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1. Apresentação

Esta proposta é o instrumento teórico-metodológico que norteia o

trabalho pedagógico e administrativo da Escola Classe 18 de Taguatinga no

decorrer de 2019. Ela será foco de constante avaliação, para oportunizar a

todos uma educação dentro dos princípios da qualidade e da equidade para

atender o estudante na sua totalidade.

O início do ano letivo de 2019 se deu com o planejamento da semana

pedagógica a partir da apresentação dos professores no dia 04/02/2019. Neste

mesmo dia houve a escolha de turmas pelos professores, para posteriormente

definir as estratégias de trabalho para o ano que estava por iniciar.

Houve uma mudança significativa no quadro de docentes em

decorrência das várias aposentadorias e do concurso de remoção que se

sucederam. Quinze novos professores se apresentaram e a escola estava

agora com um novo perfil, ocasionada também pela mudança ao longo dos

últimos anos na sua equipe de profissionais. Dessa forma, antes de apresentar

a própria história, era preciso acolher a história de cada um. Todos os novos

profissionais da educação trouxeram na sua bagagem sonhos e experiências

de outras instituições para se agregarem à história da escola. A vantagem

deste ano em relação ao anterior, é que o quadro estava completo, com as

carências todas cobertas pelos professores contratados temporariamente.

Conhecendo essa nova realidade, a equipe diretiva, com o apoio do

Serviço de Orientação Educacional e a Equipe Especializada de Apoio à

Aprendizagem representada aqui pela psicóloga, construiu o planejamento da

semana pedagógica. Durante a semana, após a escolha de turma, fez estudo

sobre o Currículo em Movimento, a organização curricular e o Projeto Político-

Pedagógico apresentando os projetos específicos e marcantes da escola.

Foi necessário fazer a adequação de tempo e espaço porque a escola

estava no meio das obras da reforma iniciada no final do ano passado. Foi

tumultuado, pois o espaço era limitado e os encontros tiveram que ser feitos no

pátio da escola, enfrentando as condições climáticas desse período. Diante

dessas dificuldades, um encontro teve que ser movimentado para fora da
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escola e era preciso correr contra o tempo, pois o início das aulas já estava

previsto e não haveria adiamento.

Assim, ficou decidido que o processo de construção da Proposta

Pedagógica se daria ao longo dos meses de fevereiro e março, nas

coordenações coletivas com os funcionários da escola, em atividades discentes

planejadas previamente, em reuniões com os pais e envio do questionário

anexado ao final deste documento para envolver e garantir a participação de

todos os segmentos da escola.

Com o retorno do questionário destinado aos pais foi possível identificar

as proposições apresentadas por eles sobre o que esperam da escola e como

idealizam a escola dos filhos. Na parte dos anexos será apresentado um

quadro com essas proposições.

Os projetos principais da escola foram apresentados a todos os

segmentos, em reuniões separadas. Os projetos Pequenos Autores Grandes

Obras, Reinventando a Biblioteca e Educação com Movimento fazem parte da

história da escola e não serão excluídos da Proposta Pedagógica. As ações

pedagógicas serão direcionadas a partir da temática proposta para este ano,

incluídas nos projetos e definidas aqui na Proposta Pedagógica.

A partir da ideia de que a escola é inclusiva, atendendo a diversas

realidades dentro de uma perspectiva de aceitação e acolhimento, em

decorrência do novo perfil profissional, do atendimento a alunos com

necessidades educacionais especiais e estrangeiros e das diferenças

socioculturais e econômicas dos seus autores, a Proposta Pedagógica deste

ano terá como tema central a INCLUSÃO nas suas diversas naturezas e como

lema a frase: “EU TE RECEBO COM TODA A DIFERENÇA QUE VOCÊ TRAZ”,

em proposição ao respeito as diferenças.

Espera-se que essa temática possa trazer mudanças na atitude da

comunidade escolar objetivando uma reflexão na sociedade de forma positiva,

mais justa e com o compromisso de valorização das diferenças.
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2. Historicidade

A Escola Classe 18 iniciou suas atividades sob a direção da professora

Nelice Ayres da Fonseca ao ser construída em 1964. Nesse ano, ela começou

suas atividades, mas somente em 14/01/1966 obteve o ato de criação por meio

do Decreto nº 481 – GDF. Atualmente, tem o reconhecimento por meio da

Portaria nº 03 de 12/01/2004. Está localizada na QND 12 Área Especial,

próxima ao pistão Norte de Taguatinga.

Com o passar do tempo, o processo de gestão democrática definiu a

escolha da equipe diretiva, eleita por meio do voto direto de toda a comunidade

escolar. Também fazem parte da equipe diretiva, por indicação do diretor, o

cargo de supervisor pedagógico e chefe de secretaria.

Em 2015 por meio de uma adesão esclarecida e voluntária da escola, a

organização escolar em ciclos para o 2º bloco (4º e 5º ano) foi implementada.

Dessa forma, a organização escolar passou a ser em ciclos nos anos iniciais

do Ensino Fundamental.

Ao longo da sua trajetória e de forma gradativa tornou-se uma escola de

educação inclusiva que atende alunos com necessidades educacionais

especiais.

A comunidade escolar é atuante e participativa: possui excelentes

profissionais, caracterizados pelo dinamismo e criatividade; uma boa parte dos

pais são presentes, questionadores e conhecedores de seus direitos.

Participam no processo pedagógico dos filhos e lutam para não terem seus

direitos violados; os alunos se envolvem com as atividades propostas e são

protagonistas da sua própria aprendizagem. Com esse perfil, todos - pais,

funcionários, alunos, amigos, vizinhança, parceiros - passaram a valorizar e

respeitar o trabalho desempenhado, reconhecendo a educação de boa

qualidade que ela desenvolve.

Ao longo de sua existência, foi palco para implementação de projetos

pilotos no âmbito do Distrito Federal, como por exemplo, o Projeto ABC e o

Projeto Educação com Movimento. O primeiro era uma Escola de Aplicação

onde os docentes davam aulas de demonstração para professores de outras

escolas, o segundo, que ainda funciona, são professores de área específica de
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Educação Física, integrados com os professores regentes dos anos iniciais que

desenvolvem atividades do currículo na área de linguagem/Educação Física

com os alunos.

A escola criou projetos de destaque, como “Reinventando a Biblioteca” e

“Pequenos Escritores, Grandes Obras”.

Reinventando a Biblioteca é alvo de muitas lutas para sua manutenção,

mesmo tendo sua aprovação garantida. Para este ano, mais uma vez ele está

enfrentando o desafio de sua permanência. O projeto foi aprovado com a

presença de professores readaptados, porém, sua caracterização é com dois

professores regentes que ministram aulas lúdicas e interativas com incentivo à

leitura. Professores readaptados apresentam limitações com a função, por

motivos de saúde, e não têm possibilidade de atender as 30 turmas. Esse

projeto é referência para várias outras instituições no DF e só acontece nessa

escola.

Pequenos Autores, Grandes Obras existe há 28 anos. Ele estimula a

produção de textos que é trabalhada ao longo do ano de forma sistemática,

valorizando a escrita do aluno de forma livre, autônoma e criativa. Dessas

produções, cria-se o produto final, que é a confecção do livro da turma. Nele

serão inseridas algumas produções dos alunos de acordo com a proposta

estabelecida pelo professor.

