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APRESENTAÇÃO 

 

A Proposta Pedagógica tem a necessidade de expressar as reflexões e 

o trabalho realizado em conjunto por todos os profissionais da escola, bem 

como às necessidades locais e específicas de sua comunidade, caracterizando 

o cidadão que se pretende formar.  

A Escola Classe 17 preocupa-se em propor uma forma de organizar o 

trabalho pedagógico visando a superação dos conflitos, buscando o 

compromisso coletivo, no sentido de aperfeiçoar a realidade presente.  Desse 

modo, apresenta-se como espaço para constantes mudanças, discussões 

práticas, possibilidades e limitações para alcançar os objetivos propostos. 

escola. 

A Proposta Pedagógica foi construída de forma coletiva com a 

participação dos membros participantes dessa comunidade escolar.O corpo 

docente participa ativamente das reflexões, estudos e discussões propostas 

nas coordenações coletivas. Os demais funcionários da escola, da carreira 

asssistência e terceirizados, participam das avaliações gerais realizadas as fim 

de cada semestre. A participação dos responsáveis pelos estudantes se dá nas 

Escolas de Pais, através de questionários, nos dias letivos temáticos e 

frequentemente na página do Facebook e grupos do Whatsapp. As crianças 

participam também da elaboração dessa Proposta, mas de forma lúdica: 

desenhos, produções de texto, questionários e discussões nas entradas e 

durante a aula.. 

 A elaboração desta Proposta foi subsidiada pelos documentos oficiais da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: LDB – Lei n° 9394/96, 

Projeto Político Pedagógico Carlos Mota- SEEDF/2012, Currículo em 

Movimento da Educação Básica SEEDF/2014, Orientação Pedagógica – PPP e 

Coordenação nas Escolas SEEDF/2014, Diretrizes de Avaliação Educacional 

Aprendizagem – Aprendizagem, Institucional em Larga escala 2014-
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2016/SEEDF, Diretrizes Pedagógicas para o Bloco Inicial de Alfabetização 

Edição Revisada, 2014.   

 Desde o ano de 2014, as reuniões com os membros de toda 

comunidade escolar e a Equipe Gestora proporcionaram a construção e a 

discussão desta proposta de forma coletiva. Foi observado que a identidade 

desta instituição ainda está sendo construída, por ser uma instituição 

considerada relativamente “nova”, ainda percorrerá um longo caminho para 

consolidar todas as propostas discutidas durante a construção deste 

documento. Acredita-se que o primeiro passo foi dado, a construção da 

Proposta Pedagógica para  nortear as práticas pedagógicas da escola, 

servindo de referência ao trabalho de toda equipe e a reflexão crítica de todos 

os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

 

HISTÓRICO 

 

A Escola Classe 17 de Sobradinho foi inaugurada em 30 de setembro de 

2009, chamando-se “Escola Classe 01 Vila Rabelo”, com 485 Estudantes 

matriculados em 19 turmas - 1° e 2º Períodos da Educação Infantil, 2ª e 3ª 

Séries do Ensino Fundamental de 8 Anos e 1º e 2º Anos do BIA, Ensino 

Fundamental de 9 anos. Em 2011 esta Unidade Educacional passou a chamar-

se “Escola Classe 17 de Sobradinho”. 

 Todos esses estudantes eram moradores da Vila Rabelo e até a 

inauguração da escola, estavam estudando em escolas de Sobradinho I e II, 

principalmente nas Escolas Classe 13 e 14, CAIC Júlia Kubitschek de Oliveira, 

Centros de Ensino Fundamental 06 e Queima Lençol. 

 Ao custo de R$ 1,9 milhão e com 1.473,40 m² de área construída, a 

Escola foi inaugurada equipada com 15 salas de aula. Considerando a 

formação de 30 turmas com 30 Estudantes cada, a Unidade Educacional teria 

capacidade para atender até 900 estudantes nos turnos matutino e vespertino. 

Possui ainda laboratório de informática, de ciências, sala de artes, sala de 
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leitura, duas salas para recuperação paralela/aulas de reforço escolar, sala de 

recursos/ensino especial, cantina, estacionamento, parquinho infantil e quadra 

poliesportiva. Além dos ambientes necessários para o desempenho das 

atividades administrativas, como sala de professores, de coordenação, 

dadireção, da secretaria escolar e depósitos de materiais pedagógicos e de 

limpeza. 

A organização escolar da EC17 se dá em ciclos, assim como toda a 

Rede de Ensino Público do Distrito Federal. A escola atende estudantes da 

Educação Infantil (1º e 2º Períodos), do Ensino Fundamental de 9Anos – Anos 

Iniciais (1º ano aos 5º Anos) e da EJA (1º Segmento). 

Quanto ao espaço físico, contamos com 15 salas de aula adequadas. A 

escola possui um Parque Infantil, uma Quadra Poliesportiva e um Pátio 

coberto, onde se desenvolvem atividades educativas como: peças teatrais,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

danças, jogos e brincadeiras, apresentações, formaturas e reuniões com a 

comunidade. Temos ainda espaços didático-pedagógicos como: Sala de 

Professores, uma Biblioteca Escolar com um acervo didático literário destinado 

aos Estudantes e Professores, adquiridos através do PNDL (Plano Nacional do 

Livro Didático) e doações da comunidade. 

Na parte administrativa, a escola conta com um espaço definido para a 

Direção, Secretaria, Coordenação Pedagógica, Sala Atendimento da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos Generalista, Sala 

de vídeo, Laboratório de Informática,Cantina com um pequeno Depósito de 

Alimentos, Sala dos Professores, Sala para Servidores, Banheiros Masculino e 

Feminino para os Estudantes e um Banheiro específico para ANEE. 

O tempo de duração das aulas funciona da seguinte forma: 

Oferecemos atendimento à Educação Infantil (1º e 2º Períodos), 1º aos 

5º Anos do Ensino Fundamental – jornada ampliada de 8 (oito) horas, sendo 

distribuídas em 5 (cinco) horas em Sala de Aula (regência) e 3 (três) horas em 

Coordenação Pedagógica – na coordenação, além do planejamento diário, são 

confeccionados materiais para o enriquecimento das aulas e ministram-se 

aulas de Reforço Escolar. 
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A média de tempo gasto pelo Estudante para a conclusão do ensino 

fundamental é de 9 (nove) anos, se não houver reprovação. 

Assim, cumprindo todo o Currículo pleno, são 200 (duzentos) dias 

letivos, de acordo com o exigido pela lei. 

No turno matutino, o horário é de 7h30 às 12h30 – do 1º Período da 

Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental. No turno vespertino, o 

horário é de 13h00às 18h00 – do 1º Período da Educação Infantil ao 5º Ano do 

Ensino Fundamental. No turno noturno, o horário é de 19h00 às 23h00 – para o 

1º Segmento da EJA. 

 A Escola foi a primeira e continua sendo a única situada na Vila Rabelo. 

Por ser o único órgão público da localidade, apresenta papel importante para a 

comunidade, pois além de ofertar educação às crianças pequenas durante o 

dia e jovens e adultos à noite, várias atividades sociais e culturais são 

realizadas nas dependências da Escola à noite durante a semana e aos 

sábados, tais como capoeira, futebol, kung fu, encontros diversos de igrejas e 

vacinação. 

 A Escola Classe 17 de Sobradinho sempre apoia e abre as portas para 

projetos sociais, bem como programas e parcerias vinculados à educação. 

Dentre as atividades realizadas temos Futsal e Kung-fu, que acontecem no 

noturno e aos sábados. A instituição sempre esteve aberta às várias ações 

sociais que oferecem serviços gratuitos àtoda comunidade da Vila Rabelo, 

destacando-se a parceria existente com o Conselho Tutelar de Sobradinho II. 

Desde sua inauguração em 2009, a instituição foi dirigida por cinco 

diferentes equipes gestoras em um curto espaço de tempo. Acredita-se que 

essas mudanças na gestão, dificultaram o gerenciamento da proposta 

pedagógica, pois cada equipe gestora apresentou características 

administrativas e pedagógicas particulares. 

No final do ano de 2013, houve a Eleição Democrática da atual Equipe 

Gestora, inclusive é a gestão mais longa que a instituição já teve. Desde o 

início de 2014, a escola vem trabalhando para implementação de uma 
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Proposta Pedagógica voltada à aprendizagem significativa e melhoria no 

rendimento dos Estudantes. Não podendo esquecer do resgate de sua função 

social junto à comunidade local. As modificações pedagógicas, administrativas 

e financeiras estão sendo marcadas pela prioridade no trabalho coletivo, 

promoção da educação de excelência, olhar sensível para as habilidade e 

focadas na educação das emoções dos nossos estudantes, pois acreditamos 

que juntos vamos além! 

 

ESCOLA QUE TEMOS: 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

Data da Criação e Inauguração 30 de setembro de 2009 

Turno de Funcionamento  Matutino, Vespertino e Noturno 

Nível de Ensino Ofertado  Educação Infantil; Ensino Fundamental–

Anos Iniciais; EJA – Primeira Etapa 

Área Construída 1.473,40 m²  

Total de Salas de Aula 15 

Laboratório de Informática  01 

Biblioteca Escolar 01 

Sala de Recursos –Generalista 01 

Sala para o SOE e EEAA 01 

Sala de Professores 01 

Sala de Coordenação 

Pedagógica 

01 

Sala de Vídeo 01 

Sala de Reforço Escolar 01 

Cozinha 01 

Depósito para Alimentos 01 

Depósito para Produtos de 

Limpeza 

01 
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Depósito para Materiais Diversos 01 

Secretaria Escolar 01 

Sala para Servidores da Limpeza 01 

Sala para a Equipe Gestora 01 

Quadra Poliesportiva 01 

Banheiros para Estudantes 02 

Banheiro para ANEE 01 

Banheiros para Professores e 

Servidores 

02 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome: Escola Classe 17 de Sobradinho 

Endereço: Avenida Central Área Especial Nº01 Vila Rabelo, Sobradinho II-DF 

Telefone da Escola: (61) 3901-7784 

E-mail: ec.17sobradinho@gmail.com 

Facebook: ec.vila 

Instagram: @ecrabelo 

CNPJ: 11566362/0001-60 

Localização: Zona Urbana 

Diretoria: Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho 

Ato de regulação da instituição:Portaria nº 284 de 28 de julho de 2009 – EC 

01 da Vila Rabelo 

Data de criação e inauguração: 30 de setembro de 2009 

Funcionamento: Matutino, Vespertino e Noturno 

Modalidades de Ensino: Educação Infantil (1º e 2º Períodos), Ensino 

Fundamental de Nove Anos (1º aos 5º Anos) e Educação de Jovens e Adultos 

(1º Segmento) 

 

 

 

mailto:ec.17sobradinho@gmail.com
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EQUIPE GESTORA DA ESCOLA CLASSE 17 DE SOBRADINHO   

 

Diretora: Priscila Barros Pereira  

Vice-diretor: Fábio Fontoura da Silveira 

Supervisora: Kelen Karol da Silva Cruz Neres 

Chefe de Secretaria: Geania Mendes Bastos 

 

CARREIRA MAGISTÉRIO - DIURNO 

Nome Vínculo Função 

Adriana dos Santos Fernandes Efetivo Professora do 1º ano A 

Ana Cristina Pereira Batista Efetivo Professora do 2º ano C 

Ana Sévla Pereira Ferreira Temporário Professora do 5º ano E 

Andréa Sousa Ribeiro Efetivo 
Em Licença para 

Tratamento da Saúde 

Coraílde Alves dos Santos Temporário Professora do 5º ano D 

Cristiane Cardoso Gomes  Efetivo Professora do 2º período C 

Daianne Patricia Ribeiro Santana Efetivo Professora do 2º período A 

Deize Barros de Matos Efetivo Coordenadora Pedagógica 

Denise Beatriz Dornelles e Silva Efetivo Professora readaptada 

Elizete Gaal Vasconcelos Roque Temporário Professora do 1º período C 

Eurípedes Rodrigues das Neves Efetivo 
Professor da sala de 

recursos 

Fábia Silveira Netto D'avila Efetivo Professora do 3º ano C 

Gilvaldo Correa Lima Efetivo Professor do 5º ano B 
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Girleide da Silva Braga Contrato Professora do 4º ano C 

Jane Kely Fernandes da Silva Temporário Professora do 3º ano E 

Janne Pereira Martins  Efetivo Pedagoga de Equipe 

Josimarina Xavier da Silva Efetivo Professora do 1º ano B 

Karina Santos Martins  Efetivo Professora do 3º ano D 

Lara Beatriz de Almeida Loiola Efetivo Coordenadora Pedagógica 

Larissa Durães da Costa Vale Temporário Professora do 4º ano A 

Lílian Chul de Souza Efetivo Orientadora Educacional 

Lilian de Fátima Durães Teixeira Costa Tem porário Professora do 4º ano B 

Maria Antônia da Silva Efetivo Professora do 1º ano C 

Maria Edileusa de Oliveira Efetivo Professora do 2º ano D 

Meyre Machado Efetivo Professora readaptada 

Naísa Gusmão Sousa Dantas Efetivo Professora do 3º ano A 

Patrícia do Nascimento Aragão Miranda 
Sousa 

Temporário Professora do 4º ano D 

Pedro Henrique Farias dos Anjos Efetivo Professor do 1º período A 

Renata Cardoso Araújo Temporário Professora do 2º período B 

Rosangela Alves Cristalino Efetivo Professora do 2º ano A 

Sandra Alves Campos  Efetivo Professora do 2º ano B 

Silvana Aparecida Moreira da Silva  Efetivo Professora do 3º ano B 

Susane Vasconcelos Efetivo Professora readaptada 

Tatiane Isamara Augusta Ferreira Temporário Professora do 5º ano A 

Wladimilla de Jesus Leão Efetivo Professora do 1º período B 
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Yrineuma da Costa Montezuma Efetivo Professora do 1º ano D 

 

CARREIRA MAGISTÉRIO – NOTURNO 

Nome Vínculo Função 

Alessandra da Silva Pernambuco Efetivo Professora da 1ª e 2ª etapa 

Diana Maria Jesuíno de Carvalho Efetivo 
Professora de Licença 

Maternidade 

Edson Antônio Cavalcante  Efetivo Apoio Pedagógico 

Jaqueiline Lemos de Azevedo Temporário Professora da 3ª e 4ª etapa 

Marieth Conceição dos Santos Temporário 
Dinamizadora da 1ª e 2ª 

etapa 

Raiane Resende da Rocha Sá Temporário 
Dinamizadora da 3ª e 4ª 

etapa 

Susan Mariana Chaves Fernandes Efetivo Orientadora Educacional 

 

CARREIRA ASSISTÊNCIA 

NOME FUNÇÃO 

Emelinha Moreno da Silva Secretária 

Irene Ferreira Barros Apoio administrativo 

Iron da Silva Braga Filho Secretário 

Marieth Pereira dos Santos Apoio pedagógico 

Remualdo de Oliveira Apoio administrativo 

Valdelice Santos Silva Apoio adminstrativo 
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EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 

NOME 

Halon Ubirajara Brito dos Santos 

Hérica da Silva Elói de Moura 

Jéssica Santos Silva 

Maíra Franco Almeida 

Maria de Lourdes Pereira de Sena Souza 

Matheus Ferreira Viana Lobo 

Yago Pereira Beirão 

 

SERVIÇOS GERAIS 

NOME EMPRESA 

Bárbara Rodrigues dos Santos Juíz de Fora 

Cleudete Paixão dos Santos Juíz de Fora 

Gizélia Bispo dos Santos da Silva Juíz de Fora 

Jaqueline Ferreira da Silva Juíz de Fora 

Jeni de Castro Soares Juíz de Fora 

José Alexandre da Silva Juíz de Fora 

Mayara Cristina da Silva Costa Juíz de Fora 

Romira Euzébia de Jesus Juíz de Fora 

Verdiane Marta Pereira Martins Juíz de Fora 
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Wesley da Silva Alves de Miranda Juíz de Fora 

 

MERENDA 

NOME EMPRESA 

Michele Pereira da Silva Santos Mendonça G&E 

Salvadora Batista Matias G&E 

Soraia Dias da Silva G&E 

 

SEGURANÇA DESARMADA 

NOME EMPRESA 

Ariosvaldo Francisco Chagas Global 

Maria Aparecida Lopes Andrade Global 

Nilton Paiva de Oliveira Global 

Victor Almeida Radica da Silva Global 

 

CONSELHO ESCOLAR 

Membro Nato: Priscila Barros Pereira 

Carreira Magistério Público do DF:  Lílian Chaul de Souza 

Carreira Assistência à Educação: Valdelice Santos Silva e 

                                                          Iron da Silva Braga Filho 

Segmento Pai, Mãe ou Responsável: Gizélia Bispo dos Santos e 

Verdiane Marta Pereira Martins 

Segmento Estudante: Bárbara Rodrigues dos Santos e  

                                      Luciano Alves dos Santos 



ESCOLA CLASSE 17 DE SOBRADINHO 
 
 

15 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA PARA ELABORAÇÃO DA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Representante da equipe gestora: Priscila Barros Pereira 

Supervisora com função Pedagógica: KelenKarol da Silva Cruz Neres 

Coordenadora Pedagógica: Deize Barros de Matos 

Representante da carreira magistério: Silvana Aparecida Moreira da Silva 

Representante dos pais: Jaqueline Ferreira da Silva 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

 

 

0%

12%

77%

11%

Local de Moradia:

Sobradinho Sobradinho II Vila Rabelo Outros

56%32%

12%

0%

A Moradia é:

Própria Alugada Cedida
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82%

18%

0% 0%

Quantas pessoas moram na casa onde o(a) Aluno(a) reside?

