no horário – matutino 12h30 e vespertino 18h15, mostrando que 

essa norma da escola é importante e precisa ser obedecida e cumprida. 

A tolerância em relação aos horários de entrada e saída dos dois turnos é de 15 

minutos, eventualmente. Não pode se tornar rotina. 

Os atrasos frequentes, no horário de saída do estudante, interferem na organização da 

dinâmica escolar. 

Ajude seu(sua) filho(a) a crescer com responsabilidade. 

2 – Assiduidade – Falta, quando ocorre com frequência, interfere no processo de 

desenvolvimento cognitivo e social e no desenvolvimento da cidadania. 

Diz o Regimento no Capítulo XII – Art.129 “Será considerada, para fins de aprovação do 

aluno, a frequência mínima de 75%(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas 

estabelecido para o ano letivo (...)”. 

No caso de muitas faltas, o responsável será convocado para reunião e caso não haja 

solução para o problema de infrequência, a escola deverá acionar o Conselho Tutelar para 

que investigue as ausências dessas crianças e jovens. 

As faltas sempre deverão ser justificadas por documento legal. Atestado médico que deve 

ser entregue no prazo de 48 horas (2 dias letivos). 

3 – Saídas Antecipadas – Orientamos aos senhores que, caso essa saída antecipada seja 

muito importante, que a mesma seja solicitada por escrito, por meio do bilhete enviado pelo 

estudante, na agenda escolar. 

Os pedidos feitos sem prévia comunicação serão analisados pela direção, que tenderá a não 

permitir, salvo casos de real e forte imprevisto. 
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Retirar o estudante da sala de aula, antes do término do horário com frequência, também é 

uma prática que pode prejudicar seu desenvolvimento, além de atrapalhar o andamento do 

trabalho do professor e da turma. Portanto, evite essa prática. 

4 – Horários de Saída – como é de conhecimento dos senhores, a escola possui horários 

de saída dos alunos, horários esses que precisam ser respeitados para não prejudicar o seu 

bom funcionamento. 

Não é previsto no quadro de funcionários, pessoas que possam cuidar dos alunos que sejam 

deixados pelos responsáveis após o tempo previsto: matutino 12h45 e vespertino 18h30. 

Tão importante quanto chegar no horário é, também, sair no horário, pois essa rotina é 

fundamental para o desenvolvimento das crianças e para a organização da escola. 

Atrasos - Esses fatos, se repetidos com frequência, serão comunicados aos órgãos 

competentes como o Conselho Tutelar entre outros, conforme orientação da secretaria de 

educação. 

5 – Acesso à escola – em função da segurança dos alunos e da organização do trabalho 

pedagógico, o acesso dos pais e/ou responsáveis será restrito à secretaria e direção, não 

sendo permitida a entrada em sala de aula ou nos espaços ocupados pelos alunos, nos 

momentos em que o professor precisa estar com toda atenção voltada para as crianças. 

Agradecemos a sua compreensão e solicitamos especial atenção para essas decisões, pois 

a escola precisa zelar por cada um dos estudantes dos quais ela é responsável, dentre eles, 

e principalmente, seu(sua) filho(a). 

6 – Uso do uniforme – é fundamental a identificação do estudante por meio do uniforme. 

Devem ser usados a camiseta da escola, calça/bermuda azul ou preta e tênis. (Art. 5º inciso 

VI, Regimento Escolar). O uso do boné é proibido, pois não faz parte do uniforme escolar. 

Caso o(a) estudante não faça uso frequente do uniforme da escola, poderá ser advertido 

oralmente, por escrito, aviso aos pais/responsáveis, no sentido do cumprimento do que 

prevê o Regimento Escolar das Escolas Públicas DF e Regimento Interno da E.C. 106 Norte. 

7 – Atividades de visitas (pedagógicas/cultural/passeio) – Os passeios serão 

programados com antecedência, e a criança só poderá participar com a autorização por 

escrito dos pais ou responsável, assinada. 

O dia do passeio é obrigatório a apresentação da autorização, junto com o valor estimado 

para o evento e o uso obrigatório do uniforme escolar completo. 

Não serão realizadas ligações telefônicas para os pais/responsável se o estudante não 

apresentar a autorização assinada no dia do passeio, pois precisamos desenvolver na 
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criança a responsabilidade da apresentação diária para o responsável da agenda escolar e 

dos bilhetes enviados pela escola. O responsável deverá verificar diariamente e dar ciência. 

O estudante que não cumprir o descrito no item 7 (sete), não poderá participar do 

passeio/visitas com a turma e a professora.  

Lembramos que os passeios e visitas constam do planejamento anual de estudo e auxiliam 

no desenvolvimento das aprendizagens, bem como contribuem para o conhecimento cultural 

e social, fundamentais para a construção da cidadania. 

8 – Biblioteca – O incentivo e desenvolvimento da Leitura é fundamental para o letramento. 

A biblioteca faz empréstimos de livros aos estudantes. Cabe ao mesmo, ler o livro, conservá-

lo e fazer a devolução no prazo estabelecido. Informamos ainda que o livro literário faz parte 

do patrimônio da escola, sendo necessário a reposição obrigatória em caso de extravio. 

9 – Objetos pessoais – A escola não se responsabiliza por eventuais perdas de objetos 

pessoais do(a) estudante. Dinheiro e outros bens devem ficar sob a responsabilidade do 

mesmo. Não haverá reposição de brinquedos ou objetos pessoais extraviados ou 

danificados. 

É proibido o uso do celular e aparelhos eletrônicos em sala de aula, de acordo com a Lei nº 

4131. Os mesmos devem permanecer desligados e guardados durante o horário de aula. 

Caso a família necessite entrar em contato com o estudante, deverá ligar no telefone fixo da 

escola (Secretaria Escolar). 

É proibido trazer para a escola, brinquedos, exceto, no Dia do Brinquedo, organizado e 

solicitado pela professora via, agenda. A escola não se responsabiliza por perdas e danos 

dos brinquedos. 

10 – Agenda Escolar – É de uso obrigatório, pois através da mesma os pais/responsáveis 

podem acompanhar a rotina da escola e da sala de aula e é  um importante aliado na 

comunicação entre Escola e Família. 

 De acordo com o Regimento Escolar (Artigo 50), em caso de dano 

causado ao patrimônio educacional, o responsável legal deverá arcar com as 

despesas. 