Ambos foram idealizados por professoras já aposentadas que sonharam

com uma história diferente para a escola, porque acreditaram num modelo de

educação inovador, longe do tradicionalismo muitas vezes inerente ao trabalho

docente e que merecem ser mencionadas pelo brilhante trabalho dedicado à

EC 18 – Professoras Maria Célia Madureira Silva e Raquel Gonçalves Ferreira

que dedicaram ao projeto Reinventando a Biblioteca e as professoras Nadir da

Trindade Chaves Oliveira e Maria Goretti Silva do Amaral que criaram o projeto

Pequenos autores, Grandes Obras.

Daqui também saíram personagens e mascotes que surgiram de alguns

projetos e que fizeram história. São eles:

 Racumim e Racutia: são ratinhos que moravam na biblioteca. Lá

aprenderam a ler e adquiram amor aos livros, protegendo todo o

acervo da biblioteca. Surgiram para dar vida ao Projeto

Reinventando a Biblioteca
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 Millenium – uma boneca virtual que surgiu na virada do milênio e

que veio desenvolver questões ambientais com os alunos; A

virada do século XX para XXI era cercada de medos, mistérios e

incertezas. Isso mexia com a fantasia de adultos e crianças e os

desastres ambientais estavam associados ao fim do mundo.

Muitos desastres poderiam ser evitados se a consciência

ambiental fosse melhor internalizada pela população. Daí, surgiu

a ideia da boneca, que de forma lúdica, trouxe a reflexão para

compromisso ambiental de todos com o planeta.

 Mancha Azul – era uma gota de água para desenvolver um

projeto sobre o racionamento de água.

 Glup – também era uma gota d’água, responsável por questões

ambientais no Distrito Federal, mais preocupado com a fauna e

flora do cerrado.

 Alvinho – era uma mascote criada em 2011, em decorrência do

atentado às Torres Gêmeas (World Trade Center) nos Estados

Unidos que visava levar a paz e a harmonia entre os povos

trazendo para o ambiente escolar a cultura da não violência.

 Boneca do Livro – era uma personagem que abordava a criação

de um livro desde o início da história até o projeto final. Ela fazia

alusão ao projeto Pequenos Autores, Grandes Obras.

Neste contexto, a Escola Classe 18 teve seu nome propagado em toda a

rede escolar tanto pela eficiência dos seus projetos, quanto pela competência

de seus profissionais. Isso faz aumentar a demanda por vaga nesta instituição,

reforçando que, ao longo de sua história, construiu um legado de qualidade e

amor pela educação.

E considerando a importância de tais projetos, hoje vemos a

necessidade da manutenção/aprimoramento dos mesmos, levando em

consideração às novas realidades e demandas do presente, onde podemos ter

como nossa grande aliada, as tecnologias e propostas pedagógicas

sustentadas pelos eixos transversais e integradores do Currículo.
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A escola possui 30 turmas de anos iniciais (1º ao 5º ano), distribuídas

nos turnos matutino e vespertino, conforme o quadro de distribuição de turmas

anexo a este documento.

A caracterização física da escola está representada no mapa abaixo. A

EC 18 está comprometida com a igualdade de acesso ao conhecimento à

todos e especialmente, empenhada em garantir esse acesso aos grupos da

população em desvantagem na sociedade, mesmo sendo um número reduzido

em nossa realidade. Assegurando o ingresso, a permanência e o sucesso de

todos na escola, conforme prevê o Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução

CNE/CEB nº 4/2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais

para a Educação Básica.
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MAPA DA ESCOLA



10

3. Diagnóstico da realidade da escola

Baseado no Censo Escolar de 2019, na EC 18 de Taguatinga há 600

alunos regularmente matriculados, na faixa etária de 6 a 14 anos, distribuídos

em turmas do 1º ao 5º ano nos turnos matutino e vespertino. As salas de aula

estão com alunos excedentes, ultrapassando os 10% em cada sala. Essa foi a

estratégia encontrada para diminuir a movimentação no fluxo de alunos e evitar

os prejuízos no trabalho pedagógico.

CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS - MATUTINO – 313 ALUNOS
Ano Turma/

Classificação
Sala Professora Característica

do ANEE
Nº de
alunos

1º
ANO

1º A
(II) 11 Vanusa (EF) TOD/TDAH/DF

MNE 18

1º B
(CC) 12 Fabiana Rodrigues (EF) - 28

2º
ANO

2º A
(CCI) 13 Valéria Gomide (EF) DI/TDAH 26

3º
ANO

3º A
(II) 14 Fátima Rejane (EF) TDAH 22

3º B
(II) 15 Lúcia (EF) DI/S.DOWN 16

3º C
(II) 10 Sheila (EF) DI/S.DOWN 22

4º
ANO

4º A
(CCI) 09 Rosângela (EF) BV, DI, DMU -

DPAC - TDAH 20

4º B
(II) 08 Adriana (EF)

* Aline (CT) TDAH, DPA(C) 26

4º C
(II) 07 Patrícia (EF) TGD/AUT -

DF/BNE 17

4º D
(CCI) 06 Márcia (EF) DPAC – TDAH

DISLALIA 26

5º
ANO

5º A
(CCI) 01 Ana Paula (EF) DPA(C) -

TDAH 24

5º B
(CCI) 02 José Inácio (EF) DF/BNE –

TDAH 24

5º C
(II) 03 Fabiana Santana (EF) OUTROS -

DF/ANE, DMU 18

5º D
(II) 04 Rosimar (EF) TGD/AUT -

S.ASPERGER 18

5º E
(CC) 05 Cláudia Cristina (EF)

* Ana Cristina (CT) - 33

https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php?pagina_carregar=educar_aluno_det.php?cod_aluno=476599
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CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS - VESPERTINO – 287 ALUNOS
Ano Turma/

Classificação
Sala Professora Característica

do ANEE
Nº de
alunos

1º
ANO

1º C
(II) 11 Célia (EF) S.ASPERGER 20

1º D
(II) 12 Simone Paiva (EF) TGD/AUT 18

2º
ANO

2º B
(II) 13 Marcilea (EF) DI/TDAH 20

2º C
(II) 14 Daniella Christine (EF) TGD/AUT 18

3º
ANO

3º D
(CCI) 15 Nanci (EF) TDAH 18

3º E
(CCI) 10 Sandra Meireles (EF) TDAH/TOD 18

3º F
(CCI) 09 Jandira (EF)

DI/TDAH/DISLALIA
DISLEXIA 18

3º G
(II) 08 Karina Roberto (EF) TGD/AUT – DI 20

3º H
(CCI) 07 Maria Raymunda (EF)

* Aline (CT) TDAH, DPA(C) 20

4º
ANO

4º E
(II) 06 Alessandra (EF)

* Grazielle (CT) TGD/AUT 17

4º F
(II) 01 Carine (EF)

* Camila Malva (CT)
DF/ANE -
TDAH 17

4º G
(CCI) 02 Francisca (EF)

* Larissa (CT)
DPA(C) -
TDAH 26

5º
ANO

5º F
(CCI) 03 Bianca (EF)

* Leda (CT) DF/BNE 24

5º G
(CCI) 04 Franknelly (EF)

* Nayara (CT)
DPA(C) –
TDAH 24

5º H
(CCI) 05 Milla Rayane (CT) CCI DPA(C) 24

* As turmas estão com professores substitutos, contratados

temporariamente para cobrir a carência dos professores efetivos, que se

afastaram decorrência dos cargos comissionados, coordenação e por motivo

de tratamento da saúde.