De 2 a 5 pessoas De 5 a 10 pessoas Mais de 10

3%

45%
21%

23%

2%
6%

Grau de Escolaridade- Pai:

Nunca estudou

Completou a 4ª série mas não completou a 8ª série do antigo 1º Grau

Completou a 8ª série mas nã0 completou o  2º Grau (Ensino Médio)

Completou do 2º Grau (Ensino Médio)

Ensino Superior em curso ou incompleto

Ensino Superior completo

6%

31%

23%

30%

4% 6%

Grau de Escolaridade- Mãe

Nunca estudou ou não completou a 4ª série

Completou a 4ª série mas não completou a 8ª série do 1ºGrau

Completou a 8ª série mas não completou o 2ºGrau

Completou o 2º Grau (Ensino Médio)

Ensino superior em curso ou incompleto

Ensino superior completo
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65%

35%

0% 0%

A família tem hábitos de leitura (livros,revistas, jornais,gibis e 
outros)?

Sim Não

22%

8%

7%

8%

2%

22%

31%

Profissão do Pai:

Construção Civil Comércio Vigilância Motorista Servidor Público Autônomo Outros

1%

10%
5%

6%

1%

25%

52%

Profissão da Mãe:

Construção Civil Comércio Recepcionista Manicure Servidora Pública Autônoma Outros
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73%

27%

0% 7

Pai está trabalhando atualmente?

Sim Não

57%

43%

Mãe está trabalhando atualmente?

Sim Não

49%

45%

6%

0%

Quantas pessoas contribuem com a renda em casa?

Uma Duas Mais de duas
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14%

23%

43%

20%

Faixa de renda da Família:

Menos de um salário mínimo De um salário mínimo a R$800,00

Entre R$800,00 e R$1.500,00 Mais de R$1.500,00

10%

54%

32%

3% 1%

Região de Origem- Pai

Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul

9%

63%

25%

2% 1%

Região de Origem-Mãe

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
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28%

72%

0% 0%

Algum(a) Aluno (a) da casa recebe auxílio do Governo (Bolsa 
Família)?

Sim Não

19%

7%

9%

19%

19%

13%

6%
8%

Na casa onde o(a) Aluno(a) reside tem:

TV Vídeo e/ou DVD Som Celular Geladeira Máquina de Lavar roupas Computador Carro

50%

42%

5% 3%

Como o(a) Sr(a) avalia a Escola Classe 17 de Sobradinho?

Excelente Boa Precisa Melhorar Não conheço
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59%

38%

3% 0%

Os pais moram:

Juntos Separados Outros

89%

11%

0% 0%

O(A) Aluno(a) tem irmãos?

Sim Não

17%

51%

17%

7% 1% 1%

6%

Quem cuida do(a) aluno(a) no período em que ele(a) não está 
na escola?

Pai Mãe Avó/avô Outro familiar Empregada Fica sozinho(a) Outros
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12%

71%

12%

1% 4%

Quem prepara as refeições para a criança?

Pai Mãe Avós Próprio aluno Outros

0% 4%

22%

74%

Quantas refeições a criança faz no dia?

1 2 3 04 ou mais

25%

47%

23%
5%

Quem cuida da Higiene Pessoal da criança?

Pai Mãe A própria criança Outros
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26%

74%

0% 0%

O(a) Aluno(a)  participa de alguma atividade esportiva:

Sim Não

38%

62%

0% 0%

O aluno tem contato com o computador?

Sim Não

9%

46%

45%

0%

Com quem o(a) Aluno(a) brinca?

Prefere brincar sozinho(a) Com irmãos Amigos /vizinhos
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31%

8%

16%
12%

8%

13%

10%

2%

Locais que o(a) Aluno(a) frequenta?

Casa de parentes/amigos Praças Parques Festas Teatro/cinema Shopping Clube Outros

34%

61%

5%

0%

Com qual  frequência a criança assiste TV?

A qualquer hora Com horário controlado Não tem controle

67%

11%

22%

0%

A criança tem rotina diária (horário para acordar, comer, tomar 
banho,estudar,brincar, dormir, etc.)?

Sim Não Às vezes
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85%

15%

0% 0%

O(a) Aluno(a) tem contato com material escrito (livros, 
revistas,jornais, gibis e outros)?

Sim Não

10%

3%

2%

85%

O(a) Aluno(a) toma medicação?

Sim De uso Contínuo Medicamento controlado Não

71%

29%

0% 0%

O(a) Aluno(a) tem alguma alergia?

Sim Não
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47%

42%

2%

7%

2%

Qual a religião da criança?

Católica Evangélica Espírita Nenhuma Outros

89%

11%

0% 0%

Se necessário,a criança poderá participar do reforço em turno 
contrário?

Sim Não

30%

62%

6%

2%

Responsável pelo(a) aluno(a):

Pai Mãe Avó ou Avô Outros
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ÍNDICES  DE AVALIAÇÃO 

ÍNDICE TAXA 

Aprovação 99,1% 

Reprovação 0,9% 

Evasão 0% 

Estudantes em defasagem, no 7,9% 

0% 15%

41%

44%

Idade da Mãe

Menos de 18 anos De 18 a 25 anos De 26 a 35 anos De 36 anos ou mais

0%

5%

44%
51%

Idade do Pai

Menos de 18 anos De 18 a 25 anos De 26 a 35 anos De 36 anos ou mais
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mínimo um ano, de idade e série 

IDEB 

 

PROVA BRASIL 
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PROVA DIAGNÓSTICA- 2º ANO 

 

 

 

PROVA DIAGNÓSTICA 4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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MATEMÁTICA 

 

 

PERFIL DA ESCOLA 

o Educação Infantil: 

Turma ANEE Oriundos 

da nossa 

Escola 

Oriundos 

do Lar 

Aprendizagem 

abaixo do 

esperado 

Infrequentes 

1º Per. A 0 0 15 0 0 

1º Per. B 0 0 14 2 0 

1º Per. C 0 0 24 1 1 

2º Per. A 0 24 0 2 0 

2º Per. B 0 19 4 1 0 

2º Per. C 0 23 0 3 0 

Subtotal 0 66 57 9 1 
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 Ensino Fundamental – 1º Bloco:  

Turma ANEE Oriundos 

da nossa 

Escola 

Oriundos 

de 

outras 

Escolas 

Defasagem 

idade x Ano 

Aprendizage

m abaixo do 

esperado 

Infre-

quentes 

1º A 1 12 3 1 3 1 

1º B 0 15 1 0 2 0 

1º C 2 15 2 0 5 0 

1º D 0 17 2 2 3 0 

2º A 0 16 2 1 5 1 

2º B 0 17 0 0 3 0 

2º C 0 20 0 0 1 0 

2º D 0 22 0 0 12 0 

3º A 2 12 2 2 5 0 

3º B 1 14 2 0 7 0 

3º C 1 12 2 1 4 0 

3º D 3 15 1 3 6 2 

3º E 3 15 0 1 7 1 

Subto

tal 

13 202 17 11 63 5 
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o Ensino Fundamental – 2º Bloco:  

Turma ANEE Oriundos 

de nossa 

Escola 

Oriundos 

de 

outras 

Escolas 

Defasagem 

idade x Ano 

Aprendizage

m abaixo do 

esperado 

Infre-

quentes 

4º A 2 15 0 1 4 0 

4º B 1 11 3 0 6 0 

4º C 1 11 3 0 6 1 

4º D 1 11 1 3 3 0 

5º A 1 17 0 2 3 0 

5º B 2 17 1 4 4 1 

5º C 1 15 0 2 5 1 

5º D 1 21 2 6 11 0 

5º E 1 17 2 5 4 3 

Subto

tal 

11 135 12 23 46 06 

Total 24 403 17 34 118 12 

 

FUNÇÃO SOCIAL 

 

 A criação desta proposta parte do pressuposto de uma educação para a 

cidadania, para a convivência e vivência em sociedade com democracia, 

autonomia e liberdade. Trabalhamos a ampliaçãoda visão significativa do todo 
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na relação escola-família, trazendo a possibilidade de criarmos a partir da 

escola um ambiente de inclusão onde todos possam assumir os seus papéis, 

levando em conta os sistemas familiares, educativos e institucionais. 

Buscamos fazer do ambiente escolar um meio que favoreça o 

aprendizado, onde a escola deixe de ser apenas um ponto de encontro e passe 

a ser, além disso, encontro com o saber, com descobertas de formas 

prazerosas e funcionais. 

 A comunidade escolar da Escola Classe 17 acredita que a escola deve 

proporcionar uma educação no sentido geral, amplo. A sociedade é, muitas 

vezes, injusta desigual e até tirana, principalmente com as pessoas que não 

adquiriram seu letramento no momento oportuno. Por isso, devemos 

proporcionar uma educação que propicie uma leitura de mundo, um olhar 

crítico e observador, que nosso estudante possa se impor como ser social e 

crítico, ativo na sociedade, com responsabilidades, direitos, deveres, 

consciente do cumprimento e do valor de cada um deles na sociedade em que 

se vive, respeitando-se e ao outro como semelhante. 

 Almejamos construir, também, uma escola onde nossos estudantes 

sejam agentes transformadores sociais, argumentadores, pesquisadores e 

cientes de seus  questionamentos de forma madura e sadia. Dentro dessa 

perspectiva buscamos consolidar a parceria com as famílias dos educandos, 

conscientizando-os cada vez mais da sua importância no processo de ensino e 

aprendizagem. Acreditamos que dessa maneira alcançaremos o sucesso 

escolar. 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

Em se tratando de um direito reconhecido e referendado na Constituição 

Federal, Lei de Diretrizes e Bases e documentos oficiais da SEEDF, a 

educação com qualidade se torna real quando é norteada pelo princípio de 

contribuir para a consolidação da cidadania almejada.  
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A escola deve pensar em ações que validem e fortaleçam sua 

importância na sociedade através de meios que cumpram esse princípio 

fundamental: Formar Cidadãos Plenos, valorizando a história e a família de 

cada um. 

A Proposta Pedagógica da Escola constitui, portanto, um compromisso 

com o desenvolvimento global de seus estudantes. 

Para isso, é necessário que a escola planeje suas ações nessa direção, 

promovendo formação pautada em uma visão humanística de um cidadão 

integral, ciente de seus direitos e obrigações. 

Nessa abordagem é preciso criar um ambiente favorável, ancorado nos 

seguintes princípios: 

 Justiça social, com igualdade, cidadania e ética; 

 Resgate e fortalecimentos de Valores, desenvolvendo uma atitude de 

valorização, cuidado e responsabilidade individual e coletiva em relação 

à vida; 

 Consideração da singularidade e essências humanas, sendo o ser único 

e com identidade própria; 

 Desenvolvimento da capacidade de construir novos conhecimentos e 

novas formas de interferir na realidade; 

 Reflexão sobre o papel de protagonista, invertendo essa liderança 

quando necessário; 

 Formação humana integral, favorecendo a Diversidade, Cidadania, 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade;  

 Exercício da cidadania, participação social e política, transformação 

crítica, criativa e ética da realidade social; 

 Busca de novos caminhos para a aprendizagem, identificando as causas 

do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. 
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  Percepçãodas pessoas não como indivíduos isolados, mas como parte 

de uma estrutura inter-relacionada; 

  Criação e fortalecimento do vínculo entre os professores e os 

estudantes incluindo o sistema familiar de origem; 

 

MISSÃO 

 

Acreditamos que temos como missão o acolhimento de todos os 

estudantes com  suas especificidades comportamentais, religiosas, de raças, 

deficiências e de pensamento sobre o mundo, pois desse modo, acreditamos 

que estaremos trazendo a comunidade para dentro da escola numa 

perspectiva de parceria, amizade e confiabilidade.  

É indispensável que os pais dos estudantes se sintam reconhecidos pela 

instituição e tenham um lugar de privilégio dentro dela; deve existir uma 

declaração explícita no sentido de que a área educativa começa pelos pais e 

que eles dão seu consentimento para que a escola possa se ocupar de seus 

filhos com respeito nos processos de aprendizagem. No momento em que 

todos os protagonistas implicados na tarefa educativa (instituição, professores 

e os próprios pais) visarem com responsabilidade à direção da tarefa que lhes 

compete, os estudantes aprendem e se desenvolvem sem maiores 

dificuldades.  Tendo consciência das realidades de dentro e fora da escola 

poderemos contar com os pais e demais responsáveis, funcionários como 

aliados na esperança do convívio harmonioso, cooperativo e participativo de 

todos os segmentos da escola. 

 

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 

 Estimular a participação ativa de todos os segmentos da escola a partir 

de projetos e ações pedagógicas interativas, sociais e culturais de 

aproximação e autonomia no espaço escolar; 
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 Valorizar a realidade em que o sujeito está intimamente inserido; 

 Conscientizar os pais da necessidade do acompanhamento nas 

atividades em casa, estimulando o estudante a desenvolver hábitos de 

leitura e de estudo, pesquisas e autodisciplina; 

 Analisar com a equipe, resultados obtidos, identificar pontos falhos, 

definir projetos específicos e estratégias, para melhorar os resultados 

dos índices das avaliações externas ; 

 Tornar a escola um ambiente acolhedor; 

 Criar e aperfeiçoar situações que favoreçam a inclusão através de 

trabalho voltado para o respeito e aceitação das diferenças de etnia, 

gênero, credo, posição social e pessoas com deficiência; 

 Reduzir os índices de evasão, rotatividade e reprovação escolar. 

 Ampliação do acervo literário da Biblioteca Escolar e dos materiais 

pedagógicos; 

 Programar ações de combate à violência e comportamento inadequado 

ao ambiente escolar; 

 Promover reuniões participativas com a comunidade para tomar 

conhecimentos das normas e leis que regem a escola, enfatizando as 

obrigações familiares; 

 Estimular a participação dos pais no desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos e oficinas;  

 Valorizar a relação com a comunidade, no processo de tomada de 

decisões;  

 Decidir com a comunidade escolar como serão utilizados os recursos da 

instituição; 

 Oferecer cursos, palestras, seminários e momentos de reflexões no 

estabelecimento de ensino; 

 Favorecer os tempos e os espaços da Educação Infantil; 

 Realizar ata de prioridades na coordenação coletiva para o gasto com as 

verbas públicas oriundas de diferentes fontes; 

 Publicizar o uso das verbas públicas de forma clara e transparente; 
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 Verificar a listagem de bens patrimoniais e acompanhar inclusões e 

exclusões dos mesmos; 

 Gerir os recursos materiais pedagógicos. 

 

OBJETIVOS DO ENSINO 

 

 Participar do Programa Escola que Queremos uma iniciativa da 

Secretaria de Educação do DF para apoiar 185 escolas da rede pública, 

com o intuito de melhorar os índices de aprendizagem, reduzir taxas de 

abandono e reprovação e valorizar os profissionais da educação; 

 Incentivar os servidores a participarem do curso “Aprender Sem Parar”, 

uma das ações do programa Escola Que Queremos; 

 Incentivar a responsabilidade entre os estudantes e a posição de 

colaboração (e não de hierarquia) entre professores e estudantes; 

 Elaborar e executar coletivamente os projetos; 

 Apoiar o trabalho do professor desde o planejamento, recursos 

materiais, até a disponibilização de informações, estudos específicos e 

análise de estratégias e ações definidas pelo Conselho de Classe.  

 Valorizar e promover a troca pedagógica e de experiências;  

 Disponibilizar material pedagógico e espaço físico adequado visando à 

promoção do ensino de qualidade; 

 Viabilizar o funcionamento do Laboratório de Informática; 

 Viabilizar encontros pedagógicos bimestralmente com todo o corpo 

docente. 

 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM 

 

 Promover a aprendizagem dos estudantes mediante o trabalho conjunto 

com os pais de família, para educar de maneira conjunta escola e família 
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  Desenvolver a competência emocional dos estudantes,promovendo o 

pensamento autônomo e suas potencialidades, o que, 

consequentemente, pode reduzir a indisciplina e melhorar os índices de 

aprendizagem. 

 Propiciar a aplicação de métodos de aprendizagem que favoreçam a 

correspondência dos conteúdos com o interesse dos estudantes; 

 Despertar o desejo pelo conhecimento e aquisição de uma leitura linear 

globalizada que possa fazer desse sujeito um agente ativo em 

sociedade; 

 Atender adequadamente os Estudantes portadores de necessidades 

educacionais especiais; 

 Promover uma educação voltada para o desenvolvimento integral do 

Estudante, preparando-o para o exercício da cidadania e o 

prosseguimento dos estudos; 

 Desenvolver projetos que elevem o desempenho acadêmico dos 

Estudantes; 

 Vivências em visitas pedagógicas; 

 Proporcionar o reforço escolar aos Estudantes com aproveitamento 

insuficiente, de forma contínua, no decorrer do ano letivo. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

O trabalho desenvolvido na Escola Classe 17 baseia-se no Currículo e 

Movimento da Educação Básica SEEDF, nas Diretrizes Pedagógicas para a 

Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: Bia e 2º Bloco, 

Orientação Pedagógica da Educação Especial, na Diretrizes de Avaliação 

Educacional: Aprendizagem Educacional e Larga Escala,Orientações 

Pedagógicas: Projeto Político-Pedagógico, Base Nacional Comum Curricular-

BNCC, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Dessa forma, propõe-se que as 

concepções pedagógicas aqui presentes fundamentem uma prática de 
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transformação, busca de valores essenciais que formem cidadãos plenos, onde 

os conhecimentos estejam interligados e se complementem, na perspectiva da  

Crítica e Pós-Crítica, na Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-

Crítica. 