Nas turmas reduzidas, todos os alunos com necessidades educacionais

especiais, possuem laudo/diagnóstico e relatório psicopedagógico.

https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php?pagina_carregar=educar_aluno_det.php?cod_aluno=476599
https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php?pagina_carregar=educar_aluno_det.php?cod_aluno=476599
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A legenda abaixo mostra a classificação das turmas com alunos com

necessidades educacionais especiais.

LEGENDA:

CC – CLASSE COMUM (não há redução de alunos)

CCI – CLASSE COMUM INCLUSIVA (reduzida por ter alunos com baixas e médias

necessidades)

II – TURMA DE INTEGRAÇÃO INVERSA (reduzida por possuir alunos com altas

necessidades educacionais especiais)

Há três categorias que classificam essas classes: A Classe de

Integração Inversa atende alunos com deficiência (Transtorno Global do

Desenvolvimento/Transtorno do Espectro do Autismo – TGD/TEA, Síndrome de

Down, Deficiência Intelectual, Deficiência Física com altas necessidades

educacionais (ANE), médias necessidades educacionais (MNE) e baixas

necessidades educacionais (BNE). Nessas turmas há uma redução maior de

alunos variando entre 12 a 18 crianças por sala. A Classe Comum Inclusiva

atende os alunos com transtornos (Transtorno de Déficit de Atenção e

Hiperatividade - TDAH, Transtorno Opositor Desafiador - TOD, Distúrbio do

Processamento Auditivo Central – DPAC e Transtorno de Conduta - TC). Nas

turmas comuns de inclusão são matriculados até 20 alunos. Na Classe Comum

não é matriculado nenhum aluno com necessidade educacional especial

diagnosticado, porém, pode haver crianças que ainda não passaram pelo

processo de atendimento da Equipe Especializada de Apoio à Educação.

Essas turmas podem chegar até 30 alunos matriculados.
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ALUNOS RETIDOS EM 2018

SÉRIE/ANO ANEE
QUANTITATIVO

POR ALUNO
MOTIVO

3º A * 01 DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM

3ºB * 02 DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM

3ºC * 01 DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM

3ºD TGD/AUT 01 DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM

3ºF * 01 DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM

3ºG DI 01 FALTAS INJUSTIFICADAS

5ºC * 01 FALTAS INJUSTIFICADAS

ALUNOS DEFASADOS EM IDADE/SÉRIE (2 ANOS OU ACIMA)

ANO LETIVO 2019

ANO/SERIE QUANTITATIVO

1º ANO 01

2º ANO 00

3º ANO 01

4º ANO 07

5º ANO 03

Em 2018, 8 (oito) alunos foram retidos e 12 estão defasados na

idade/ano. É relevante informar que a maioria são alunos com necessidades

educacionais especiais e foram retidos por não adquirem as competências e

habilidades necessárias para prosseguir no ano subsequente, mesmo tendo a

adequação curricular.

Para atender a esses alunos, bem como aos alunos com dificuldade de

aprendizagem, a equipe pedagógica conta com o apoio da equipe de apoio a

aprendizagem (EEAA), da Sala de Recursos para os alunos com diagnóstico,

Serviço de Orientação Educacional e do Projeto Interventivo, este, constituído

por duas professoras readaptadas que fazem atendimentos individuais ou em
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grupos para sanar as dificuldades apresentadas no 3º ano do Ensino

Fundamental, nas áreas da leitura e escrita e no raciocínio lógico-matemático.

O reagrupamento intraclasse e interclasse entre as turmas, por anos, é

outra estratégia para diminuir as dificuldades na aprendizagem. Ele procura

focar no letramento matemático, na leitura/escrita, na interpretação e produção

de textos.

A maior parte dos alunos tem origem da própria escola, ingressando no

1º ano do Ensino Fundamental. Outros são oriundos de escolas particulares e

públicas do DF e também de outras unidades da federação. A maioria reside

nas proximidades da escola e nas cidades satélites vizinhas como Colônias

Agrícolas Vicente Pires e Samambaia e Águas Claras.

No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB possui um

indicador de nível socioeconômico que tem como objetivo situar o conjunto dos

alunos em estratos socioeconômico, definidos pela posse de seus bens

domésticos, renda e contratação de serviços pela família dos alunos e pelo

nível de escolaridade de seus pais. No indicador, as escolas são classificadas

em grupos variando de 1 a 6, sendo que nas escolas classificadas no “Grupo 1”

predominam alunos com baixo nível socioeconômico e, no “Grupo 6”, alunos

com alto nível socioeconômico. (2017, IDEB)

Segundo o IDEB, a escola encontra-se no nível 5, de acordo com a sua

publicação do IDEB de 2017. http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53004124

Embora apresente esse índice, há alunos residentes também em outras

cidades satélites e entorno do Distrito Federal, como Recanto das Emas,

Águas Lindas/GO. Uma pequena parcela provavelmente estão entre os grupos

1 e 3, pois há 38 crianças inseridas no Projeto Presença e no Programa Bolsa

Família, ou seja, 6,33% participam de algum projeto social

Há alunos que vivem em abrigos e em situações de risco e

vulnerabilidade, acompanhados pelo Conselho Tutelar. Nesses casos, a

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e o Serviço de Orientação

Educacional procuram estar mais próximos dessas crianças para contribuir

com o desenvolvimento pedagógico, bem como orientando os responsáveis a

fim de ajudarem a superar as dificuldades apresentadas tanto na área cognitiva

como nas questões socioemocionais.

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53004124
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As avaliações em larga escala (IDEB, ANA, Prova Diagnóstica do DF)

refletem o trabalho pedagógico. Abaixo, as tabelas apresentam o desempenho

da escola.

IDEB - Anos iniciais do ensino fundamental

Taxa de Aprovação

Ano 1º 2º 3º 4º 5º P (i)

2005 -- 94,9 96,3 95,7 98,3 0,96

2007 100,0 100,0 90,2 97,2 97,2 0,97

2009 100,0 99,3 95,3 95,1 100,
0 0,98

2011 97,6 97,9 91,8 94,9 99,4 0,96

2013 98,6 100,0 93,6 95,6 97,0 0,97

2015 99,3 100,0 88,3 100,
0 98,5 0,97

2017 100,0 100,0 90,7 99,2 89,7 0,96

Saeb

Matemática Língua Portuguesa

N i

Proficiência
Média

Proficiência
Padronizada

Proficiência
Média

Proficiência
Padronizada

212,4 5,8 205,6 5,7 5,76

219,6 6,1 197,2 5,4 5,74

240,7 6,9 215,3 6,0 6,47

240,8 6,9 220,1 6,2 6,56

236,4 6,7 219,3 6,2 6,46

239,6 6,9 231,4 6,6 6,74

Indicador de
rendimento
baseado na
taxa de
aprovação
do aluno da
escola nessa
etapa de
ensino

Média de
proficiência em
Língua
Portuguesa e
Matemática,
padronizada
para um
indicador de 0 a
10 dos alunos
da escola,
obtida em
determinada
edição do
exame
realizado ao
final da etapa
de ensino. (5º
ano)
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236,3 6,7 234,4 6,7 6,74

Ideb

Ano Meta Valor

2005 5,5

2007 5,6 5,6

2009 5,9 6,3

2011 6,2 6,3

2013 6,5 6,3

2015 6,7 6,5

2017 6,9 6,4

Ano Ideb

2.005 5,5

2.007 5,6

2.009 6,3

2.011 6,3

2.013 6,3

2.015 6,5

2.017 6,4

Acima ou igual à meta

Abaixo da meta
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Fonte: http://portal.inep.gov.br/ideb

Nos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, em 2013

a escola obteve a nota 6,3, ficando abaixo da meta projetada de 6,5. Ela se

mantem estagnada com a mesma pontuação da avaliação desde 2009. Em

2015 participou novamente da Prova Brasil, elevando seu índice para 6.5,

porém ficando abaixo da meta prevista de 6.7. A avaliação foi feita novamente

em 2017 e o índice foi 6,4.