A organização curricular emana valores da Constituição Nacional e da 

Lei de Diretrizes e Bases. O currículo da Educação Básica da Rede Pública de 

Ensino propõe flexibilidade, descentralização de maneira que as decisões e 

responsabilidades sejam compartilhadas em todos os níveis e modalidades de 

ensino garantindo que os direitos e deveres da comunidade escolar estejam 

preservados.  

Em cada etapa da Educação Básica, o currículo aponta para a aquisição 

de habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento e 

maturidade do educando, considerando ainda suas experiências e 

oportunidades vivenciadas na família, na Unidade Educacional e no meio social 

em que está inserido de acordo com as exigências do mundo moderno que 

fazem da educação o maior desafio e a necessidade mais importante da 

sociedade contemporânea. Para efetivar o desenvolvimento dos eixos 

integradores e das linguagens e conteúdos significativos para além do saber 

fazer, a professora\ o professor precisa se apropriar dos pressupostos teóricos 

do Curriculo em Movimento para refletir sobre a prática pedagógica.  

 Para que essa Proposta Pedagógica seja viabilizada, é necessário que 

o corpo docente esteja convicto da necessidade da ação reflexiva, avaliativa e  

crítica, assumindo uma postura de constante reflexão, onde os Estudantes  

sejam protagonistas das aprendizagens. 

Nessa perspectiva, o trabalho pedagógico deve ser pautado na 

emancipação dos estudantes, na educação do pensamento autônomo, na 

formação de leitores críticos e reflexivos, que vão além da decodificação das 

palavras. Numa ótica de inclusão e pertencimento, os esforços devem ser no 

sentido de afirmação de valores e formação de uma consciência cidadã eficaz. 

Um novo espaço na sala de aula onde os conteúdos permeiem discussões e 
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reflexões acerca de questões étnico-raciais, diversidade cultural, religiosa, 

social, econômica e o cuidado com o ambiente e o ser.  

 Para essa proposta a avaliação deve ser formativa e estar inserida 

durante todo o processo educativo. Assim, ela acontece em três níveis: 

avaliação das aprendizagens, avaliação institucional e avaliação em larga 

escala. Não cabe uma avaliação que visa apenas o registro, reprovação ou 

aprovação. Portanto, a avaliação é um processo de ação-reflexão-ação 

constante, desempenhado por diversos atores e não uma tarefa única e 

exclusiva do Professor. Por consequência, a avaliação não é um ato de 

mensurar ou quantificar o conhecimento. A avaliação é um instrumento 

reflexivo em todas as instâncias da escola. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Procurando sempre um ensino de qualidade, os profissionais de 

educação de nossa  escola desenvolvem trabalhos com os Estudantes, que os 

façam alcançar o objetivo, que é o sucesso no processo ensino-aprendizagem. 

Para que isso aconteça, toda equipe precisa estar envolvida, participando 

ativamente; por isso elaboramos uma rotina pedagógica, em que todos os 

envolvidos sejam ativamente responsáveis para auxiliar na melhoria do ensino: 

 Reunião Pedagógica Coletiva: Acontecem todas as quartas-feiras, 

no horário de coordenação de cada turno, com o objetivo de 

organizar e planejar coletivamente as atividades pedagógicas 

semanais, reagrupamento interclasse, refletir sobre a prática 

pedagógica, com momentos de estudos e oficinas. Todo o corpo 

docente participa das reuniões coletivas, incluindo equipe gestora, 

supervisora, coordenadoras pedagógicas, pedagoga, orientadora 

educacional, professor da sala de recursos generalista e professoras 

readaptadas; 
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       Assitindo o filme Divertidamente e planejando ações para trabalhar 
       as competências socioemocionais 

 

 Formações: Nos espaços dedicados à Coordenação Coletiva, 

acontecem as formações feitas por profissionais da própria escola 

e/ou convidados. Os temas abordados são sugeridos pelos 

professores regentes, pelos dados das Avaliações Internas, pelas 

observações da Equipe Pedagógica e pela Secretaria de Educação; 

    

Oficina sobre os Bonecos da Força – Pedagogia Sistêmica 
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Conhecendo o espaço e as ações desenvolvidas na Biblioteca 

 

 

     

Oficina sobre Psicomotricidade 
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 Sala de Recursos Generalista: O atendimento na Sala de Recursos 

acontece dependendo da necessidade do Estudante. Por ser 

generalista, atende estudantes com transtorno global do 

desenvolvimento, deficiência física, intelectual e múltipla, de forma 

oficial. Por se tratar de uma comunidade carente, alguns estudantes, 

ainda em processo de diagnóstico, também são atendidos. Sem, com 

isso, prejudicar o atendimento dos estudantes já diagnosticados. É o 

momento em que os Estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais (ANEEs) e em processo de avaliação são atendidos por 

meio de estratégias diferenciadas que lhes permitam a socialização e 

o desenvolvimento global da aprendizagem; 

   

 Apreciação dos RAV’s e RDIA’s: Nos finais de bimestre – para o 

Ensino Fundamental – e semestre – para Educação Infantil, a 

supervisão e coordenação pedagógica apreciam os Relatórios 

elaborados pelos professores a fim de auxiliar na revisão dos 

mesmos. A Escola possui formulário próprio de apreciação, com itens 

trabalhados nas formações e que estão de acordo com as Diretrizes 

de Avaliação;  

 Premiação do Estudante Destaque: No final de cada mês, dois 

estudantes de cada turma são escolhidos pelos professores para 

receberem uma medalha de Honra ao Mérito. Salientamos a 

importância de premiar os pequenos avanços e comparar o 

estuantecom ele mesmo; 
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 Conselho de Classe: Acontecem com a participação dos 

Professores, Coordenadores, Supervisores, Pedagoga, Orientadora 

Educacional, Professor da Sala de Recursos, representantes 

daSecretaria e Equipe Gestora, e, quando necessário, Pais 

eEstudantes também são convocados. É o momento destinado à 

análise dos resultados das avaliações internas, avaliação do 

desenvolvimento individual dos Estudantes, autoavaliação do 

professor regente, relato dos aspectos gerais das turmas e, 

coletivamente, proposição de ações para sanar as dificuldades 

relatadas. Acontecem logo após a realização do Diagnóstico inicial, 

no fim do 1º semestre e no final do ano letivo. É importante ressaltar 

que é feito um registro em formulário próprio e que todos os 

envolvidos no processo recebem uma cópia a fim de dar 

continuidade nas ações, cada um dentro da sua função na Escola. 

Dessa forma, acompanhamos o desenvolvimento dos estudantes 

durante todo o ano letivo e não somente no momento do Conselho 

de Classe; 

 Reagrupamento Interclasse: Uma vez por semana, quinta-feira, 

todos os estudantes do Ensino Fundamental são reagrupados de 

acordo com os critérios pensados pelo corpo docente. Além dos 

professores regentes, a pedagoga, as coordenadoras e a supervisora 

atuam como regentes nessa atividade. Após a aplicação da 

Avaliação Interna e do fórum de rendimentos, os temas de trabalho 

são definidos. Os estudantes são alocados nos grupos em formulário 

próprio e cada grupo possui uma pasta com o registro da frequência 

e do planejamento das aulas. Essa organização do Reagrupamento 

acontece nas coordenações coletivas, de modo que todo o corpo 

docente participa ativamente das decisões. Vale a pena salientar que 

outros modelos já foram testados em anos anteriores, mas esse foi o 

que se mostrou mais eficaz, atendendo todos os estudantes em suas 

potencialidades e fragilidades. O registro no Diário de Classe 

acontece seguindo as orientações da Secretaria de Educação e as 



ESCOLA CLASSE 17 DE SOBRADINHO 
 
 

47 
 

pastas contendo os registros de frequência dos estudantes e 

planejamentos das aulas ficam arquivada na secretaria da escola. 

 

 

 

        

 Projeto Interventivo: Ano após ano sinalizamos os estudantes que 

necessitam de uma atenção maior por parte de toda Equipe 

Pedagógica, mas diante de tantas atribuições ainda não havia sido 
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possível atendê-los de forma individualizada. Nesse ano, 

implementamos o Projeto Interventivo que acontece da seguinte 

maneira: acontece no turno contrário da aula; os estudantes são 

agrupados por dificuldade de aprendizagem; cada professor do 

segmento atente uma dificuldade de aprendizagem , atendendo a 

todos os estudantes daquele grupo, independente da turma que 

estiver matriculado; acontece às terças-feiras e quintas-feiras, 

resolvendo mais de uma dificuldade por vez. 

 Atendimento do Serviço de Orientação Educacional (SOE) e 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (Pedagogo e 

Psicólogo Itinerante): O atendimento acontece durante toda a 

semana pela Pedagoga e pela Orientadora Educacional. A Psicóloga 

atende uma vez por semana, apesar de não ser lotada em nossa 

escola. A equipe de caráter multidisciplinar participa 

ativamente\preventivamente de todas as etapas do trabalho 

pedagógico da instituição, desde sua concepção, execução, até sua 

avaliação; 
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 Escola de Pais: Visando estimular a participação ativa das famílias 

no processo de ensino\aprendizagem, criamos um momento de 

discussão, reflexão e formação entre Escola e Família, com o 

objetivo de acolher não só o estudante, mas também toda a 

comunidade escolar de forma lúdica e prazerosa. Assim, 

fortalecemos a participação da comunidade escolar em todo o 

processo de gestão. As reuniões acontecem à noite ou durante o dia, 

quando necessário,de março a novembro, com temas planejados de 

acordo com a necessidade da realidade escolar. Após a escolha do 

tema a ser trabalhado, convocamos os responsáveis que 

selecionamos como fundamentais e convidamos os demais pais de 

estudantes. Dessa maneira, alcançamos mais resultados; 

   

 Planejamento Bimestral: Realizamos no início de cada bimestre um 

planejamento com toda equipe pedagógica e corpo docente. É um 

momento de estudo do currículo e planejamento de aulas, projetos e 

atividades. Buscando, assim, um trabalho associado de pessoas, 

analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo 

sobre elas em conjunto, propiciando o desenvolvimento do Proposta 

Pedagógica da escola; 

 Entradas: Acontecem todos os dias no Pátio coberto, no início da 

aula com a participação da Direção, Equipe de Apoio Pedagógico, 

Professores e Estudantes. A Entrada tem o objetivo de acolher, 

socializar, orientar e trabalhar, de forma lúdica e prazerosa, 

competências e habilidades curriculares. É no momento da entrada 

também que são realizadas palestras educativas e a introdução dos 

reagrupamentos interclasse. Os estudantes da Educação Infantil e do 
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Ensino Fundamental participam em espaços diferentes, tornando 

esse momento mais direcionado à necessidade pedagógica da faixa 

etária e da atividade planejada. Porem nos dias em que tem 

apresetnação das turmas, palestras educativas, introdução do 

reagrupamento e outras atividades coletivas, os alunos da Educação 

Infantil participam no mesmo espaço que os alunos do Ensino 

Fundamental; 

 

   

 Recreio Dirigido: Acontecem todos os dias de forma dirigida e 

monitorada, com a participação dosestudantes, Professores e 

Servidores, conforme projeto anexo; 
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 Adequação Curricular: É um documento obrigatório, direito do 

estudante, e previsto a realização em nosso Calendário Interno no 1º 

bimestre. Para a realização das adequações, marcamos horários 

com os professores regentes, responsáveis pela criança e Equipe de 
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Apoio Pedagógico. Depois de elaborado coletivamente, ele continua 

sendo visitado e no final do ano a versão “definitiva” é impressa, 

assinada e entregue na Secretaria da Escola;  

 Estudo de Caso: Por se tratar de uma ação necessária para a 

realização da Estratégia de Matrícula, realizamos no mês de 

Setembro o Estudo de Caso de todos os estudantes diagnosticados 

ou em processo de diagnóstico. Participam desses Estudos: um 

representante da equipe gestora, supervisora, coordenadora 

pedagógica do segmento do estudante, chefe de secretaria, 

pedagoga, orientadora educacional, professor regente e da sala de 

recursos, além dos responsáveis pela criança. Sempre que possível 

e fundamental, a psicóloga itinerante também participa. Esses 

Estudos que acontecem em Setembro, não impedem que ocorram 

outros no decorrer do ano, se necessário; 

 Avaliação Interna: Acontece três vezes ao ano, tendo como objetivo 

avaliar os Estudantes do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. Com 

essa avaliação, podemos mapear as potencialidades e fragilidades 

de aprendizagem dascrianças e Docentes e desta forma traçar 

estratégias pedagógicas para tentar sanar as dificuldades. O 

resultado dessa Avaliação é tabulado, discutido nos fóruns de 

rendimentos e norteia as formações que acontecem nas 

coordenações coletivas; 

 Semana da Educação Infantil: Como nossos estudantes da 

Educação Infantil estão inseridos em uma Escola Classe, 

objetivamos realizar um trabalho direcionado à idade deles. Uma das 

ações planejadas exclusivas para eles é a Semana da Educação 

Infantil, que acontece na semana do Dia Distrital da Educação 

Infantil, 25/08. Nessa semana temos teatro, contação de histórias, 

oficinas práticas, brincadeiras, lanche especial, brinquedos e outras 

atividades; 

 Laboratório de Informática: É um espaço equipado com 

computadores e impressora, porém sua utilização plena não é 
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possível por não ter um profissional exclusivo para o suporte ao 

professor. Poucos profissionais se aventuram a utilizar o laboratório 

por não possuirem conhecimento e dos computadores no sistema 

linux. Apesar de possuirmos computadores em rede, diversos jogos 

pedagógicos já instalados e sistema Linux, a ausência de um 

profissional próprio para esse espaço interefe negativamente no 

sucesso escolar; 

 Mostra Literária: É uma ação do Projeto de Literatura, tendo como 

objetivo despertar o interesse, e o prazer dos estudantes pela leitura, 

estimulando também a expressão artística, promovendo atividades 

que instiguem a leitura e a escrita. O produto final é uma exposição 

de todo trabalho pedagógico e literário confeccionado pelos 

estudantes ao longo do ano letivo;  
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 Biblioteca Escolar: Espaço para visita, estudos, empréstimos de 

livros e contação de histórias. Contamos com o trabalho de 

Professoras Readaptadas que buscam realizar um trabalho conjunto 

com toda equipe pedagógica; 

 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

 As Diretrizes de Avaliação pretendem organizar e envolver, de maneira 

articulada, os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga 

escala. Incita a garantia das aprendizagens de todos, por meio do caráter 

formativo que possui. Nessa perspectiva, o ser em formação é visto como 

único especial e singular, portando história, identidade, sonhos e aspirações 

próprios. Nesse processo todos os atores aprendem, pois enquanto se 

aprende, se avalia e enquanto se avalia, ocorrem as aprendizagens, 
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culminando na avaliação formativa (VILLAS BOAS, 2013). Para a SEEDF, na 

avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar e 

avaliar o que se ensina e o que se aprende. Para viabilizar a execução plena 

desse tipo de avaliação, é necessário formar o Docente, uma vez que não são 

os instrumentos/procedimentos que definem a função formativa, mas a 

intenção do avaliador e o uso que faz deles (HADJI, 2001). Sendo assim, o 

objetivo é avaliar para as aprendizagens e não somente avaliar as 

aprendizagens. O universo da avaliação escolar ainda é impregnado da cultura 

da mensuração. Esse processo está tão solidificado que o momento em que há 

maior presença de Pais ou Responsáveis é no ato da entrega dos “resultados”. 

Avaliar não é puramente aplicação de testes, provas e tampouco mensurável. 

Avaliar é proporcionar intervenções com todos os envolvidos e não apenas 

com o Estudante. Com esse objetivo em mente, a avaliação deve promover 

intervenções no trabalho pedagógico, refletindo sobre os papeis e ações de 

todos os participantes do processo.  

 Na Escola Classe 17 a avaliação acontece de diversas maineiras: 

 Avaliação Diagnóstica- ação avaliativa realizada no início do ano 

letivo, através de provas, fichas, registro em caderno, fichas e 

atividades escritas e orais diversas, cuja função é identificar os  

conhecimentos, aptidões e habilidades já adquiridos pelos estudantes; 

 Avaliação Interna- utilizada como mais uma ferramenta da avaliação 

para as aprendizagens, acontece apenas nos anos iniciais.  Ela  é 

realizada três vezes ao ano: no início e fim do 1º semestre letivo, e no 

fim do 2º semestre letivo. É elaborada, reproduzida, aplicada, corrigida 

e tabulada pela Coordenação Pedagógica e Supervisão com função 

pedagógica. Os dados obtidos são publicizados no Fórum de 

Rendimentos e utilizados nas Coordenações Coletivas e Individuais, 

através de reflexões, formações e intervenções individua se for o caso. 

Esses resultados norteiam a escolha dos temas de formação dos 

Docentes; 
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  Avaliação Institucional- acontece durante as coordenações coletivas 

com o corpo docentes e no final de cada semestre com a presença dos 

demais segmentos da comunidade escolar. 

 Avaliações Externas ou em LargaEscala- os resultados da Prova 

Brasil (5º ano), Prova diagnóstica (2º e 4º ano) e Avaliação de 

acompanhamento (4º e 5º ano) são amplamente divulgados e discutidos 

nas Coordenações Coletivas e também são úteis no direcionamento 

das ações pedagógicas. 

 O Conselho de Classe- é um espaço de planejamento, organização, 

avaliação e retomada da Proposta Pedagógica. Além disso, deve ser 

desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor ações coletivas 

para serem encadeadas “pela” e “na” escola. É, portanto, um espaço 

democrático de construção de alternativas para o desenvolvimento da 

instituição e das estratégias para o atendimento aos que nela estudam. 

Nesse caminho a escola já avançou. O Conselho de Classe atualmente 

é realizado três vezes no Ano Letivo e é composto pelos Docentes das 

turmas, representantes dos Especialistas em educação, representante 

da Carreira Assistência, Coordenador Pedagógico, Supervisor com 

função pedagógica e representante da Equipe Gestora, porém ainda 

não há participação dos Pais e Estudantes, conforme preconiza a Lei Nº 

4.751/2012, do Distrito Federal.Nessa proposta, o primeiro Conselho de 

Classe do ano é realizado logo após a conclusão do Diagnóstico 

Pedagógico Interno(inicial), realizado pelo Professor Regente e pela 

Equipe Pedagógica através da Avaliação Institucional, quando todos os 

envolvidos traçam o perfil dos Docentes, Estudantes e turmas, no geral, 

pensam em estratégias de intervenção coletiva e individual, e planejam 

essas ações. No segundo Conselho de Classe do ano, realizado no 

início do segundo semestre letivo, são feitas as devolutivas das 

demandas listadas no primeiro Conselho de Classe, avaliadas as ações 

coletivas, os avanços nas aprendizagens – com base nos dados da 

segunda Avaliação Institucional do ano – e planejadas novas ações de 

intervenção. No final do segundo semestre é realizado o ultimo 
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Conselho de Classe, onde são analisados os dados da terceira 

Avaliação Institucional no ano, os avanços individuais e coletivos, 

sinalizados os Estudantes que necessitam de maior atenção no próximo 

Ano Letivo e estudados os casos de possíveis reprovações.Vale 

ressaltar que esse modelo surgiu da necessidade de tornar o Conselho 

de Classe mais eficaz e verdadeiro, no sentido de encontrar soluções 

possíveis e eficazes. Estamos caminhando para a avaliação do 

desempenho dos Docentes, dos resultados das estratégias de ensino 

empregadas, da organização curricular e de outros aspectos referentes 

a esse processo. Quando necessário, as famílias são convocadas a 

participar, de formas diversas, dando seguimento às ações deliberadas 

no Conselho de Classe. 

 Dever de Casa-  tem um papel importante, no entanto, há grandes 

empecilhos no envio regular e no cumprimento das tarefas de casa. 

Essa dificuldade se dá pelo fato de os recursos serem insuficientes, 

como folhas de papel, ou inadequados, como linguagem dos livros (de 

difícil compreensão para pais e estudantes), uma vez que há um 

número expressivo de pais analfabetos e\ou com baixa escolaridade.  

 Portfólio-pasta, caderno ou arquivo onde são reunidas diversas 

produções que evidenciam a aprendizagem. 

 Registros reflexivos- notações diárias feitas pelos docentes relativas 

às aprendizagens e conquintas e estudantes. 

 Provas- realizadas individualmente ou em dupla, não tem caratér 

exclusivo no processo avaliativo. 

 Quanto aos estudantes com necessidades educacionais especiais 

(ANNEs), a avaliação é formativa, feita com base nas adequações curriculares 

previstas em lei e considerando as características biopsicossociais das 

crianças. Assim, as especificidades de cada educando são consideradas, 

garantindo-lhes o direito à educação e assegurando a dignidade humana. No 

ano de 2019, adotamos a construção de um portfólio para esses estudantes, 

propiciando ao professor uma visão do conhecimento que foi adquirido pelo 
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estudante, com resultados obtidos e instrumentos para que sejam realizados 

planejamentos necessários. 

Na etapa Educação Infantil, a avaliação é feita através da observação e 

registro diversificado (relatórios, fotografias, desenhos, evolução do grafismo) 

de forma contínua, tomando como referência os objetivos estabelecidos, sem 

finalidade de promoção ou classificação, de modo a garantir a observação 

crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O currículo do Ensino Fundamental obedece à legislação vigente e está 

constituído de uma Base Comum e de uma Parte Diversificada. A base comum 

abrange o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o Conhecimento do 

Mundo Físico e Natural e da Realidade Social e Política. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais colocam a escola como agente 

principal na definição do currículo. Nesse sentido, a escola deve elencar 

habilidades/competências de forma interdisciplinar para que estudantes 

adquiram conhecimentos capazes de torná-los cidadãos críticos, versáteis e 

habilidosas para continuar aprendendo e se adaptando às constantes 

exigências do mundo globalizado e informatizado.  

A organização curricular implementada na Escola Classe 17 visa à 

aprendizagem efetiva de todos os Estudantes, estimulando a transformação 

individual e social dos estudantes. Um currículo que favoreça o processo de 

alfabetização e letramento de forma crítica e que permita à criança 

oportunidades para criar e inovar. 

Propõe-se um currículo que contemple os temas e preocupações 

mundiais e que se baseie, também, no contexto sócio histórico, nos valores 

culturais da população brasiliense e brasileira. Tal currículo privilegia o 

processo de ensino e aprendizagem centrado no contexto, permeado por uma 
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visão crítica, tanto da parte do(a) professor(a), quanto dos alunos. 

Considerando a diversidade da realidade social, religiosa, política e cultural, 

devemos levar em conta os eixos estruturantes do currículo do Ensino 

Fundamental Anos Iniciai: Cidadania, Diversidade, Sustentabilidade 

Humana e Aprendizagens, Educação das Relações Étnico-raciais, 

Educação em Gênero e Sexualidade, Direitos Humanos.  

A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a “primeira 

etapa daEducação Básica”. Essa lei consagra definitivamente o atendimento às 

criançasde até cinco anos de idade, como parte da estrutura e do 

funcionamento dossistemas educacionais. Seguindo a mesma direção, a 

BNCC define o conjuntoorgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

para a Educação Infantil edemais etapas da Educação Básica, afirmando a 

necessidade e importância deatendimento educativo às crianças da primeira 

infância. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (2010a) e a Base Nacional ComunCurricular (2017), a natureza, a 

identidade eos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento presumidos nos 

dispositivoslegais não abordam a alfabetização como uma obrigação na 

Educação Infantil. Éevidente que, nessa fase, a criança já inicia seu processo 

de leitura de mundo,por meio de inúmeras atividades, mas isso ocorre de uma 

forma mais ampla,para além da codificação ou decodificação da língua escrita. 

A primeira etapa daEducação Básica tem finalidades próprias que devem ser 

alcançadas naperspectiva do desenvolvimento infantil, ao se respeitar as 

brincadeiras einterações e o cuidar e educar, no tempo singular da primeira 

infância. 

 Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças têmcomo eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar 

e o interagir.Portanto, fica claro que essa etapa da Educação Básica não se 

organiza combase em conteúdos, componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento.As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem 

se apoiar nosdireitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se 
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conhecer. Todoseles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos 

expressos nas DCNEI(BRASIL, 2010a, p. 16) que devem pautar as propostas 

pedagógicas para aEducação Infantil: 

 Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, 

daresponsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 

meioambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades; 

 Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito 

àdemocracia e aos direitos de cidadania; 

 Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade 

e aliberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e 

artísticas.  

Essesprincípios engendram os seis direitos de aprendizagem  e 

desenvolvimento, deacordo com a BNCC (BRASIL, 2017): 

1.Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, 

relacionando-see partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes 

linguagens,ampliar o conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em 

relação ànatureza, à cultura e às diferenças entre as pessoas; 

 2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

tempos,com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seuacesso a produções culturais, seus conhecimentos, 

imaginação, criatividade,experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais erelacionais; 

 3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamentoda gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das 

atividades davida cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, 

por meio dodesenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de 

conhecimentos e doposicionamento próprio; 

 4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, 

transformações,relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na 
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instituição deEducação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens 

econhecimentos; 

5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, 

criativoe sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, 

hipóteses,descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos 

elaboradosa partir de diferentes experiências que envolvam a produção de 

linguagens e afruição das artes nas suas diversas manifestações; 

 6. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, 

aoconstruir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas 

diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição de Educação Infantil. 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação 

básica designada a pessoas que não iniciaram ou não concluíram seus 

estudos na idade própria. Por esse motivo, requer um currículo que dialogue 

com as singularidades da pessoa jovem, adulta ou idosa e que incorpore as 

especificidades e diversidades presentes no universo desses sujeitos, 

considerando suas origens, culturas, saberes, conhecimentos e projetos de 

vida. 

Há três eixos que sustentam essa modalidade: o currículo, o formato de 

oferta e a formação continuada dos profissionais atuantes na modalidade. 

Também três eixos integradores: Cultura, trabalho e tecnologias, valorizando 

as experiências vividas e ressignificando os conhecimentos anteriores, 

estabelecendo uma relação de autonomia do educando.  

A oferta da EJA é organizada em regime semestral. A modalidade 

atende a toda a educação básica, compreendendo os anos iniciais e finais do 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Apresenta-se em três segmentos: 

Primeiro Segmento Anos iniciais (1º ao 5º ano) idade mínima 15 anos, segundo 

Segmento Anos finais (6º ao 9º ano) e terceiro Segmento Ensino Médio o 

estudante precisa ter no mínimo 18 anos de idade e ter concluído o Ensino 

Fundamental. 
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 A Proposta Pedagógica da Escola constitui, portanto, um compromisso 

como desenvolvimento global de seus educandos, pretendendo promover: 

Acapacidade de utilizar as diversas formas de linguagem do 

mundocontemporâneo de maneira crítica e criativa; O desenvolvimento de 

umaatitude de investigação, reflexão e crítica frente ao conhecimento; 

Odesenvolvimento da capacidade de construir novos conhecimentos e 

novasformas de interferir na realidade; O desenvolvimento da compreensão 

dosprocessos da natureza e da consciência ecológica; O desenvolvimento 

deuma atitude de valorização, cuidado e responsabilidade individual ecoletiva 

em relação à vida; A construção da autonomia; O exercício dacidadania, a 

participação social e política e a transformação crítica, criativae ética da 

realidade social; O auto-conhecimento, a auto-estima, asimplicidade, a 

capacidade de introspecção e a sensibilidade; A construçãode competências 

para atuar no mundo do trabalho; A motivação e acompetência para dar 

prosseguimento à sua própria educação. 

 Nos espaços destinados à formação e avaliação do processo de ensino 

e aprendizagem têm-se intensificado as discussões e reflexões do trabalho 

pedagógico a partir dos documentos oficiais da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, caminhando para a aprendizagem numa 

perspectiva de inclusão.  

O Currículo da Educação Básica é o orientador das práticas 

pedagógicas da Escola Classe 17, partindo do princípio que o currículo da 

escola seja pautado nas análises de diagnóstico dos estudantes e das 

necessidades, respeitando a realidade local. 

Partindo do diagnóstico feito pelo Professor, da realidade sociocultural 

da comunidade, da Avaliação Interna realizada pela Coordenação Pedagógica/ 

Supervisão e dos dados oficiais das avaliações externas, como o IDEB, a 

seleção e organização dos conteúdos e metodologia são feitas, valorizando as 

aprendizagens dos estudantes e seu percurso formativo. Após a realização 

desse diagnóstico, são definidos, com base no currículo, quais os objetivos de 

aprendizagem que serão atingidos durante o ano letivo. 
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Os projetos específicos individuais ou interdisciplinares são 

desenvolvidos concomitantemente com as disciplinas curriculares, algumas 

com identidade própria, denominados como Parte Diversificada. São realizados 

projetos de cunho pedagógico (Leitura, Brasília de “A” a “Z”, Musicalidade e 

Pasta de Leitura) e outros de cunho sociocultural (Recreio Dirigido, Entradas e 

Escola de Pais). Nos momentos da realização dos projetos coletivos, toda a 

escola se mobiliza a fim de contribuir para a organização dos espaços e ações, 

a fim de alcançar a participação da maior parte da comunidade escolar. A 

educação para os temas transversais acontece também durante a realização 

dos projetos socioculturais.  

Entendendo a escola como um lugar democrático e a educação como 

direito de todos, a escola dispõe de atendimento pedagógico, psicológico e 

Sala de Recursos para as crianças com necessidades educacionais especiais. 

Esse apoio funciona em duas salas reservadas ao atendimento, individualizado 

e integrado com os conteúdos estabelecidos na adequação curricular e em 

consonância com o trabalho desenvolvido em sala de aula.  
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO  DA PROPOSTA PEDAGÓGICA: 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*GESTÃO DE 
RESULTADOS 

 

Elevar o Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica – 
IDEB. 

Elevar a participação dos 
Estudantes nas 
avaliações externas e 
acrescer 10% no nível de 
proficiência dos 
Estudantes. 

Discussão sobre os 
números e itens que 
compõem o Índice. 
 

Reflexões sobre dados e 
ações desenvolvidas, 
durante as 
Coordenações Coletivas, 
Escola de Pais, Reunião 
de Pais, Coordenações 
Individuais. 

Corpo Docente.  Durante todo o ano 
letivo. 

*GESTÃO 
PEDAGÓGICA 

 
-Melhorar o desempenho 
dos Estudantes dos Anos 
Iniciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fortalecer o papel dos 
Pais no processo de 
ensino e aprendizagem. 
 
 

- Aumentar o número de 
estudantes alfabetizados 
até o 3º Ano dos Anos 
Iniciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Elevara participação dos 
Pais e/ou Responsáveis 
nas atividades escolares 
dos Estudantes. 
 

- Estudos temáticos e 
oficinas práticas sobre o 
processo de ensino e 
aprendizagem com o 
envolvimento da 
Supervisão e 
Coordenação 
Pedagógica; 
- Aplicação de Avaliação 
Institucional para nortear 
ações de formação e 
intervenção; 
- Sensibilização dos Pais 
no processo de 
aprendizagem. 
 
- Realização de Escola 
de Pais; 
- Promoção do Pai/Mãe 
Empreendedor/a; 
- Reunião de 

Reflexões sobre dados e 
ações desenvolvidas, 
durante as 
Coordenações Coletivas, 
Escola de Pais, Reunião 
de Pais, Coordenações 
Individuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade Escolar.  Durante todo o ano 
letivo. 
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-Favorecer os tempos e 
espaços da Educação 
Infantil. 
 
 
 
 
 
- Reduzir os índices de 
evasão, rotatividade e 
reprovação escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
-Implementar ações de 
combate à violência e 
comportamento 
inadequado ao ambiente 
escolar. 

 
 
- Favorecer e apoiar o 
desenvolvimento de 
projetos específicos para 
Educação Infantil. 
 
 
 
 
-Reduzir O índice de 
evasão escolar e diminuir 
para 10% arepetência. 
 
 
 
 
 
 
 
-.Diminuir a 
agressividade, a 
indisciplina e os conflitos 
na hora do Recreio 
Dirigido e promover a 
descontração; 
- Reduzir para 5% as 
situações de violência 

PaisBimestral, em 
formato mais acolhedor. 
 
- Reuniões com 
Professores, Pais e 
Estudantes com o 
objetivo de levantar as 
necessidades específicas 
do segmento 
 
 
 
-- Reflexões coletivas 
sobre os índices de 
evasão e reprovação 
escolar; 
- Planejamento de 
Reagrupamentos Inter e 
Intraclasse, Interventivos 
e Promoções, a fim de 
proporcionar maior 
rendimento escolar. 
 
- Reuniões com 
profissional da área de 
Orientação Educacional; 
- Oficinas práticas sobre 
a temática nas 
Coordenações Coletivas; 
- Intervenções pontuais 
nas turmas com situação 
mais grave. 

*GESTÃO 
PARTICIPATIVA 

 

- Aumentar a 
participação dos pais na 
escola; 

-Realização de Escola de 
Pais; 
_Convocação para os 

Reflexões sobre dados e 
ações desenvolvidas, 
durante as 

Comunidade Escolar.  Durante todo o ano 
letivo. 
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- Garantir a efetivação da 
Gestão democrática. 

 

-Estimulação de todos os 
participantes dos 
segmentos da escola no 
envolvimento e 
realização dos projetos 
escolares; 
-Convocação do 
Conselho Escolar, 
sempre que necessário. 

dias de Planejamento 
Pedagógico com a 
comunidade; 
-Realização de reuniões 
de coordenações 
coletivas envolvendo 
todos os servidores da 
instituição. 

Coordenações Coletivas, 
Escola de Pais, Reunião 
de Pais, Coordenações 
Individuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*GESTÃO DE PESSOAS 
 
- Promover a integração 
de toda Comunidade 
Escolar 
 

 

 
-Promover a motivação e 
o diálogo entre os 
servidores; 
- Tornar a escola mais 
acolhedora. 

- Participar de eventos; 
- Realizar reuniões 
eoportunizarmomentos 
que possamos valorizar e 
motivar os servidores; 
- Valorizar o diálogo 
como forma de resolver 
possíveis conflitos. 

- Reflexões sobre dados 
e ações desenvolvidas, 
durante as 
Coordenações Coletivas, 
Escola de Pais, Reunião 
de Pais, Coordenações 
Individuais. 
 
 

Equipe Gestora e toda 
comunidade Escolar 

Durante todo o ano 
letivo. 

*GESTÃO FINANCEIRA 
 
-Realizar ata de 
prioridades na 
coordenação coletiva 
para o gasto com as 
verbas públicas oriundas 
de diferentes fontes. 