A Escola continua não atingindo a meta estabelecida. As estratégias

pedagógicas para sanar essa dificuldade deverão ser intensificadas nos

reagrupamentos intra e interclasse. É de suma importância sistematizar o

trabalho de formação continuada com os profissionais para que entendam os

níveis de proficiência e os descritores abordados na avaliação do SAEB para

poderem direcionar sua prática pedagógica. Dessa maneira, é possível que a

escola avance dentro das metas estabelecidas para os anos subsequentes.

A última Avaliação Nacional de Alfabetização foi realizada em 2016 e os

resultados foram os seguintes, conforme análise dos gráficos:

GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA

Os resultados dos testes de aprendizagem em Leitura são apresentados

em uma Escala de Proficiência, composta por quatro níveis progressivos e

cumulativos, da menor para a maior proficiência. No Gráfico 1, registra-se a

distribuição percentual dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental por

nível da Escala. O Nível 1 apresenta-se como nível mais elementar e o Nível 4

como o mais elevado da escala. (ANA, resultado, 2016).

http://portal.inep.gov.br/ideb
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GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA

Os resultados dos testes de aprendizagem em Escrita estão

apresentados por níveis de uma Escala de Proficiência. A Escala de Escrita é

composta por cinco níveis e, no geral, pressupõe a progressão da

aprendizagem de um nível para outro. No entanto, é importante ressaltar que o

processo de aquisição da escrita não ocorre em etapas lineares. (ANA,

resultado, 2016).

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA

Os resultados dos testes de aprendizagem em Matemática são

apresentados em uma Escala de Proficiência composta por quatro níveis

progressivos e cumulativos, da menor para a maior proficiência. Significa dizer

que quando um percentual de estudantes está posicionado em determinado

nível da escala, pressupõe-se que, além de terem desenvolvido as habilidades

referentes a este nível, provavelmente também desenvolveram as habilidades
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referentes aos níveis anteriores. O Nível 1 apresenta-se como nível mais

elementar e o Nível 4 como o mais elevado da escala. (ANA, resultado, 2016)

*Proficiência é capacidade para realizar algo, dominar certo assunto e

ter aptidão em determinada área do conhecimento.
Fonte: http://ana.inep.gov.br/ANA/

A Provinha Brasil neste ano foi substituída pela avaliação diagnóstica,

promovida pelo Governo do Distrito Federal. Trata-se de um instrumento de

avaliação de Língua Portuguesa e Matemática, aplicado para todos os

estudantes matriculados no 2º e 4º anos do Ensino Fundamental da rede

pública de ensino do Distrito Federal.

A avaliação do 2º tem como objetivo principal avaliar as fragilidades nos

processos de alfabetização e letramento dos egressos do primeiro ano de

escolarização. (2018, Guia de aplicação/Prova diagnóstica)

A do 4º ano objetiva embasar o estudo de comportamento dos itens

numa abordagem pedagógica, visando padronizar os eixos avaliativos,

elaborados a partir dos descritores por semelhanças de processos cognitivos

e/ou objetos de conhecimento. Estes descritores estão de acordo com as

matrizes de referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

(2018, Guia de Orientação da Avaliação Diagnóstica)

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E TESTE DA PSICOGÊNESE

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal instituiu a

Avaliação Diagnóstica, reconhecida pela Portaria 420 de 21 de dezembro de

2018, por meio do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito

Federal (SIPAEDF), visando o atendimento ao estabelecido no Programa de

Desenvolvimento da Educação (PDE). Tem como objetivo obter informações

para propiciarem a formulação constante de estratégias de intervenção

avaliativa que contribuam para a aprendizagem dos estudantes.

Ela está inserida no Calendário Escolar da rede de ensino, prevista para

os dias 10 e 11/04/2019. Para as instituições que atendem anos iniciais do

Ensino Fundamental, como esta, ela será aplicada para alunos do 2º e 4º anos.



20

Após aplicação e lançamento no sistema da avaliação diagnóstica, foi

possível observar os gráficos, as habilidades e fragilidades dentro dos

descritores propostos. Aqui será registrado as fragilidades que foram

percebidas nos 2º e 4º anos nas disciplinas de Língua Portuguesa e

Matemática para buscar estratégias de aprendizagens, conforme a saber:

2º ANO: Leitura

D9.1 - Identificar repetições e substituições que contribuem para a coerência e
coesão textual.
D7.3 - Reconhecer o assunto do texto a partir da leitura individual (sem apoio
das características gráficas ou do suporte).
D8.2 - Reconhecer a finalidade do texto a partir da leitura individual (sem apoio
das características gráficas do suporte ou do gênero).

2º ANO: Matemática

D1.4 - Comparar ou ordenar números naturais.
D5.3 - Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas
de medida.
D3.1 - Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação.
D3.2 - Resolver problemas que envolvam as ideias da divisão.

4º ANO: Língua Portuguesa

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por
conjunções, advérbios etc
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros
D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a continuidade de um texto.
D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de
outras notações
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

4º ANO: Matemática

D3 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais
pelo número de lados e pelos tipos de ângulos.
D8 - Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.
D9 - Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da
duração de um evento ou acontecimento.
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D15 - Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas
ordens.
D20 - Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes
significados da multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de
proporcionalidade, configuração retangular e combinatória.
D23 - Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do
Sistema Monetário Brasileiro

Serão nos momentos de coordenação pedagógica, por meio de estudos

e análise dos dados que a equipe de docentes e coordenadores buscará

estratégias de aprendizagem para sanar as dificuldades apresentadas,

ensejando planejamentos mais dinâmicos e lúdicos para auxiliarem os alunos a

superarem suas defasagens.

Nos anos iniciais de alfabetização (Bloco1) o teste inicial da psicogênese

faz uma projeção futura para o planejamento do professor visando o

desenvolvimento pedagógico dos alunos. Mediante os resultados iniciais, a

equipe de coordenação em conjunto com os professores regentes buscam

estratégias para auxiliar os alunos no avanço dos respectivos níveis.

Diante dos dados e após análise da realidade escolar, estratégias no

reagrupamento intraclasse e interclasse e no projeto interventivo serão criadas

para alcançar os objetivos propostos a fim melhor atender aos alunos em suas

necessidades cognitivas e pedagógicas voltadas leitura, escrita e raciocínio

lógico-matemático, visando, também, atingir as metas preestabelecidas pelas

avaliações em larga escala, conforme está previsto nesta proposta pedagógica.