- Reunir o grupo 
bimestralmente para 
listagem das prioridades. 

Estudos sobre as 
especificidades da 
destinação das verbas e 
listagem das prioridades 
de uso das mesmas no 
Planejamento Bimestral e 
reuniões com o Conselho 
escolar. 

Reflexões sobre os 
números das verbas e 
suas aplicabilidades 
durante os espaços 
coletivos. 

Comunidade Escolar Durante todo o ano 
letivo. 

Publicizar o uso das 
verbas públicas de forma 
clara e transparente. 

Prestar contas à toda 
Comunidade Escolar 
quadrimestralmente. 

Realizar a prestação de 
contas através de 
informes escritos aos 
pais/mães e reuniões 

Análise coletiva das 
notas fiscais. 

Comunidade Escolar  
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com professores e 
Conselho Escolar. 

*GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
Verificar a listagem de 
bens patrimoniais e 
acompanhar inclusões e 
exclusões dos mesmos. 

Revisar anualmente a 
relação de bens 
patrimoniais, bem como 
seu estado de 
conservação. 

Realizar conferência da 
lista dos bens 
patrimoniais, verificar o 
estado de conservação 
dos mesmos e, se 
necessário, fazer a 
reposição. 

Verificação dos bens 
danificados e reflexão 
sobre a maneira mais 
eficaz de evitar essas 
avarias. 

Equipe Gestora - Durante todo o ano 
letivo. 

Gerir os recursos 
materiais e pedagógicos 

Revisar mensalmente os 
recursos que existem na 
escola, para fazer a 
reposição do que está 
em falta.  

Conferir o que tem de 
material pedagógico e 
comprar o que falta a fim 
de repor o estoque. 

Análise dos valores 
gastos com material 
pedagógico e reflexão 
coletiva sobre maneiras 
de evitar o desperdício. 

Equipe Gestora e corpo 
docente. 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

A Proposta Pedagógica será avaliada durante todo o ano letivo de 2019, observando todas as dificuldades a serem 

superadas em nossa comunidade, suas potencialidades e fragilidades. Temos o objetivo de integrar ainda mais a escola e a 

família, colocando em prática a missão da escola. A Proposta Pedagógica  não é algo pronto e acabado, mas será sempre 

avaliado, repensado, redimensionado e realimentado no que for necessário. A avaliação acontecerá durante várias 

atividades desenvolvidas pela escola: 

 Coordenações coletivas; 

 Reuniões com Conselho Escolar; 
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  Escola de Pais; 

 Questionário Socioeconômico; 

 Avaliação Institucional; 

 No Momento das Entradas e em atividades de sala de aula com os estudantes. 

                                          

 

PROJETO DE LITERATURA: 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

PROJETO PEDAGÓGICO 
DE LITERATURA / 2019– 

- GERAL: 
Programar e instituir como 

-Teatro (Abertura do Projeto); 
-Piquenique Literário; 

- Professores Regentes das 
Turmas; 

- A Avaliação será realizada 
no andamento do Projeto, 
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INSERIDA NA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

constantes, planejadas e 
efetivas a prática de Ações 
Pedagógicas de Leituras 
Dirigidas, de formas lúdicas e 
prazerosas para os 
Estudantes, a fim de 
trabalhar competências e 
habilidades curriculares 
através de temas relevantes 
diversos, valorizando o 
contexto social entre os 
Estudantes, não deixando de 
fazer a interdisciplinaridade, 
para que o Educando venha 
a ter um melhor 
aproveitamento no presente 
projeto. 
- Específicos: 
● Oferecer aos Estudantes 
oportunidades de conhecer 
vários livros paradidáticos, 
revistas infanto-juvenil e 
gibis, ter contato com eles e 
saber manuseá-los; 
● Explorar os Tipos Textuais 
e os diversos Gêneros 
Textuais; 
● Reconhecer a Função 
Social dos diversos Gêneros 
Textuais; 
● Legitimar e valorizar cada 
uma das Ações Pedagógicas 
de Leituras Dirigidas e seus 
espaços, dias e horários pré-
determinados; 

- Momento da Leitura- 
diariamente; 
- Momento Cultural (nas 
Entradas) – toda sexta-feira, 
por 10 minutos 
aproximadamente, 
umaTurma por turno, a cada 
apresentação; 
-Mostra Literária (será 
trabalhado paralelamente ao 
Projeto de Leitura). 
-Livro confeccionado pelos 
Estudantes (vinculado á 
Mostra Literária); 
-Maleta (ou Livro) Viajante 
(inserido na Hora da Leitura): 
de uso exclusivo da 
Educação Infantil; 
- Visita Quinzenal à 
Biblioteca. 

- Têm a função de auxiliar: 
●Professores (Readaptados) 
da Biblioteca Escolar; 
●Direção, Supervisão / 
Coordenação Pedagógica. 

através de atividades orais, 
escritas, interesse e 
participação de toda a 
Escola. 
- A (Re)Avaliação do Projeto 
será executada 
continuamente nas 
Coordenações Coletivas das 
quartas-feiras, 
especialmente quando 
algum episódio importante 
acontecer durante o 
presente Projeto, bom ou 
ruim. 
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● Incentivar a leitura por 
prazer e promover o 
desenvolvimento global do 
Estudante no que diz respeito 
aos processos de leitura e 
escrita; 
● Estimular a criatividade e o 
potencial cognitivo do 
Estudante; 
● Propiciar momentos de 
interação familiar em torno da 
leitura, em casa; 
● Resgatar a participação 
familiar em contextos 
prazerosos, com 
predominância pedagógica; 
● Encorajar a prática da 
leitura na rotina do próprio 
Corpo Docente da Escola. 

 

PROJETO RECREIO DIRIGIDO: 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 
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PROJETO PEDAGÓGICO 
DO RECREIO DIRIGIDO / 
2019 – INSERIDO NA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- GERAL: 
Consolidar como diárias 
várias brincadeiras 
orientadas durante o Recreio 
Dirigido da Escola, a fim de 
trabalhar competências 
curriculares através de temas 
relevantes como respeito às 
regras, diferença de idades, 
de gêneros, sociais e 
culturais, valorizando o 
contexto social entre os 
Estudantes, não deixando de 
fazer a interdisciplinaridade 
para que o Educando venha 
a ter um melhor 
aproveitamento no presente 
Projeto. 
- Específicos: 
● Conhecer, respeitar e 
valorizar cada uma das 
brincadeiras orientadas e 
seus espaços pré-
determinados. 
 

- Recreio Dirigido, com várias 
atividadesmonitoradas(futebol, 
queimada, ping-pong,corda, 
jogos pedagógicos, 
amarelinha) e supervisão 
direta dos adultos; 
- Ilhas de Brincadeiras: serão 
várias e mudarão de acordo 
com o interesse dos 
estudantes do BIA ou dos 
4º/5º Anos, em locais 
estratégicos: 
- A Orientadora Educacional 
fará a escolha e o 
planejamento das brincadeiras 
no momento da Coordenação 
Coletiva, com os demais 
Professores; 
- Os servidores participarão 
de treinamento para auxiliar 
os Estudantes; 
 

- O Professor Regente que 
supervisiona o Recreio 
Dirigido em cada dia da 
semana, de acordo com a 
Escala do Recreio; 
- Professores da Equipe do 
Apoio Pedagógico, quando 
estiverem disponíveis: SOE 
(Orientadora Educacional, 
Profª Lílian); SEAA 
(Pedagoga, ProfªJanne); 
Sala de Recursos 
Generalista (Prof. 
Eurípedes); 
- Servidores-educadores. 
 
 

- Procederemos com a 
Avaliação no decorrer do 
Projeto, mediante atividades 
orais, escritas, interesse e 
participação de toda a 
Escola. 
- A (Re)Avaliação do Projeto 
será realizada 
constantemente nas 
Coordenações Coletivas das 
quartas-feiras, 
principalmente quando 
algum fato relevante ocorrer 
durante o Recreio Dirigido, 
seja positivo ou negativo. 
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PROJETO ESCOLA DE PAIS: 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

PROJETO PEDAGÓGICO 
DA ESCOLA DE PAIS / 
2019 – INSERIDO NA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- GERAL: 
Dispor a consecução de um 
conjunto de instruções que 
definirão os principais atos 
didáticos programados para 
instituir e estabelecer como 
frequentes, planejados e 
eficazes o exercício de 
Ações Pedagógicas de juntar 
os Pais nas Reuniões da 
ESCOLA DE PAIS, de 
modos lúdicos e prazerosos 
para estes, a fim de integrar 
Escola e Família, e, assim, 
acolher não só ao Estudante, 
mas também as pessoas do 
seio onde ele foi gerado e/ou 
é criado, explorar 
competências e habilidades 
curriculares através de 
assuntos relevantes variados 
e valorizar o contexto social 
entre Escola e Família, para 
que o Educando tire perfeito 
proveito do presente projeto. 
- Específicos: 
●Estimular a família a 

-Abertura do Projeto pautada 
na perspectiva da Pedagogia 
Sistêmica; 
-Reuniões mensais, 
planejadas coletivamente. 
 

- Planejamento coletivo, no 
momento da Coordenação 
Pedagógica Coletiva, de 
acordo com a necessidade 
da Escola; 
- Presença de todos os 
Docentes da Escola, 
subdivididos em dois grupos: 
um que atenda aos Pais e 
outro que atenda os 
Estudantes(que 
acompanham os Pais à estas 
reuniões). 

- A Avaliação será 
consumada no 
encaminhamento do Projeto, 
por meio de trabalhos orais, 
escritos, curiosidade, 
entusiasmo e presença dos 
Pais às Reuniões da Escola 
de Pais. 
- A Escola firma o 
compromisso de: 
● Estabelecer a escuta 
sensível a cada Encontro da 
Escola de Pais, dando 
atenção e registrando todas 
as colocações e 
ponderações dos 
Responsáveis pelos 
Estudantes; 
● Dar retorno aos Pais, Mães 
e Responsáveis, a cada 
colocação e ponderação, na 
reunião seguinte, e 
responder, sempre que 
possível, com providências, 
ao que for viável e cabível à 
Escola incluir em sua rotina 
educacional. 
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acompanhar o 
desenvolvimento da 
aprendizagem do Estudante; 
●Envolver os Pais em 
atividades de aprendizagem 
em casa; 
●Conscientizar os Pais de 
seu papel de Educadores, 
como agentes diretos e 
primordiais (papel este que 
não cabe somente à Escola); 
●Aproximar a Família da 
Escola; 
●Dar condições à Família de 
obter os saberes teórico-
práticos mínimos necessários 
para auxiliá-la no 
acompanhamento escolar de 
seus filhos, principalmente no 
suporte que a criança 
precisar em casa, enquanto 
estiver fazendo o Dever de 
Casa; 
●Conduzir a Família na 
compreensão do crescimento 
da Criança e do Adolescente, 
como Ser Humano, como 
Pessoa e como Cidadão, 
portador de direitos e 
deveres; 
●Despertar a afetividade 
entre pais e filhos e entre os 
familiares, de um modo em 
geral. 

- A (Re)Avaliação do Projeto 
será exercida 
constantemente nas 
Coordenações Pedagógicas 
Coletivas das quartas-feiras, 
sobretudo quando suceder 
algum evento significativo no 
decurso do presente Projeto, 
adequado ou não. 
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PROJETO NOME “MAIS QUE SUPER-HERÓIS”: 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

PROJETO PEDAGÓGICO 
DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL2019: PROJETO 
NOME “MAIS QUE SUPER-
HERÓIS”–INSERIDO NA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- GERAL: 
•Inserir a criança nas práticas 
sociais que envolvem a 
língua escrita e o 
desenvolvimento de 
habilidades de uso desse 
sistema em atividades de 
leitura e escrita.- 
Específicos: 
•Ensinar o estudante a 
diferenciar letras, desenhos e 
números, e a diferenciar uma 
letra de outra. 
•Apresentar o nome das 
letras e oferecer orientação 
sobre a escrita. 
•Permitir que a criança 
reconheça a função da 
escrita dos nomes. 
•Escrever o próprio nome e 
reconhecimento de sua 
importância. 
•Função da escrita do nome: 
marcar trabalhos, identificar 
materiais, registrar a 
presença na sala, etc. 
•Escrever o nome dos 

-Abertura do projeto:  
-História teatral: Super-
Heróis 
-Trecho da música: “eu tenho 
a força” 
- Depois cada professora se 
apresenta como super-
heroína. 
-Apresentação da caixa 
surpresa: com capa, 
bracelete, máscara, 
entrevista;  
-Em sala, cada professora 
apresenta a sua caixa. A 
professora será a primeira 
heroína, e irá trabalhar o seu 
nome, seus gostos e 
preferências, trará uma foto 
de quando bebê ou de 
criança bem pequena. 
-Cada semana será 
trabalhado o nome de um 
estudante, nessa semana a 
criança escolhida (em ordem 
alfabética) poderá usar a 
capa, a máscara e bracelete 
de super-herói. A máscara e 

- Professores Regentes das 
turmas de Educação Infantil, 
dos turnos Matutino e 
Vespertino;  
- Têm a função de auxiliar: 
•Professores (Readaptados) 
da Biblioteca escolar; 
•Direção, Supervisão / 
Coordenação Pedagógica. 

A Avaliação será realizada 
no andamento do Projeto, 
através de atividades orais, 
escritas, interesse e 
participação direta dos 
Estudantes e da família. 
O projeto será reavaliado 
continuamente por meio das 
Coordenações Individuais e 
coletivas, especialmente 
quando algum episódio 
importante acontecer durante 
o presente Projeto. 
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colegas com apoio de 
recursos visuais. 
•Reconhecimento e grafia 
das letras do alfabeto em 
caixa alta. 
•Produzir textos 
coletivamente. 
•Identificar e respeitar as 
características próprias e das 
pessoas com as quais 
convive.  
•Reconhecer a si próprio 
como membro de diversos 
grupos sociais.  
•Vivenciar atitudes de 
colaboração, solidariedade e 
respeito com os outros. 
•Respeitar à diversidade. 
•Identificar atitudes que 
caracterizam e preservam a 
amizade entre as pessoas. 
•Desenvolver a atenção em 
momentos de escuta. 
•Valorizar as características 
físicas. 
•Compreender e solucionar 
diversas situações 
problemas. 

o bracelete podem ficar 
definitivamente com a 
criança. 
-As atividades desenvolvidas 
irão para o caderno de 
desenho, que terá a seguinte 
ordem: 

Explicação do projeto 
Entrevista 
Meu primeiro espaço – na 

barriga da mamãe (foto da 
criança de quando era bebê) 

Foto atual 
Nome da criança com 

desenho 
Nome da professora e 

desenho 
Nome dos colegas e 

desenho  
Para cada nome a 

professora pode utilizar 
diversos materiais para 
enfeitar a letra trabalhada. 
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PROJETO PLENARINHA- BRINCANDO E ENCANTANDO COM HISTÓRIAS: 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

PROJETO PEDAGÓGICO 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
INSERIDO NA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA- 
PLENARINHA 2019- 
“BRINCANDO E 
ENCANTANDO COM 
HISTÓRIAS”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- GERAL: 
•Vivenciar o Universo do 
Brincar e da Literatura. 
•Desenvolver nas crianças o 
gosto pela Leitura 
ebrincadeiras. 
- ESPECÍFICOS: 

- Ampliação do repertório e 
de práticas voltadas à 
Literatura e seus encantos; 
-Vivenciar nas brincadeiras e 
histórias questões 
relacionadas à liberdade, 
imaginação, criação, 
respeito, compartilhamento, 
expressão corporal, entre 
outros aspectos. 
•Estimular a aprendizagem 
por meio do brincar nas 
diferentes linguagens; 

-Desenvolver a Leitura, 
contação, compartilhamento 
e criação de  histórias, 
colaborando para o 

-Caixa de Livros em cada 
sala; 
- Leitura diária de diferentes 
histórias; 
- Os estudantes levarão um 
livro para casa uma vez por 
semana; 
-Reconto por meio de 
desenhos, pintura, músicas e 
teatro; 
- Produção de textos 
coletivos; 
- Realização de Mostra 
Literária; 
- Contação de histórias em 
diferentes espaços no 
ambiente escolar; 
-Confecção de um livro 
grande com o registro das 
histórias trabalhadas; 
Sempre fazer a exploração 
oral sobre ahistória 
trabalhada. 

Professores Regentes das 
turmas de Educação Infantil, 
dos turnos Matutino e 
Vespertino;  
- Têm a função de auxiliar: 
•Professores (Readaptados) 
da Biblioteca escolar; 
•Direção, Supervisão / 
Coordenação Pedagógica. 

A avaliação ocorrerá em 
todos os momentos do 
Projeto, através da 
observação, atividades orais, 
escritas, e do interesse e 
participação dos estudantes 
nas atividades propostas.  
A avaliação também pode 
ser feita fazendo o 
comparativo entre as 
brincadeiras direcionadas e 
livres, com quais as crianças 
mais se identificam; e como 
elas reagem diante da 
proposta de brincadeiras que 
não fazem parte de seu 
cotidiano. 
A (Re)Avaliação do Projeto 
será executada 
continuamente nas 
Coordenações Individuais, 
especialmente quando algum 
episódio importante 
acontecer durante o presente 
Projeto, bom ou ruim.. 
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protagonismo e o 
desenvolvimento infantil; 
•Criar oportunidades para 
que professoras e crianças 
ampliem seu repertório de 
histórias. 
•Fazer com que as crianças 
participam de situações de 
socialização. 
•Produzir trabalhos de arte 
utilizando a linguagem do 
desenho, da pintura, da 
colagem e da construção, 
confeccionar junto com as 
crianças livros coletivos. 
•Participar de variadas 
situações de comunicação 
oral. 

 

PROJETO BRASÍLIA DE A a Z: 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO DOS 4º 
ANOS – BRASÍLIA DE 
“A” a “Z” / 2019– 
INSERIDO NA 

- GERAL: 
A instrução de Ciências 
Humanas tem por objetivo 
conduzir os Estudantes 
dos 4º Anos do Ensino 

- Um Portfólio para cada Estudante; 
-Conteúdos mais relevantes de Ciências 
Humanas, que contemplem os “Eixos 
Transversais: Educação para a 
Diversidade / Cidadania e Educação em 

- O presente Projeto será 
trabalhado em Sala de 
Aula, pelos Professores 
Regentes, nas Turmas 
dos 4º Anos dos Turnos 

- Realizaremos a 
Avaliação ao longo do 
Projeto, por meio de 
atividades orais, escritas, 
atenção, curiosidade e 
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PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamental de 9 Anos 
desta Unidade 
Educacional a edificar e 
fundamentar o raciocínio 
abstrato, contemplando, 
depreendendo, deduzindo, 
apresentando hipóteses, 
avaliando fenômenos 
históricos e geográficos de 
Brasília como sistemas 
sociais, provocados desde 
o sonho de Dom Bosco e a 
intenção/construção da 
nova Capital do Brasil pelo 
Presidente da República 
daquela época, V. Exª. 
Juscelino Kubitschek. 
- ESPECÍFICOS: 
● Ciências Humanas: 
○ Alicerçar a conexão do 
passado até ao presente, 
de forma a propiciar o 
entendimento e a 
compreensão da 
existência, nos pontos de 
vista das Disciplinas de 
História do Distrito Federal 
e Geografia do Distrito 
Federal, tendo como 
intento auxiliar ao 
Estudante em seu 
reconhecimento como 
sujeito social, cultural e 
histórico que se associa, 
se cerca e intervém no 

e para os Direitos Humanos / Educação 
para a Sustentabilidade” e dos “Eixos 
Integradores: 
Alfabetização/Letramento/Ludicidade”,na 
concepção interdisciplinar do Currículo 
em Movimento da Educação Básica, 
mais especificamente dos 4º Anos do 
Ensino Fundamental Anos Iniciais, 
para uso no presente Projeto, no 
Portfólio; 
-Textos dos Conteúdos do Componente 
Curricular supra, referentes aos 
enfoques pertinentes à História do 
Distrito Federale/ouàGeografia do 
Distrito Federal, tendo como suporte o 
Livro: Freitas, Tino, Brasília de A aZ : o 
olhar de três gerações / Tino Freitas; 
ilustrado por Kleber Sales. – São Paulo : 
Editora Salesiana, 2010. Este Livro 
representa as letras do Alfabeto; 
-Conclusão do Portfólio ao final do Ano 
Letivo. 

Matutino e Vespertino, ao 
longo de todo o Ano 
Letivo. 

entusiasmo dos 
Estudantes dos 4º Anos 
em Sala de Aula, na 
produção de seu próprio 
Portfólio e em ajudar ao 
colega de classe que 
tenha qualquer embaraço 
na aplicação direta da(s) 
tarefa(s) pessoal(is) do 
Portfólio. 
- A (Re)Avaliação do 
Projeto acontecerá 
continuamente nas 
Coordenações 
Pedagógicas Coletivas das 
quartas-feiras – com o 
Coordenador Pedagógico 
dos 4º/5º Anos e/ou 
Supervisor/Direção, 
especialmente quando 
algum episódio significante 
suceder durante este 
Projeto, seja favorável ou 
prejudicial. 
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cosmo das 
dissemelhanças e 
pluralidade socioculturais, 
afetivas, históricas e 
geográficas do Estado no 
qual habita. 
○ O ensino-aprendizagem 
da História do Distrito 
Federal conecta-se à 
formação da ideia de 
personalidades pessoais, 
sociais e globais que 
abrangem o saber histórico 
regional e rotineiro, 
explorando o “começando 
por mim” e o “chegando ao 
outro”, incluído no aspecto 
espaço/temporal, ao passo 
que no processo do 
ensino-aprendizagem da 
Geografia do Distrito 
Federal, a diligência é para 
esclarecer e alcançar o 
entendimento dos nexos 
entre a natureza e a 
sociedade, onde os 
sujeitos, ajustados, criam e 
formam as paisagens e os 
espaços geográficos. 
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PROJETO DE TRANSIÇÃO: 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO E 

NO PROJETO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO DE 

TRANSIÇÃO DOS 5º 

ANOS / 2019 – 

INSERIDO NA 

PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GERAL: 

● Contribuir para uma melhor adaptação dos 

estudantes do 5º para o 6º Ano, com vistas às 

aprendizagens, às relações interpessoais e à 

adequação aos tempos e espaços novos. 

- JUSTIFICATIVA:  

“Todo estudante traz para a sala de aula uma história 

pessoal, com experiências particulares vividas na 

família, na sociedade, com disposições e condições 

diversas para realizar seu percurso de estudante, e 

expectativas diferenciadas com relação a um projeto 

de vida” (GRILLO,2001, p.79). 

● Os Estudantes do 5º para o 6º Ano passam por 

uma série de mudanças que podem impactá-los 

negativamente. Aumento expressivo de Professores e 

Disciplinas, mudança de horários, conteúdos mais 

aprofundados, entrada na adolescência, sem falar no 

fato de não serem mais os “maiores” da escola e sim 

os “menores”, são apenas algumas questões que 

precisam ser trabalhadas com essas crianças. Mas, 

como tratar esta fase com olhar sensível e acolhedor, 

possibilitando segurança ao Estudante? É o que 

pretendemos ao propor esse Projeto de Transição. 

- O Projeto ocorrerá 

por meio de ações 

pontuais, descritas 

abaixo: 

● Reunir os Pais e 

apresentar o Projeto, 

orientando sobre a 

necessidade de apoiar 

o Educando nesse 

período; 

● Promover uma visita 

dos Estudantes do 5º 

Ano ao espaço onde 

irão estudar, Centro de 

Ensino Fundamental 

08; 

● Convidar um 

Professor / 

Coordenador 

Pedagógico / Gestor 

do CEF 08 para 

explicar a Proposta 

Pedagógica para os 

- O presente Projeto 

será trabalhado 

principalmente pelos 

Professores Regentes, 

nas Turmas dos 5º 

Anos dos Turnos 

Matutino e Vespertino, 

ao longo do 2º 

Semestre Letivo; 

- Toda a Equipe 

Pedagógica da Escola 

Classe 17 e 

Professores voluntários 

da Escola para onde 

irão os estudantes 

(serão convidados); 

- Direção da Escola 

Classe 17; 

- Colaboração dos Pais. 

- Após aplicar as 

ações planejadas, dar 

aos Estudantes um 

questionário para que 

eles exponham suas 

expectativas e 

possíveis dúvidas que 

ainda persistirem. Os 

resultados só poderão 

ser vistos 

efetivamente no 

decorrer de 2018, em 

parceria com os 

profissionais do 

Centro de Ensino 

Fundamental 08. 
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- Referência Bibliográfica: 

GRILLO, Marlene. O professor e a docência: o 

encontro com o estudante. In: ENRICONE, Délcia 

(org). Ser professor. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001, 

p. 73-89. 

http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/acoes-

integracao-ajudar-estudantes-transicao-5o-6o-ano 

 

Pais; 

● Apresentar aos 

Professores do 5º Ano 

uma lista de 

expectativas dos 

Professores do 6º Ano 

e uma resposta 

relatando a realidade 

da Escola Classe; 

● Fazer experiências 

planejadas de troca de 

disciplina com duração 

de 50 minutos; 

● Deixar que os 

Estudantes 

experienciem a escrita 

com caneta; 

● Elaborar com eles 

horário de aula e de 

estudo, dando dicas 

de como se organizar 

em casa, como, por 

exemplo, confeccionar 

um quadro de horário 

em papel A3 para ser 

pregado à porta do 

quarto; 

● Fazer rodas de 

conversa com 

Professores de Área 

http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/acoes-integracao-ajudar-alunos-transicao-5o-6o-ano
http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/acoes-integracao-ajudar-alunos-transicao-5o-6o-ano
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Específica e/ou ex-

Estudantes. Os 

Estudantes poderão 

elaborar perguntas 

sobre a nova fase. 

- Recursos Materiais: 

Equipamentos de 

áudio, mídia; recursos 

tecnológicos quando 

necessário. 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) DA COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA/SUPERVISÃO COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA: 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIA 

ENVOLVIDA NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

- Fornecer subsídio ao 
Corpo Docente no que diz 
respeito àimplementação 
de projetos individuais e 
coletivos; 
- Oferecer ao professor 
formação continuada 
específica para sua 
necessidade pedagógica; 
- Apoiar e auxiliar a 

- Subsídio para 
planejamento e 
elaboração de 
atividades; 
- Promoção de formação 
continuada por 
segmento; 
- Acompanhamento e 
participação na rotina 
escolar; 

- Supervisão 
Pedagógica, 
Coordenação 
Pedagógica, 
Professores, Sala de 
Recursos, SOE, 
Equipe Especializada 
de Apoio à 
Aprendizagem e 
Direção. 

- Subsidiamos o 
trabalho do corpo 
docente na procura de 
meios e fins para 
melhor aprendizagem, 
e assim atingir o 
nosso principal 
objetivo, o estudante. 
 

 

- Reuniões coletivas 
semanais; 
- Planejamento mensal 
por segmento; 
- Conselhos de classe 
conforme proposta 
constante no P.P.P.; 
- Avaliação 
Institucional três vezes 
no ano; 

- Avaliação consiste 
num trabalho 
progressivo e 
cooperativo entre a 
gestão escolar, 
coordenação 
pedagógica e corpo 
docente, integrados na 
diagnose dos problemas 
que interferem no 
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gestão escolar nas 
atividades pertinentes à 
rotina diária escolar; 
- Acompanhar o processo 
de ensino-aprendizagem, 
atuando junto ao corpo 
docente, pais e 
estudantes; 
- Promover a integração 
entre os turnos matutino e 
vespertino; 
- Orientar e acompanhar 
o preenchimento do 
Diário de Classe; 
- Auxiliar no 
preenchimento do 
Relatório de 
Desenvolvimento do 
Estudante; 
- Subsidiar o 
planejamento das 
atividades, zelando pela 
qualidade no 
cumprimento do Currículo 
em Movimento; 
- Estudar, pesquisar e 
selecionar assuntos 
didáticos que auxiliem a 
aprendizagem; 
- Participar ativamente 
dos Conselhos de Classe; 
- Promover encontros e 
reuniões de acordo com a 
necessidade do 
professor, do estudante 

- Aplicação, correção e 
tabulação dos dados da 
Avaliação em Larga 
Escala; 
- Participação em 
reuniões de pais e 
Escola de Pais; 
- Orientação ao 
professor, seja individual 
ou coletiva; 
- Implementação dos 
projetos previstos no 
PPP; 
- Colaboração no 
planejamento e 
execução das 
Coordenações 
Coletivas; 
- Participação nas 
formações continuadas 
específicas para o 
Coordenador 
Pedagógico; 
- Orientação e 
acompanhamento do 
preenchimento do Diário 
de Classe; 
- Auxílio no 
preenchimento do 
Relatório de 
Desenvolvimento do 
Estudante; 
- Auxílio a estudantes 
com dificuldade de 
aprendizagem; 

- Formação mensal ou 
de acordo com a 
necessidade com os 
docentes; 
- Formação bimestral 
sobre a importância do 
papel do coordenador 
e estratégias práticas; 
- Acompanhamento 
diário das ações. 

processo ensino-
aprendizagem. Essa 
avaliação contínua, 
progressiva e reflexiva 
será feita através de 
avaliações diagnósticas, 
análise do Plano de 
Ação, observações 
diretas e indiretas, 
conversas informais, 
fichas de 
acompanhamento e 
registros diversos. 
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ou da gestão escolar; 
- Estimular, orientar e 
auxiliar no planejamento 
dos reagrupamentos; 
- Orientar e acompanhar 
o planejamento 
diversificado do professor; 
- Promover 
palestras/debates/estudos 
para estudantes e 
professores de acordo 
com a demanda; 
- Analisar e orientar a 
elaboração das 
Avaliações Bimestrais; 
- Zelar pela qualidade na 
Educação; 
- Sugerir metodologias de 
aprendizagem 
diferenciada; 
- Identificar 
constantemente as 
prioridades das turmas e 
propor intervenções 
nesse sentido; 
- Estimular o uso dos 
recursos tecnológicos 
disponíveis na escola; 
- Avaliar, acompanhar e 
estimular os estudantes 
com dificuldade de 
aprendizagem. 

- Participação em 
Conselho de Classe; 
- Participação em 
reuniões administrativas 
ou de planejamento; 
- Análise e orientação da 
elaboração das 
avaliações bimestrais; 
- Acompanhamento e 
auxilio ao professor em 
seu planejamento 
diversificado. 
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 PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO A APRENDIZAGEM – SEAA: 

 

DIMENSÕES DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1- Mapeamento 
Institucional; 
2- Assessoria ao 
trabalho coletivo; 
3- 
Acompanhamento 
do Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem; 
3.1- Discussões 
acerca das práticas 
de ensino; 
3.2 Intervenção nas 
situações de 
queixas escolares. 

- Meta 2 
. Estratégia 2.12: 
Criar mecanismos 
para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
estudantes do 
ensino fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma 
a garantir a 
qualidade do 
atendimento; 
. Estratégia 2.14: 
Reorganizar, por 
meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o 
trabalho 
pedagógico, 
buscando melhorar 
a qualidade da 
educação; 
. Estratégia 2.23: 

- Geral: Refletir e 
analisar o contexto 
de intervenção da 
prática da EEAA. 
- Específicos: 
1) Conhecer e 
analisar as 
características da 
Unidade 
Educacional, tais 
como: espaço físico, 
localização, quadro 
funcional, 
modalidade de 
ensino, turmas, 
turnos, entre outras; 
2) Investigar, 
evidenciar e analisar 
convergências, 
incoerências, 
conflitos ou avanços 
a partir da análise 
documental e da 
observação das 
práticas escolares; 
3) Conhecer e 

- 1ª etapa: 
Levantamento e 
construção de 
informações. 
- 2ª etapa: 
Análise das 
informações 
construídas 
(Orientação 
Pedagógica, pp 
95/96) 
-Apresentação do 
SEAA. 
- Formação 
contínua: 
Deficiência 
intelectual X 
Dificuldades de 
Aprendizagem. 
- Outros temas a 
serem definidos 
pelo grupo: 
. Sugestões: 
-TDAH; 
- Dislexia; 
- Autismo; 

- EEAA 
- SOE 
- SR 
- Coord. Pedagógica 
- Equipe Gestora 
- Corpo docente 
- Demais serviços 
(carreira assistência 
e terceirizados) 
- Famílias 
- Estudantes 
- Demais atores da 
escola quando 
necessário. 
- 1º Momento: 
Interno/escola 
- EEAA 
- SOE 
- Equipe gestora 
- docentes 
- Coordenação 
pedagógica; 
- 2º Momento: 
Externo/ 
Coordenação 
Regional de Ensino  

Ao longo do ano 
letivo 
- Obs.: Será 
revisitado e 
ampliado sempre 
que necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Composição do 
documento e 
apresentação para 
os profissionais da 
Unidade Escolar. 
- Feedback dos 
docentes à EEAA, 
SOE, SR e 
Coordenação 
Pedagógica; 
- Observação por 
parte da EEAA e 
SOE, SR e 
Coordenação 
Pedagógica sobre a 
mudança de 
concepção dos 
estudantes com 
dificuldades de 
aprendizagem; 
- Ressignificação 
das dificuldades de 
aprendizagem por 
parte dos docentes; 
- Mudança nos 
discursos da escola 
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Promover ações de 
prevenção e 
enfrentamento à 
medicalização 
indevida da 
educação e da 
sociedade, 
buscando entender 
e intervir em 
diferentes fatores 
sociais, políticos, 
econômicos, 
pedagógicos e 
psicológicos que 
impliquem 
sofrimento de 
estudantes e 
profissionais da 
educação; 
. Estratégia 2.12: 
Criar mecanismos 
para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
estudantes do 
ensino fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma 
a garantir a 
qualidade do 
atendimento. 
 