4. Função social

Com uma nova característica devido a movimentação considerável de

profissionais, bem como ingresso de alunos novos, foi importante fazer uma

releitura do Projeto Político-Pedagógico, visando as novas concepções

atribuídas a um grupo renovado. Não longe dos ideais anteriormente colocados,

foi possível identificar que há semelhanças nos propósitos almejados.

Portanto, a Escola Classe 18 de Taguatinga, baseando nos

pressupostos teóricos do Currículo em Movimento que rege toda a rede de

educação pública do DF, tem como foco a educação integral, assumindo o
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compromisso da aprendizagem significativa, voltada para a valorização social e

para a formação de um cidadão apto a atuar numa sociedade preocupada com

sustentabilidade, a diversidade humana e o bem comum.

A educação integral aqui apresentada, não é a de tempo integral.

Conforme esclarece os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento a

educação aqui reportada é aquela que tem seu sentido ampliado, ou seja, a

educação enquanto “prática social que se dá nas relações sociais que os

homens estabelecem entre si, nas diversas instituições e movimentos sociais,

sendo, portanto, constituinte e constitutiva dessas relações”. (Pressupostos

Teóricos, Currículo em Movimento, 2014)

Nesse sentido, a escola, enquanto criação do homem, só se justifica e

se legitima diante da sociedade, ao cumprir a finalidade para a qual foi criada.

Assim, a escola, no desempenho de sua função social de formadora de sujeitos

históricos, precisa ser um espaço de sociabilidade que possibilite a construção

e a socialização do conhecimento produzido, tendo em vista que esse

conhecimento não é dado a priori. "(FRIGOTTO, 1999, p. 25). Assim, a

educação se constitui numa atividade humana e histórica que se define na

totalidade das relações sociais.

5. Princípios orientadores das práticas pedagógicas

Os princípios que norteiam o trabalho da Escola Classe 18 de Taguatinga são

baseados segundo os princípios da Educação Integral de acordo com os

pressupostos teóricos do Currículo em Movimento:

 Integralidade

 Intersetorização;

 Transversalidade;

 Diálogo escola e comunidade;

 Territorialidade

 Trabalho em rede.
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Integralidade: O princípio que observa o aluno como um todo, não na

ampliação de tempo e espaço, mas como percepção em todas as dimensões

humanas sejam nos aspectos cognitivos, emocionais, sociais ou psicomotores.

Intersetorização: A escola busca estar em parceria com o Governo Federal ou

do Distrito Federal, sendo mediadora das políticas públicas voltadas para sanar

as dificuldades pontuadas na escolarização, implementando os projetos

governamentais da Secretaria de Educação ou pelo MEC, por meio do PDDE

Interativo/Mais Alfabetização, da Plenarinha, Avaliação Diagnóstica e outros

projetos que visam contribuir para melhoria da Educação Brasileira.

Transversalidade: Embora não haja a escola integral no que concerne a

ampliação do tempo, temas transversais relevantes no contexto social são

inseridos no currículo numa perspectiva de atender as necessidades sociais e

ambientais, com o objetivo do aluno se identificar como agente transformador

da comunidade e sociedade em que vive. Tais temas são abordados na

interdisciplinalidade, vinculados a aprendizagem dentro do interesse e

relacionados aos problemas individuais e coletivos dos alunos.

Diálogo escola e comunidade: A comunidade é parte integrante e extensão

da escola. Com essa visão, a instituição procura abrir as portas para a

comunidade oportunizando mostrar por meio de participação cultural e

interativa, propostas que venham resgatar tradições e culturas populares da

vivência dos alunos.

Territorialidade: Na percepção de que o ambiente escolar não é o único

espaço de aprendizagem e sendo o Distrito Federal um lugar amplo, com

história e arquitetura muito rica, moderna e inovadora, além de ser um estado

que ainda necessita de investimento nas questões culturais e artísticas, a

instituição busca por meio de excursões, atividades de campo e lazer

proporcionar aos educandos o contato com outros saberes fora do ambiente

escolar.

Trabalho em rede: Por meio de formação continuada e integração entre todos

os componentes atuantes na escola, é importante cada um internalizar a

observância da responsabilidade social e pedagógica de todos os estudantes,

onde estes são vistos na sua integralidade. Aqui, o aluno pertence a todos que

atuam na escola, não sendo de um professor específico, mas de todos os
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setores que o envolvem, os quais exercem uma corresponsabilidade por todos

os discentes.

Objetivos
6.1. OBJETIVO GERAL:
Assegurar o atendimento aos alunos propiciando-lhes a formação integral

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, na perspectiva da

cidadania, autonomia intelectual, consciência crítica e a sustentabilidade

humana.

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Possibilitar ao aluno momentos de integração e fortalecimento da cidadania,

de forma organizada e colaborativa.

Promover a aprendizagem significativa, interativa e lúdica;

Desenvolver projetos que estimulem a participação coletiva;

Melhorar os índices de avaliação em larga escala;

Estimular o compartilhamento de experiências entre os educadores;

Estimular a participação da comunidade escolar no ambiente escolar.

Propiciar o desenvolvimento integral do educando em seus aspectos físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da

comunidade.

Assegurar as aprendizagens pautadas nos eixos integradores: alfabetização,

letramentos e ludicidade.

Contemplar as diferentes áreas do conhecimento, sustentando os eixos

transversais e do Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF), de

forma interdisciplinar e contextualizada;
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6. Concepções teóricas que fundamentam as práticas
pedagógicas

‘O compromisso do Governo do Distrito Federal com a sociedade no que

ser refere à Educação Básica se reflete nos muros da escola. Ao incorporá-lo,

a escola aceita o desafio de oferecer uma educação de qualidade, direito

indispensável para o exercício da cidadania em plenitude e o acesso de todos

à educação básica, sobretudo permanência com qualidade. Tal preceito está

em conformidade com a Constituição Federal, com a Lei de Diretrizes e Bases

da Educação – Lei 9394/93 e com a Gestão Democrática do Sistema de Ensino

Público do DF.

Dentro desta perspectiva, as Diretrizes Pedagógicas para a Organização

Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens e o Currículo em Movimento foram

inseridos para que o aluno fosse atendido na sua totalidade. A visão da

educação integral vai além da ampliação de tempos e espaços. Ela visa

também às oportunidades educacionais, onde as diversas dimensões humanas

se revelam e são reveladas.

Objetivando ressignificar esse espaço, a EC 18 se apoia na proposta de

educação para a diversidade, educação em e para os direitos humanos e

educação para sustentabilidade propondo um fazer pedagógico que leve a

formação de cidadãos comprometidos com a sociedade.

Ao incorporar também em suas ações pedagógicas o Currículo em

Movimento, ela percebe a importância de seguir os seus princípios, sob a ótica

da unicidade (teoria-prática), da interdisciplinaridade, contextualização e da

flexibilização.

Atrelada ao currículo, a avaliação se vê formativa e processual, dentro

da organização de ciclos. Avaliar para aprendizagem, analisando o produto e o

processo e avaliar continuamente, objetivando o avanço com garantia de

aprendizagens, dentro de uma visão emancipatória e democrática, dando fim

ao processo classificatório e excludente.

Assim, espera-se que a avaliação sirva de redirecionamento da ação

conjunta do professor, tornando-a reflexiva e baseada na vivência do dia-a-dia,

contemplando o processo de aprendizagem.
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Cabe ressaltar a importância de se utilizar estratégias didático-

pedagógicas que desafiem e provoquem no educando a construção de

hipóteses e possíveis caminhos para a resolução de problemas.

Na tentativa de propiciar um ambiente educativo rico, seguimos a

orientação do Currículo em Movimento quando relata a necessidade de se

utilizar materiais educativos diversificados e que possam promover a

reconstrução de aprendizagens por meio da ação investigativa, desafiadora e

criadora.

Nesse sentido, cabe ressaltar também, a importância de se fortalecer o

vínculo da escola com a família, possibilitando reflexões sobre o papel de cada

envolvido, com vistas à garantia da formação do educando, desde o seu

acesso e permanência no Ensino Fundamental.

7. Organização do trabalho pedagógico da escola

Organização escolar em ciclos:

A organização escolar em ciclos fundamenta-se na concepção de

Educação integral assumida pela SEEDF, entendida para além da ampliação

do tempo do estudante na escola, favorecendo a democratização da escola e

da educação, permitindo ao educando,

...o livre trânsito entre os anos escolares sem a

interrupção abrupta da reprovação ano a ano. Essa

sistemática de organização garante o respeito à

heterogeneidade dos tempos e modos de aprender

que caracterizam os sujeitos e amplia suas chances

de sucesso.

Currículo de Educação Básica (2014).

Ressaltando esse pressuposto, a Escola Classe 18 de Taguatinga

apresenta-se da seguinte forma:

 1º bloco – (1º, 2º e 3º anos);

 2º bloco – (4º e 5º anos).
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Organização do tempo e espaço:

A Escola Classe 18 de Taguatinga funciona no diurno de segunda-feira a

sexta-feira e excepcionalmente aos sábados de acordo com o Projeto Político-

Pedagógico, conforme projeção de dias móveis, elaborados na semana

pedagógica, previstos no calendário escolar. Casos excepcionais não previstos

neste PPP podem transformar alguns sábados em dias letivos, decorrentes de

paralisação dos professores e ou servidores, ou em circunstâncias em que haja

prejuízos de dias letivos.

Após discussão na semana pedagógica, e de acordo com a avaliação

institucional ao final do ano letivo de 2018, em que havia uma solicitação dos

pais para que as reuniões bimestrais ocorressem aos sábado, em função da

dificuldade de flexibilização no trabalho, quatro dias móveis serão repostos aos

sábados, conforme quadro abaixo:

DIA MÓVEL REPOSIÇÃO ATIVIDADE

21/06/2019 04/05/2019 Aula normal e reunião pedagógica participativa

com a presença de pais e alunos

08/07/2019 06/07/2019 Aula normal e reunião pedagógica participativa

com a presença de pais e alunos

17/10/2019 28/09/2019 Aula normal e reunião pedagógica participativa

com a presença de pais e alunos

18/10/2019 14/12/2019 Aula normal e reunião pedagógica participativa

com a presença de pais e alunos

As reuniões de pais tem a finalidade de acompanhamento e avaliação

das ações pedagógicas e ocorrerão da seguinte maneira:

1. Reunião de apresentação da equipe diretiva e professores:

Acontecerá na primeira semana de aula, objetivando a apresentação dos

professores e equipe diretiva para explicação da dinâmica da escola, das

metodologias utilizadas na aprendizagem e nas avaliações e projetos da turma

desenvolvidos pelo professor, bem como outros assuntos pertinentes.

2. Bimestralmente para tratar de assuntos pedagógicos,

relacionados a aprendizagem dos alunos, assim como as intervenções
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pedagógicas e estratégias utilizadas no bimestre com a finalidade de sanar as

dificuldades e quais encaminhamentos para os bimestres seguintes, após

amplo debate no conselho de classe.

3. Dias Letivos Temáticos previstos no Calendário Escolar

objetivando a aproximação e envolvimento da comunidade escolar com os

projetos desenvolvidos na escola e outros temas pertinentes e/ou sugeridos

pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

4. Extraordinariamente para tratar de assuntos emergenciais e

extraordinários ao bom andamento dos projetos e das atividades escolares.

As pautas de reunião terão ampla divulgação por meio de bilhetes

enviados às famílias com antecedência mínima de cinco dias.

Casos eventuais e não previstos nesta Proposta Pedagógica poderão ser

modificados sob prévia comunicação e anuência a Coordenação Regional de

Ensino de Taguatinga.

Dois sábados extras estarão previsto no calendário: Festa dos 20 anos

do Rabumim e Racutia, fazendo alusão ao projeto “REINVENTANDO A

BIBLIOTECA e Festa Junina que é tradicional e acontece na escola desde a

sua criação.

Caso haja paralisação dos professores ou qualquer forma de prejuízo ao

dia letivo dentro do bimestre previsto para as festividades, esses dias ficarão

para recompor o calendário. Contrário a isso, os bimestres terão dias letivos a

mais aos que estão previstos.

DIAS LETIVOS EXTRAS OU

REPOSIÇÃO DE PONTO FACULTATIVO
EVENTO - DATA

Dia Letivo Extra

Festa Dos 20 Anos do

Racumim e Racutia – Referência ao

projeto “REINVENTANDO A

BIBLIOTECA – 06/04/2019.

18/04/2019 – Ponto Facultativo Festa Junina – 29/06/2019
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1- HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Matutino: 7h30 às 12h30

Vespertino: 13h às 18h

2- LOCALIZAÇÃO: QND 12 área Especial – Taguatinga/DF.

ÁREA TOTAL: 1.470 m²

3- DEPENDÊNCIAS:

Direção;

Secretaria;

Assistência Administrativa;

Assistência Pedagógica;

Orientação Educacional;

Sala da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem;

Sala de Recursos;

Sala para o Projeto Interventivo;

Sala para os professores;

Copa para os professores;

Sala de Apoio pedagógico;

Sala de Leitura;

Sala de TV e Vídeo;

15 Salas de aula;

Quadra de Esportes Descoberta;

Cozinha;

Mecanografia;

Sala para os Auxiliares de Educação;

Auditório;

Almoxarifado;

Banheiro Masculino e Feminino para alunos;

Banheiros Masculino e Feminino para professores;

Banheiro para Portadores de Necessidades Especiais;

Estacionamento Privativo;

Pátio coberto e descoberto;

Parque Coberto.
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Relação escola-comunidade:

A relação entre a escola e a comunidade se dá por meio dos colegiados

da escola formados pelo Conselho Escolar, Conselho de Classe e Associação

de Pais e Mestres.

Toda a comunidade escolar tem representantes legais, eleitos entre si

para compor o Conselho Escolar e a Associação de Pais e Mestres.

O vínculo dessa relação é oportunizada pela comunicação de livre

acesso ao corpo docente nos horários de coordenação e a equipe gestora a

qualquer tempo e ainda em reuniões (de pais, coletivas com funcionários, ou

com toda a comunidade escolar) oportunamente marcadas para fins

pedagógicos, avaliativos ou administrativos.