 

analisar o processo 
de gestão escolar e 
as práticas 
educativas. 
. Geral: contribuir, 
em parceria com os 
demais 
profissionais, para a 
promoção da 
análise crítica 
acerca da 
identidade 
profissional dos 
atores da Unidade 
Educacional, 
principalmente do 
corpo docente de 
modo a provocar a 
revisão e/ou a 
atualização de suas 
atuações. 
. Específicos: 
- Oportunizar 
formação 
continuada do corpo 
docente conforme 
suas demandas 
profissionais e 
observações da 
EEAA; 
- Oportunizar a 
discussão e 
ressignificação 
sobre as 
dificuldades 

- DPAC; 
- Transição (Ed. 
Infantil/BIA, 4º/5º 
anos) e articulação 
com escolas 
sequenciais; 
 - Rodas de 
Conversas 
(temas a serem 
definidos e 
sugestões conforme 
formações 
contínuas); 
- Oportunizar a 
participação dos 
docentes e demais 
profissionais da 
educação a 
participarem de 
fóruns específicos 
sobre o tema; 
- Viabilizar 
participações nas 
coordenações 
pedagógicas 
coletivas de 
profissionais 
especialistas sobre 
o tema; 
- Identidade 
Profissional 
Docente; 
- Escuta sensível do 
docente; 
- Grupo/Individual; 

>Mesmos atores do 
1º momento  
>Coordenaçõesinter
mediárias da 
UNIEB: SEAA 
(Serviço 
Especializado de 
Apoio à 
Aprendizagem),AEE
(Atendimento 
Educacional 
Especializado) 
Obs: O 2º momento 
ocorrerá quando a 
equipe da escola 
não tiver encontrado 
possibilidades mais 
adequadas ao 
problema do 
estudante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

referente as 
dificuldades de 
aprendizagem e 
comportamentais 
dos estudantes; 
- Novas 
perspectivas de 
intervenções junto 
aos profissionais da 
educação com base 
nas vozes dos 
trabalhadores da 
educação; 
- Mudanças 
relativas às queixas 
escolares 
apresentadas. 
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escolares dos 
estudantes, 
fomentando o 
empoderamento dos 
docentes e 
escolacomo 
mobilizadores de 
transformação e 
desenvolvimento, 
por meio da 
perspectiva 
histórico-cultural do 
desenvolvimento; 
- Fornecer subsídios 
para que as ações 
escolares ocorram 
tanto em uma 
dimensão coletiva 
quanto individual, 
valorizando os 
saberes dos 
professores, suas 
práticas, suas 
identidades 
profissionais, suas 
experiências de 
vida; estimulando a 
inovação dos modos 
de trabalho 
pedagógico (O.P, 
p.97); 
. Geral: Favorecer o 
desempenho 
escolar dos 
estudantes, com 

- Rodas de 
Conversas; 
-Cinema na escola; 
- Participação:  
>Coordenações 
pedagógicas 
coletivas; 
> Semana 
pedagógica; 
> Conselhos de 
Classe; 
> Reuniões 
extraordinárias; 
> Reuniões de pais 
e mestres; 
> Reunião de 
servidores; 
> Projetos 
pedagógicos; 
> Projetos 
Interventivos; 
> Reuniões 
específicas com 
famílias de 
estudantes 
participantes do(s) 
projeto(s) 
interventivo(s); 
> Festas 
comemorativas; 
- Contribuição nas 
formações 
continuadas 
(vivências, oficinas). 
- Formação 
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vistas à 
concretização de 
uma cultura de 
sucesso escolar; 
. Específicos: 
- Cooptar o 
professor para um 
olhar analítico sobre 
a produção escolar 
do estudante; 
- Contribuir para que 
o professor promova 
situações didáticas 
de apoio à 
aprendizagem do 
estudante, criando 
um novo foco de 
análise para o 
processo de ensino 
e de aprendizagem 
e construindo 
alternativas teórico-
metodológicas de 
ensino com foco na 
construção de 
habilidades e de 
competências pelos 
estudantes; 
- Contribuir para a 
diminuição das 
queixas escolares e 
para 
outrasmanifestaçõe
s do fracasso 
escolar; 

continuada (Com 
especialista da área 
de saúde). 
- Participação em 
eventos 
especializados 
quando ocorrerem. 
- Encontros 
específicos com 
familiares de 
estudantes que 
apresentam 
indicadores para 
uso de medicação. 
- Observação da 
dinâmica em sala de 
aula e dos demais 
contextos 
educativos. 
- Análise, em 
parceria com o 
professor e outros 
profissionais da 
Unidade 
Educacional, acerca 
da produção dos 
estudantes. 
- Participação nos 
conselhos de classe 
e coordenações 
pedagógicas. 
- Vivências. 
- Oficinas. 
- Rodas de 
conversas. 
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- Promover, 
juntamente com os 
demais profissionais 
da Unidade 
Educacional, 
processos de 
conscientização dos 
professores acerca 
das concepções 
deterministas de 
desenvolvimento 
humano, de ensino 
e de aprendizagem 
que podem estar 
presentes em suas 
práticas 
pedagógicas, 
especialmente 
àqueles referentes 
ao planejamento de 
atividades 
(individualizantes, 
coercitivas, de corte 
à criatividade e à 
imaginação) e às 
escolhas de 
processos 
avaliativos, de modo 
a favorecer as 
mudanças 
pedagógicas 
necessárias ao 
efetivo 
desenvolvimento 
dos estudantes 

- PAIQUE 
(O.P., pp. 102 a 
105). 
- Promoção de 
estudos de casos 
(quando necessário) 
e adequações 
curriculares. 
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(O.P,pp 98/99);  
- Realizar ações de 
intervenção 
educacional junto 
aos professores, às 
famílias e aos 
estudantes 
encaminhados com 
queixas escolares, 
individualmente ou 
em grupo, de 
acordo com a 
demanda 
apresentada, com 
vistas ao sucesso 
escolar (O.P. p. 
100) 

 

 PLANO DE AÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – SALA DE RECURSOS 

GENERALISTA: 

 

PDE/META 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO 
AVALIAÇÕES 
DAS AÇÕES 

CRONO 
GRAMA 

Meta 1.19– Universalizar os atendimentos 
da educação inclusiva voltados para 
estudantes da educação infantil com 
deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento, altas habilidades e 

- Apresentar-se 
junto com a 
equipe 
(Pedagogo, 
psicólogo e 

- O atendimento 
ocorrerá 
preferencialmente 
em turno 
contrário, 

Envolver toda 
comunidade 
escolar e 
órgãos que 
possam 

Estudantes 
diagnosticados 
(DF, DI, DMU, 
TGD) em 
conformidade 

- Avaliação 
diagnóstica / 
triagem com 
propósito de 
reavaliar as 

Durante o ano 
letivo de 2019. 
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superdotação, garantindo a 
acessibilidade. 
Meta 1.30 – Garantir às crianças com 
deficiência, imediatamente após a entrada 
em vigor deste PDE, nas unidades da 
rede pública de ensino, o atendimento 
com profissionais devidamente 
qualificados e habilitados para tanto. 
Meta 2.8 – Implantar estratégias de 
acompanhamento dos estudantes com 
necessidades educacionais especiais, 
transitórias ou não, estabelecendo o 
número de estudantes por sala de acordo 
com o disposto pela Resolução CNE/CEB 
nº 2, de 2001, garantindo profissional 
qualificado. 
Meta 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 escolar em 
ciclos e a organização do trabalho 
pedagógico, buscando melhorar a 
qualidade da educação. 
Meta 2.38 – Garantir o atendimento aos 
estudantes com necessidades 
educacionais especiais transitórias ou 
não, segundo a Resolução CNE/CEB nº 
2, de 2001, nas salas de apoio à 
aprendizagem, garantindo a presença de 
profissional responsável. 
Meta 2.41 – Ampliar o quadro de 
profissionais (pedagogos e analistas em 
gestão educacional com especialidade em 

Orientador) aos 
professores e a 
comunidade para 
que saibam as 
atribuições, 
ações e 
procedimento de 
cada serviço 
especializado.  
- Atender às 
necessidades 
educacionais dos 
estudantes, 
oportunizando 
atividades que 
permitam a 
descoberta, a 
inventividade e a 
criatividade no 
processo de 
construção dos 
saberes em 
igualdade de 
condições.  
- Apresentar e 
discutir conceitos 
de forma 
concreta e 
exemplificada. 
- Possibilitar a 
construção de 
conhecimentos 
para vivência da 
cidadania plena.  
- Buscar 

considerar-se-á o 
contexto da 
comunidade 
escolar e se 
necessário, viável 
e de comum 
acordo entre os 
envolvidos, o 
atendimento será 
feito no turno de 
regência; 
- Organizar os 
horários de 
atendimento a 
partir das 
entrevistas 
realizadas com os 
pais/responsáveis
, no momento da 
efetivação de 
matricula e 
autorização dos 
professores 
regentes, no caso, 
de ser realizado 
no horário de 
regência; 
-O atendimento 
será realizado 
individualmente 
em duplas e até 
mesmo em 
grupos entre três 
e quatro 
estudantes com 

auxiliar direta 
e 
indiretamente 
na vida 
acadêmica e 
social de 
forma a 
visibilizar a 
garantia dos 
direitos à 
equidade dos 
estudantes 
atendidos. 

com a estratégia 
de matrícula 
daEducaçãoInfa
ntil até ao 5º 
Ano do Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais.  

ações 
pedagógicas 
visando ser um 
professor 
mediador. 
Diária, 
processual e 
com objetivo de 
reflexão e 
reestruturação, 
se necessária, 
das ações; 
- Amostragem: 
Portfólio, murais 
entre outros. 
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Psicologia) para atuarem no Serviço 
Especializado de Apoio à Aprendizagem, 
no espaço-tempo nível escola e na 
assessoria ao trabalho pedagógico, com o 
objetivo de contribuir para a superação 
das dificuldades apresentadas pelos 
estudantes, garantindo pelo menos 1 
pedagogo ou 1 psicólogo por escola. 
Meta 2.42 – Ampliar o quadro de 
profissionais (pedagogos e analistas em 
gestão educacional com especialidade em 
Psicologia) para atuar no Serviço 
Especializado de Apoio à Aprendizagem, 
no atendimento aos estudantes que 
apresentam quadro de transtornos 
funcionais específicos: Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade – 
TDAH, dislexia, dislalia, disgrafia, 
discalculia, disortografia, transtorno de 
conduta, Transtorno Opositor Desafiador 
– TOD e Distúrbio do Processamento 
Auditivo Central – DPA(C), realizado nas 
salas de apoio à aprendizagem, com o 
objetivo de contribuir para a superação 
das suas dificuldades. 
Meta 4.4 – Ampliar as equipes de 
profissionais da educação para atender à 
demanda do processo de avaliação 
multidisciplinar e escolarização dos 
educandos com deficiência, transtorno 
global do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, garantindo a 
oferta de professores do atendimento 
educacional especializado, de técnicos 
em gestão educacional na especialidade 

socializar ações e 
procedimentos 
para melhor 
interação entre 
todos os grupos 
pertencentes à 
comunidade 
escolar.  
- Possibilitar o 
trabalho de 
Coordenação 
Motora Fina 
através de 
desenhos livres 
ou dirigidos, de 
técnicas de 
pintura, manuseio 
de pinceis e 
outros objetos de 
tamanhos 
diferentes para 
pintar. 
- Proporcionar 
atividades 
lúdicas, 
prazerosas e 
incentivadoras 
como 
jogos,colagem, 
pintura, e 
brinquedos com 
pet entre outras 
atividades com 
artes plásticas.  
- Possibilitar 

duração de 50 
minutos cada; 
- A intervenção do 
professor-
especialista 
poderá ser 
realizada em sala 
de aula, na Sala 
de Recursos ou 
em outro 
ambiente da 
escola adequados 
a atividades de 
intervenção 
proposta;  
- Participar das 
coletivas com 
intuito de 
conhecer a 
clientela mesmo 
aqueles que não 
são 
diagnosticados e 
ações 
pedagógicas 
referentes as 
mesmas; 
- Orientar os 
professores 
regentes visando 
auxiliar sobre os 
procedimentos em 
relação as ações 
pedagógicas 
referentes aos 
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monitor, intérpretes educacionais de 
Língua Brasileira de Sinais – Libras, 
guias-intérpretes para surdos-cegos, 
professores de Libras, prioritariamente 
surdos, e professores bilíngues. 

jogos intelectivos 
e atividades com 
regras que visem 
o melhorar o 
convívio social e 
escolar.  
- Introduzir o 
projeto de xadrez 
escolar na sala 
de recursos e 
ampliá-lo 
gradativamente 
para toda a 
escola.  
- Promover 
momentos de 
contação de 
histórias 
utilizando de 
recursos diversos 
como fantoche, 
dedoche, cartaz 
de sequência 
entre outros. 
- Ensinar e usar 
recursos 
tecnológicos 
como 
computador, 
notebook e, se 
necessário, a 
comunicação 
alternativa como 
a prancha. 

estudantes 
(atendidos em 
Sala de Recursos) 
em Sala de aula. 
- Participar dos 
momentos de 
aperfeiçoamento 
e formação 
continuada 
visando novos 
saberes e 
reciclagem no 
âmbito da escola 
e na EAPE; 
- Atendimento aos 
familiares com 
intuito de orientar 
sobre seus 
direitos e deveres, 
perante a 
educação do 
educando; 
- Orientar e 
capacitar os 
monitores que 
atendem o AEE 
tanto efetivo, 
quanto voluntário; 
- Realizar 
momentos de 
trocas de 
experiências, 
ideias e assuntos 
referentes ao 
desenvolvimento 
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sócio-cognitivo 
dos estudantes 
atendidos com o 
SOE e 
Coordenadores; 
- Para cada 
educando 
atendido é 
elaborada um 
Plano de 
Atendimento 
Educacional 
Especializado que 
tem como objetivo 
atender as 
dificuldades e 
potencialidades 
do estudante, 
propiciando 
atividades que 
estimulem 
Habilidades e 
Competências; 
Auxílio e 
subsídios na 
elaboração das 
atividades 
propostas em 
Sala de aula 
(como provas 
adequadas, jogos 
e atividades 
xerocadas); 
- Auxilio e 
subsídio na 
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elaboração das 
Adequações 
Curriculares; 
- Promover 
momentos nas 
coordenações 
coletivas de 
aperfeiçoamento, 
buscando auxiliar 
na formação 
continuada; 
- Organização e 
execução da 
Semana da 
Inclusão; 
- Auxiliar na 
organização e 
execução da 
Semana da 
Educação para 
vida; 
- Auxiliar na 
organização e 
execução de 
projetos 
interventivos para 
seguimentos ou a 
escola como um 
todo. 
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE: 

 

DIMENSÕES DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1. Ação de 
Implantação e 
Implementação da 
Orientação 
Educacional. 
2. Ação 
Institucional. 
3. Junto aos 
docentes. 
4. Junto aos 
discentes. 
5. Junto as 
famílias. 

META2 - Garantir o 
acesso universal, 
assegurando a 
permanência e a 
aprendizagem dos 
estudantes. 
Para atingir essa 
meta, existe a 
necessidade de 
enfrentar os índices 
de reprovação e os 
percursos 
diferenciados de 
escolarização. Para 
tal ação é preciso a 
existência do SOE 
na escola.  
META 21 - Garantir 
a equidade no 
atendimento 
escolar prestado 
aos adolescentes 
em cumprimento 
de medidas 
socioeducativas, 
incluindo ações 

- Organizar e 
sistematizar o 
trabalho a ser 
realizado na 
Instituição.   
- Conhecer a 
clientela e 
identificar a 
demanda escolar a 
ser acompanhada 
pelo orientador 
Educacional; 
- Trabalhar em 
parceria com 
SEAA, Sala de 
Recursos, tendo o 
apoio da 
supervisão 
pedagógica e da 
direção; 
- Programar e 
implantar o Recreio 
Dirigido; 
- Participar do 
processo de 
avaliação das 

- Apresentar o SOE 
e suas atribuições 
ao corpo escolar da 
Unidade 
Educacional; 
- Criar e manter 
arquivo para 
registro de 
atendimento 
realizado junto ao 
estudante; 
- Apresentar ao 
corpo docente, ao 
corpo discente e 
aos 
pais/responsáveis 
as diretrizes 
norteadoras da 
ação de Orientação 
Educacional; 
- Esclarecer à 
comunidade 
escolar quanto às 
prioridades do 
SOE; 
- Elaborar 

- Orientador 
Educacional 
apoiado pela 
Unidade 
Educacional. 
- Orientador 
Educacional, 
pedagogo, 
psicólogo, 
professor sala de 
recurso e gestores; 
- Direção, 
Orientadora, 
professores, 
servidores;        
- Professores, 
coordenadores, 
suporte pedagógico, 
auxiliares de 
educação e 
gestores; 
- Orientadora 
Educacional e 
Gestão; 
- Orientadora 
Educacional e 

- Período de dois a 
três meses. 
- Ao longo do ano 
letivo; 
- Ao longo do ano, 
no horário do 
recreio;       
- Sempre que se 
fizer necessário.          
- Mês de Junho; 
- Ao longo do ano.            
- Ao longo do ano, 
ou no período que 
for necessário. 
- Ao longo do ano. 
 
 

- Avaliação 
Institucional 
(Diretrizes de 
Avaliação 
Educacional 2014-
2016); 
- Coordenação 
Coletiva; 
- Reunião de pais e 
mestres; 
- Avalição 
Institucional; 
- Nas coordenações 
coletivas; 
- Avalição 
Institucional; 
- Realizadas 
durante o curso e 
ao final; 
- Nas coletivas e 
professores 
individualmente; 
- Estudantes, 
famílias, 
professores, IDEB. 
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afirmativas e 
promoção de 
respeito à 
diversidade. 
META 16 - 
Valorizar os 
profissionais da 
Educação da Rede 
Pública. 
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 Distrito 
Federal, em todos 
os anos de 
vigência deste 
Plano, dando 
uniformidade aos 
processos de 
avaliação das 
escolas. 

ações realizadas 
pela instituição; 
- Contribuir com a 
proteção dos 
direitos das 
crianças e 
adolescentes.   
- Promover 
atividades que 
contribuam para a 
Formação 
Continuada dos/as 
professores/as, 
bem como 
reflexões sobre a 
prática pedagógica; 
- Realizar ações 
integradas com o 
corpo docente no 
desenvolvimento 
de projetos sobre: 
Psicomotricidade 
Relacional, bullying 
e autoestima, 
habilidades 
comportamentais, 
orientação sexual, 
drogas; 
- Integrar suas 
ações às do 
professor, como 
colaboração no 
processo de 
aprendizagem e 
nodesenvolvimento 

instrumentos que 
formalizem os 
encaminhamentos 
realizados para o 
SOE, sempre que 
necessário e com 
anuência da 
direção; 
- Proceder registros 
diários das ações 
do SOE mediante 
instrumentos como: 
entrevistas, 
relatórios, fichas de 
encaminhamento, 
emissão de 
pareceres, dentre 
outros. 
- Conhecer o 
regimento Escolar 
das Instituições 
Educacional de 
Ensino do DF e a 
proposta 
Pedagógica da 
Unidade Escolar; 
- Articular ações 
junto ao SEAA, à 
Sala de recursos na 
promoção de uma 
educação inclusiva 
a fim de contribuir 
para superação de 
dificuldades de 
aprendizagem; 

professores.          
- Orientadores 
Educacionais, 
SEAA, professores.                                  
- Comunidade, 
famílias, gestores, 
professores, SOE, 
SEAA, Sala de 
Recursos.           

 
 



ESCOLA CLASSE 17 DE SOBRADINHO 
 

 

98 
 

do educando; 
- Contribuir para o 
desenvolvimento 
integral do 
educando, 
ampliando suas 
possibilidades de 
interagir no meio 
escolar e social, 
como ser 
autônomo, crítico e 
participativo; 
- Participar 
ativamente do 
processo de 
integração 
família/escola/com
unidade, realizando 
ações que 
favoreçam o 
envolvimento dos 
pais no processo 
educativo; 
- Apoiar e colaborar 
com a Escola de 
Pais. 

- Colaborar na 
análise dos 
indicadores de 
aproveitamento 
escolar, evasão, 
repetência e 
infrequência; 
- Colaborar e 
participar das ações 
que viabilizem a 
avaliação das 
atividades 
pedagógicas da 
Instituição Escolar; 
- Participar do 
processo de 
elaboração e 
execução da 
Proposta 
Pedagógica, 
promovendo ações 
que contribuam 
para a implantação 
e para 
implementação do 
currículo em vigor; 
- Orientar a 
comunidade escolar 
sobre o Sistema de 
Garantia de Direitos 
da Criança e do 
Adolescente; 
- Elabora e aplicar 
instrumentos de 
coleta de dados, 
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sempre que 
necessário; 
- Elaborar e aplicar 
instrumentos de 
coleta de dados 
com a direção, 
secretaria, 
merendeiras, 
agentes de portaria, 
vigilantes, agentes 
de conservação e 
limpeza, para 
percepção da 
dinâmica e do 
contexto escolar, 
sempre que 
necessário; 
- Analisar e 
interpretar os dados 
coletados; 
- Elaborar hipóteses 
diagnósticas da 
situação detectada, 
bem como a 
direção, 
considerando o 
contexto 
pedagógico da 
Instituição; 
- Elaborar o plano 
anual do SOE; 
- Participar do 
processo de 
avaliação das ações 
realizadas pela 
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Instituição; 
- Apresentar a 
proposta do Recreio 
Dirigido para a 
direção, aos 
professores e 
servidores; 
- Coletar sugestões 
de atividades para o 
Recreio; 
- Montar a escala 
dos servidores e 
educadores que 
ficarão no Recreio; 
- Elaborar os 
rodízios das 
brincadeiras; 
- Participar das 
Coordenações 
coletivas e reuniões 
para este fim; 
- OOrientador 
Educacional 
trabalhará 
coletivamente, com 
a equipe gestora e 
a pedagógica em 
casos de omissão e 
violação dos 
Direitos da Criança 
e do Adolescente, 
junto aos órgãos de 
proteção. 
- Convidar pessoas 
capacitadas para 
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abordar o assunto 
sobre mediação de 
conflitos, e outros 
assuntos que se 
fizerem 
necessários; 
- Agendar e planejar 
juntos aos 
professores os 
projetos, de acordo 
com a demanda de 
cada professor; 
- Participar das 
coordenações 
coletivas semanais 
junto com os 
professores; 
- Participar do 
Conselho de 
Classe; 
- Estimular a 
participação dos/as 
professores/as na 
identificação, no 
encaminhamento e 
no 
acompanhamento 
dos/as 
estudantes/as com 
dificuldades de 
adaptação, de 
convívio social e/ou 
com dificuldades 
específicas de 
aprendizagem; 
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- Refletir e dialogar 
com o corpo 
docente sobre os 
resultados das 
avaliações, 
apresentando 
propostas de 
solução às 
disfunções 
detectadas; 
- Participar de 
Estudo de Caso 
dos/as 
estudantes/as em 
situação de 
dificuldade, quando 
necessário; 
- Trabalhar 
psicomotricidade 
com os estudantes, 
a partir da 
demanda do 
professor; 
- Fomentar o 
Recreio Dirigido na 
escola para todos 
os estudantes; 
começar pelo BIA e 
4º/5º Anos, a 
seguir, Educação 
Infantil; 
- Promover 
atividades que 
favoreçam ao 
estudante/a a 
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reflexão-ação da 
importância de se 
ter atitudes de 
cooperação, de 
sociabilidade, de 
respeito, de 
consideração, de 
responsabilidade, 
de tolerância e de 
respeito às 
diferenças 
individuais, com 
vistas à construção 
de uma 
convivência escolar 
social e pacífica; 
- Proporcionar ao 
estudante/a a 
análise, a 
discussão, a 
vivência e o 
desenvolvimento 
de valores, atitudes 
e comportamentos 
fundamentados em 
princípios 
universais; 
- Realizar ações 
preventivas contra 
a discriminação por 
motivo de 
convicções 
filosóficas, 
religiosas, ou 
qualquer forma de 
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preconceito de 
classe econômica, 
social, étnico e 
sexual, enfatizando 
o respeito à 
diversidade 
cultural; 
- Acompanhar, 
individual ou 
coletivamente, 
os/as 
estudantes/as, 
dinamizando temas 
que atendam às 
suas necessidades; 
- Identificar e 
trabalhar, junto à 
família, as causas 
que interferem no 
avanço do 
processo de ensino 
e de aprendizagem 
do estudante; 
- Orientar os pais 
e/ou responsáveis 
para a 
compreensão da 
cultura escolar e 
para a importância 
dos hábitos de 
estudo na criança e 
no jovem; 
- Promover 
momentos 
reflexivos 
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(palestras/encontro
s/oficinas) que 
contribuam com a 
educação das 
crianças/adolescen
tes/jovens, na 
prevenção de 
conflitos escolares 
e outros temas que 
sejam necessários; 
- Sondar possíveis 
influências, no 
ambiente familiar, 
que possam 
prejudicar o 
desenvolvimento 
do/a estudante/a 
na Unidade 
Educacional, 
intervindo e/ou 
encaminhando 
para a rede social 
de apoio 
interna/externa, 
sempre que 
necessário; 
- Atender individual 
e/ou coletivamente 
pais e/ou 
responsáveis; 
- Informar aos pais 
e aos familiares 
sobre os serviços 
de apoio social; 
- Estar presente e 
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contribuir com a 
preparação da 
Escola de Pais; 
- Participar com 
apresentações e 
dinâmicas sempre 
que for necessário. 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO DOS PROFESSORES READAPTADOS: 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Oportunizar ao 
Estudante as ocasiões 
de discussão sobre 
áreas diversificadas do 
conhecimento: direitos 
humanos, valorização 
das diferenças, 
sustentabilidade 
ambiental, respeito e 
levá-lo a perceber a 
complexidade da 
relação “Escola x 
Sociedade”. 

● Reconhecer o Aluno 
como sujeito de seus 
direitos e deveres, 
valorizando-o como 

Auxiliar na 
organização das 
atividades 
pedagógicas com 
destaque no sucesso 
escolar de nossos 
Estudantes, porque a 
aprendizagem 
ultrapassa o espaço 
da Sala de Aula, com 
o objetivo de que 
estes tenham 
capacidade para se 
apossar da cultura, 
do diálogo e possam 
inter-relacionar-se 
com seus pares, de 

-Elaboração de 
documentos diversos 
necessários ao bom 
andamento do trabalho 
na Escola; 

-Fazer o controle dos 
empréstimos/devoluções 
de Jogos Pedagógicos 
diversos; 

-Elaboração/confecção 
de Jogos Pedagógicos 
(com material 
reciclável); 

-Confecção de murais 
temáticos; 

● Participar dos Conteúdos do 
Currículo em Movimento e 
auxiliar, de forma geral, na 
articulação dos Processos de 
Avaliação Educacional para as 
Aprendizagens em seus três 
níveis:  

a) Aprendizagem: Avaliação em 
Sala de Aula do desempenho 
dos Estudantes, sob a 
responsabilidade dos 
Professores Regentes;  

b) Institucional: Autoavaliação – 
do trabalho pedagógico e da 
Escola (desenvolvida por ela 
mesma). Esta deve acontecer 

 Denise Beatriz 
Dornelles e 
Silva; 

 Meyre 
Machado; 

 Susane 
Vasconcelos. 

 

As Atividades 
propostas serão 
executadas durante 
todo o Ano Letivo. 
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indivíduo 
multidimensional e 
salientando os direitos 
coletivos, ou seja, 
auxiliar na formação de 
pessoas menos 
consumistas, mais 
éticas consigo, 
solidárias com seus 
semelhantes e partes 
integrantes da natureza 
em que vivem. 

● Proporcionar ao 
Estudante o contato 
com os Princípios da 
Educação Integral 
presentes do Currículo 
em Movimento da 
Educação Básica, os 
quais são: 
integralidade, 
transversalidade, 
territorialidade, 
convivência escolar 
negociada, 
intersetorização, 
diálogo escola-
comunidade, trabalho 
em rede, o que tornará 
possível a dilatação de 
chances às crianças, 
adolescentes, jovens e 
adultos. 

● Permitir que se 

modo a otimizar a 
mediação dos 
Professores na 
relação professor-
aluno no dia a dia, a 
sublimar e elevar o 
nível do processo de 
ensino-aprendizagem 
dos Estudantes, a fim 
de que possamos 
oferecer educação 
para todos com 
qualidade e 
ultrapassar nossas 
próprias metas nas 
Avaliações de Larga 
Escala do Ensino 
Fundamental – Séries 
Iniciais, que são:  

a) Provinha Brasil (2º 
Anos): A nível do 
Distrito Federal, 
exclusivamente 
(SEEDF);  

b) Prova Brasil (5º 
Anos): A nível 
nacional (MEC – 
Ministério da 
Educação). 

● Amparar o Corpo 
Docente no sentido 
de que no âmbito da 
democracia de 

-Cooperar na correção 
de Avaliações para as 
Aprendizagens de 
Diagnóstico dos Alunos; 

-Participação nos 
eventos comemorativos 
e de culminância 
pedagógica; 

-Organização do acervo 
e materiais da 
Biblioteca;  

-Cuidar do ambiente, no 
sentido de torná-lo 
agradável e funcional;  

-Recebimento, 
organização e 
distribuição dos livros 
didáticos;  

-Realização de 
empréstimo semanal 
dos livros de literatura 
para Alunos e para o 
Corpo Docente, 
Servidores e 
Comunidade Escolar, 
sempre que solicitado;  

-Controle de devolução 
dos livros emprestados, 
bem como do estado em 
que os mesmos se 
encontram;  

quando for imprescindível 
examinar a prática da própria 
instituição;  

c) De Sistema (de Redes de 
Ensino) ou Avaliação Externa 
(Avaliação de Larga Escala): 
Conforme Calendário Escolar 
Anual (e Local), realizada pelo 
Estado (SEEDF) ou pelo 
Governo Federal (MEC). 

 A interpretação é de 
que os níveis (supra) ajam 
mutuamente, entre si mesmos, 
e venham a colaborar 
verdadeiramente para o 
desenvolvimento da qualidade 
na educação pública desta UE.  

● Assessorar na significação da 
avaliação formativa e em sua 
manutenção consciente, com 
base em conceitos e práxis 
realizadas por cada pessoa na 
conjuntura tangível do ambiente 
escolar, especificamente nas 
Salas de Aula desta UE. 

● Colaborar na Avaliação para 
as Aprendizagens, que se 
envolve com o método, não 
meramente com o resultado da 
avaliação; 

● Contribuir, em linhas gerais, 
na: 
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realize na vida escolar 
do Aluno a função 
principal da Escola: que 
ele tenha o direito de 
aprender, sem 
discriminação, dentro 
do processo de inclusão 
educacional, ordenando 
todo o trabalho 
pedagógico de modo a 
cooperar para que este 
possa vivenciar dentro 
da Escola condições e 
circunstâncias que 
favoreçam a aquisição 
do conhecimento e o 
desenvolvimento das 
aprendizagens, com 
base nos princípios da 
responsabilidade e da 
ética. 

● Refletir e analisar o 
processo de ensino-
aprendizagem, 
percebendo o 
Estudante como 
indivíduo complexo, 
capaz de elaborar 
hipóteses, facilitando a 
interdisciplinaridade, a 
experiência da 
contextualização e do 
que é, de fato, 
importante.  

constituição e ação 
“na” e “da” Escola, 
proporcionemos a 
apoderação de 
resoluções coletivas 
in loco e deliberações 
individuais, sob 
circunstâncias 
características, 
conforme as 
experimentadas pelos 
Professores 
Regentes e 
Estudantes em Sala 
de Aula, uma vez que 
propiciemos 
considerações e 
ponderações em volta 
de quesitos 
relevantes, 
particularmente:  

I) “Para que ensinar?” 

II) “O que ensinar?” 

III) “Como ensinar?”  

IV) “O que e como 
avaliar?”.  

Ao debater 
pontos de vistas na 
gênese dos 
pensamentos, 
prevalências, atitudes 
e intervenções dos 

-Manter o diálogo 
permanente com a 
Comunidade Escolar, no 
sentido de: conscientizar 
da necessidade de 
conservação e 
devolução do acervo, 
informar sobre novos 
acervos e materiais 
disponíveis, estimular o 
uso do espaço pelas 
Turmas (conforme 
previsto em escala pré-
estabelecida);  

-Assessorar o uso do 
acervo e materiais da 
Biblioteca Escolar;  

-Apresentar, distribuir e 
fazer o controle dos 
materiais destinados ao 
uso em Sala de Aula, 
tais como: Dicionários, 
Livros do PNAIC – Pacto 
Nacional de 
Alfabetização na Idade 
Certa etc.; 

-Realizar Contação de 
histórias no espaço da 
Biblioteca Escolar e/ou 
no Pátio principal, de 
acordo com os 
Planejamentos 
Pedagógicos Coletivos;  

a) Função formativa da 
avaliação, cujo objetivo é 
proceder à inclusão e conservar 
todos os Alunos 
alcançando/compartilhando 
conhecimentos e saberes;  

b) Função diagnóstica, que se 
constitui na avaliação formativa, 
consistindo no conjunto dos 
outros níveis de avaliação.  

● Promover, junto ao Corpo 
Docente, auxiliando no que for 
requerido, a progressão 
continuada das aprendizagens 
dos Alunos, mediante 
assistência metódica de 
desempenho dos Alunos por 
intermédio de avaliações 
diversas praticadas com 
frequência. Inserido neste 
procedimento, avaliativo e 
formativo, que possibilite e 
levem o Corpo Docente e a 
Equipe Pedagógica desta UE a 
refletirem no trabalho produzido, 
procurando alternativas que 
venham a oportunizar o 
aperfeiçoamento no 
atendimento às carências de 
aprendizagens apresentadas 
pelos nossos Alunos. 

● Participar, quando 
convidadas, do Conselho de 
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 procedimentos 
técnicos, nas 
maneiras de 
instrumentalização da 
prática escolar, a 
Escola produz suas 
próprias ideias 
curriculares, 
superando a simples 
demarcação de datas 
comemorativas. 

● Desta forma, a 
possibilidade é de 

haver uma 
convergência de 
desempenho e 

motivadores, de tal 
maneira que se 

origine, (em cada um) 
ao redor de si, áreas 
de atuação variadas, 

expandindo 
oportunidades com o 

intuito de que os 
inúmeros indivíduos, 

as esferas e o 
conjunto de 

circunstâncias de 
uma situação se 

declarem e cooperem 
para sua mudança. 

-Assessorar o 
desenvolvimento do 
Projeto de Literatura (e 
de suas Ações), 
participando de sua 
elaboração, 
providenciando livros e 
materiais da Biblioteca 
necessários ao seu 
desenvolvimento, 
participando de sua 
execução dentro do 
possível. 

-Elaboração de bilhetes 
e/ou Autorizações aos 
Pais/Mães e 
Responsáveis dos 
Alunos matriculados e 
de documentos diversos 
internos, necessários ao 
bom andamento do 
trabalho na Escola; 

-Redação de Atas das 
reuniões de 
Coordenação 
Pedagógicas Coletivas e 
Planejamentos 
Pedagógicos Coletivos 
Bimestrais; 

-Organizar e escrever no 
quadro-branco da Sala 
de Coordenação 
Pedagógica e da Sala 

Classe, que consiste numa das 
mais significativas categorias de 
avaliação da Escola. 
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dos Professores, 
mensalmente, os 
eventos, por mês letivo, 
previstos no Calendário 
Escolar Anual da Rede 
Pública de Ensino do DF 
e no Calendário Local; 
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