Atuação de equipes especializadas e outros profissionais:

A Equipe diretiva:

1 – Diretora: Elisângela Maria Barbosa Levi

2 – Vice-diretora: Carine Barbosa Loures Rosa

3 – Supervisora Pedagógica: Alessandra Mara de Oliveira

4 – Chefe de secretaria: André Luiz Costa Irineu

Equipe pedagógica atuante

1) Supervisora Pedagógica:

1 – Alessandra Mara de Oliveira

2) Coordenadoras:

1 – Bianca dos Santos Cabral Alves – 1º e 2º anos

2 – Francisca das Chagas Ferreira Silva – 3º ano

3 – Frankinelly Assis Moreira de Oliveira – 4º e 5º ano

Professores Regentes Efetivos e Contratados:
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1º Ano:

1 – Célia Regina Soares Ferreira (Efetivo)

2 – Fabiana Rodrigues Teixeira (Efetivo)

3 – Simone de Paiva Teixeira Bravin (Efetivo)

4 – Vanusa Pereira Alves (Efetivo)

2º Ano:

1 – Daniella Christine Almeida (Efetivo)

2 – Marcilea da Silva do Espirito Santo (Efetivo)

3 – Valeria Gomide de Araujo (Efetivo)

3º Ano:

1 – Fatima Rejane de M. dos Santos (Efetivo)

2 – Jandira Celestino de Sousa (Efetivo)

3 – Karina Roberto da Silva (Efetivo)

4 – Lucia Maria da Silva Diniz (Efetivo)

5 – Maria Raimunda Melo Carvalho (Efetivo) - (Licença para Tratamento da

Saúde) – substituta: Aline Fonseca de Oliveira (contrato temporário)

6 – Nanci Bastos da Silva (Efetivo)

7 – Sandra Meireles Rodrigues (Efetivo)

8 – Sheila de Melo Resende (Efetivo)

4º Ano:

1 – Marcia de Araújo Pereira (Efetivo)

2 – Adriana Soares Bezerra M. de Souza (Efetivo) – (Licença Para Tratamento

da Saúde) – Substituta: Márcia Alves Tapeti (Contrato Temporário)

3 – Patrícia Elias Bezerra Lessa (Efetivo)

4 – Rosangela da Silva Rosa (Efetivo)

5 – Carine Barbosa Loures Rosa (Efetivo) - (Vice-diretora) - Substituta: Camila

de Araújo Teixeira Malva (Contrato Temporário)



32

6 – Alessandra Mara de Oliveira (Efetivo) - (Supervisora) – Substituta: Grazielle

Cataneo de Souza Azevedo (Contrato Temporário)

7 – Francisca das Chagas Ferreira Silva (Efetivo) - (Coordenadora) – Substituta

Larissa Rodrigues Silva (contrato Temporário)

5º Ano:

1 – Ana Paula dos Santos (Efetivo)

2 – Fabiana Santana Miranda (Efetivo)

3 – Cláudia Cristina Martins (Efetivo) - (Licença para tratamento da Saúde) –

Substituta: Ana Cristina Escórcio de Medeiros

4 – Jose Inácio da Silva Filho (Efetivo)

5 – Rosimar Rabelo da Silva (Efetivo)

6 – Bianca dos Santos Cabral Alves (Efetivo) - (Coordenadora) – Substitua

Leda Maria Carvalho Santana Matos (Contrato Temporário)

Frankinelly Assis Moreira de Oliveira (Efetivo) - (Coordenadora) – Substituta:

Nayara Filgueira Galdino da Silva (Contrato Temporário)

MILLA RAYANE DA SILVA M. FERNANDES (Contrato Temporário) – Ocupa

uma vaga remanescente

3) Professoras de Educação Física atuando no Projeto Educação com

Movimento:

1 – Luciana Inez Coser De Almeida

2 – Marilza Olívia Torrres Pereira

4) Professoras readaptadas:

a) Projeto Interventivo de Leitura e Escrita:

1 – Marcia Santos de Oliveira

b) Projeto Interventivo de Matemática:

1 – Tânia Cristina de Oliveira Machado

c) Apoio Pedagógico:
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1 - Adriana de Fatima Porto Alves – Atividade de controle disciplinar e

assistência ao alunos

2 - Ana Paula Navarro Machado – Atividade de execução e produção de

material para os alunos e assistência ao professor

3 - Bethânia de Oliveira Aquino – Atividade na sala de leitura/biblioteca –

auxiliando o projeto “Pequenos Autores, Grandes Obras

4 - Cláudia da Silva Sarmento – Atividade na sala de leitura/biblioteca –

auxiliando o projeto “Pequenos Autores, Grandes Obras

5 - Damariz Adélia de Brito Pimenta – Atividade de apoio ao estudante e as

famílias no Conselho Escolar e na Associação de Pais e Mestres (Encontra-

se de Licença para Tratamento à Saúde por tempo indeterminado)

6 - Daniella Cristina Porto Zani – Atividade de controle disciplinar e assistência

ao alunos

7 - Karla Vieira Almeida Medeiros – Atividade de apoio ao estudante atuando

na alimentação escolar

8 - Viviane de Oliveira Araújo – Atividade de apoio ao estudante atuando na

alimentação escolar

9 - Sandra Maria de Vasconcelos Tavares – Atividade na produção de

materiais e apoio ao aluno e ao professor

Equipes especializadas:

A escola dispõe de três equipes pedagógicas que desenvolvem suas

atividades voltadas para a melhoria da aprendizagem, são elas:

 Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem – EEAA :

Assessora a prática pedagógica e acompanha o processo de ensino

aprendizagem em perspectivas preventiva, institucional e interventiva com

vistas a contribuir para melhoria da qualidade de ensino. Na modulação consta

um psicólogo itinerante e um pedagogo efetivo:

1 – Psicólogo Itinerante: Anaí Haeser Péna

2 – Pedagogo: Carência aberta
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 Equipe de Sala de Recurso:

O atendimento na Sala de Recursos visa o ajuste da aprendizagem e a

socialização do aluno com necessidades educacionais especiais dentro do

ambiente escolar, bem como o desenvolvimento de atividades relacionadas à

auto estima, concentração, produções de textos e artísticas, jogos e

brincadeiras, elaboração e acompanhamento das avaliações, facilitando assim

a inserção do aluno na sala de aula. Na modulação há vagas para duas

professoras regentes, porém a demanda de alunos com necessidades

especiais é maior. Atua na sala de recursos os seguintes profissionais:

1 – Sandra dos Santos Alves

2 – Há carência aberta

 Equipe de Serviço de Orientação Educacional:

Em parceria com a equipe escolar, o Serviço de Orientação Educacional

realiza ações voltadas para o resgate dos valores universais visando à

formação do educando e considera o trabalho preventivo de grande relevância

para a construção de uma convivência saudável tanto no ambiente escolar

como no ambiente social. Na modulação há dois orientadores:

1 – Carolyne De Souza Martins

2 – Lilian Dias Mesquita

Atuação dos Educadores Sociais Voluntários e Monitores:

O processo de escolha dos educadores sociais voluntários foi por

processo seletivo e a escolha se deu acordo com a modulação e a demanda de

alunos com necessidades educacionais especiais, após análise e seleção

provenientes da CRET. Ao todo são 13 Educadores Sociais Voluntários

atuantes na escola. Todos estão desempenhando atividades de apoio ao

professor de alunos com necessidades educacionais especiais.

a) Monitores de Gestão Educacional:

1 – Lázaro Eduardo Leite Ribeiro
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 Atende alunos com necessidades educacionais especiais – altas

necessidades e Síndrome de Down no 4º ano matutino e vespertino

2 – Raphael Carvalho Viana Campos

 Atende alunos com necessidades educacionais especiais – Síndrome de

Down/Deficiência Intelectual no 1º ano vespertino e no 3º ano matutino

b) Educadores Sociais Voluntários: (acompanham alunos com
necessidades educacionais especiais)

1 – Ana Jailane Brito Batista Lima

 Atende alunos com baixa visão, Deficiência Intelectual e Deficiência

Física, Distúrbio do Processamento Auditivo Central

2 – Daniela da Costa Santana

 Atende Deficiência Fisica, Deficiência Múltipla/Altas Necessidades

Educacionais

3 – Jéssica Raiany Santos de Sousa de Lima

 Atende Transtorno Global do Desenvolvimento/Autismo

4 – João Victor Basílio Gonzaga

 Atende Transtorno Global do Desenvolvimento/Autismo

5 – Larissa Silva e Sousa

 Atende Deficiência Intelectual/Síndrome de Down

6 – Lucas Benilson Porto Alves

 Atende Deficiência Intelectual – Dislexia – Transtorno de Déficit de

Atenção e Hiperatividade

7 – Rayane Caroline Pirineus Costa

 Atende Transtorno do Espectro Austista

8 – Sabrina Kelly Rosa Ferreira Dias

 Atende Deficiência Intelectual – Síndrome de Down

9 – Shirlei Fontoura Freire de Farias

 Atende Deficiênia Física – Médias Necessidades Educacionais

Especiais – Atende Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade,

Transtorno Opositor Desafiador

10 – Stephanie Souza Nobre da Rocha
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 Atende Transtorno Global do Desenvolvimento – Autismo

11 – Tatiane de Oliveira Carvalho

 Atende Deficiência Física, baixas necessidades educacionais especiais e

Transtorno Global do Desenvolvimento – Autismo

12 – Pedro Cardoso de Santana Neto

 Atende Transtorno Global do Desenvolvimento/Autismo

13 – Viviane Martins Alves

 Atende Deficiência Física/baixas necessidades educacionais especiais e

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

Equipe de apoio técnico-administrativo:

Técnico de Gestão Educacional: Atua como apoio a direção, fazendo

serviços administrativos. São eles:

1 - André Luiz Costa Irineu – Secretário Escolar

2 - Kelly Cristina Barbosa de Souza – Apoio Administrativo

3 - Kelly Reijany Andrade Lima – Apoio Administrativo com restrição na função

4 - Ocilma Chagas De Assis Nunes – Apoio Administrativo

Equipe auxiliares de educação:

a) Agentes de Gestão Educacional: Conservação e Limpeza – em

decorrência da terceirização do serviço, a exceção dos readaptados,

todos estão desviados de suas funções:

1 - Maria Cristina Gadelha Da Silva - Conservação e Limpeza – atua na

portaria.

2 - Maria de Lourdes Silva Dias - Conservação e Limpeza – Readaptado –
atua na portaria

3 - Maria Jacirleyde Falcão Costa - Conservação e Limpeza – atua na portaria

4 - Neide Corado dos Reis - Conservação e Limpeza – Readaptado – atua na

portaria
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b) Agentes de Gestão Educacional: Copa e Cozinha - por causa da

restrição e readaptação, todos foram desviados de suas funções e o

serviço foi terceirizado:

1 - Kelly Batista de Castro - Copa e Cozinha – Restrição de função – atua na

Secretaria como apoio administrativo

2 - Luzia França de Oliveira - Copa e Cozinha – Readaptado – atua na

mecanografia e apoio a direção

c) Agentes de Gestão Educacional: Vigilância – A escola conta com 4

vigias do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Distrito

Federal, responsáveis pela guarda do patrimônio em escalas

noturnas e diurnas nos finais de semana. São eles:

1 - Amarildo Dias Castro

2 - Arnaldo Pereira de Carvalho

3 - Carlos Roberto Pereira

4 - Jorge Migueldos Santos Silva

Duas empresas prestam serviços gerais – CONFERE SERVIÇOS LTDA

(copa e cozinha) e REAL SERVIÇOS GERAIS (conservação e limpeza).

SERVIDORES TERCEIRIZADOS – REAL SERVIÇOS GERAIS –
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

1 – Djanete Maria Dos Anjos Teixeira

2 – Donato Pereira De Oliveira Junior

3 – Justina Dos Santos Paes

4 – Maria Antonieta Mota Gomes

5 – Maria Eridam Araújo De Mesquita

6 – Maria Zélia Paula Da Silva

7 – Rosangela Antônia Rodrigues

8 – Valdirene Bicalho Ferreira De Sá
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SERVIDORES TERCEIRIZADOS – CONFERE SERVIÇOS LTDA –
COPA E COZINHA

1 – Maria de Lourdes Francisca dos Santos

2 – Maria do Rosário Alves dos Santos

Projetos Específicos

Educação com movimento:
É um projeto em que 02 professores de área específica formados em

Educação Física desenvolvem atividades lúdicas e recreativas em parceria

com os professores regentes a fim de proporcionar aulas interdisciplinares de

acordo com a proposta curricular de Educação Física para os anos iniciais, em

como outras atividades que contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos

alunos de forma lúdica, voltada para o movimento e a expressão corporal.

Nesta perspectiva são executadas atividades competitivas e interativas por

meio de jogos, gincanas, campeonatos, objetivando a formação global da

criança por meio de atividades orientadas, de iniciação à dança, ginástica e de

jogos pré-desportivos. Com a visão lúdica o estudante aprende a respeitar

regras, a ser organizado, a ter condutas disciplinares adequadas para sua

convivência social e a participar de competições, aprendendo a ganhar e

perder.

Reinventando a Biblioteca:
O projeto em questão reza que 02 professores regentes devem atuar na

sala de leitura, um em cada turno, para desenvolver atividades voltadas para o

incentivo à leitura, liberdade de expressão e para atuação e representação

teatral. A sala de leitura conta com excelente acervo de livros de literatura de

vários autores e vestuário (roupas e fantasias) para apresentações teatrais que

são disponibilizados aos alunos por meio de empréstimo via carteirinha de

sócio nato da biblioteca. Embora haja aprovação para o Projeto “Reinventando

a Biblioteca, atualmente não há professores regentes atuantes, pois a última

autorização dispõe que dois professores readaptados façam o trabalho da sala
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de leitura. No entanto, da forma como é o projeto original, dois professores

readaptados não estão preparados para exercerem a função em decorrência

da sua limitação. Dessa forma, a biblioteca não está atendendo os alunos até

que seja autorizado o trabalho do professor regente e efetivo. O projeto

encontra-se anexo a esta proposta.

Neste ano, a fim de conscientizar a comunidade escolar e a Secretaria

de Educação do Distrito Federal sobre a importância e a manutenção deste

projeto, a escola comemorará no dia 06 de abril de 2019 os 20 anos de

Racumim e Racutia. Esses personagens foram marcantes na história do

projeto que já funciona há 28 anos. Durante a existência do projeto, as

professoras que atuavam e se aposentaram desempenhando esse trabalho na

biblioteca criaram as mascotes Racumim e Racutia através do primeiro livro

que escreveram - “Deu rato na biblioteca”. O livro foi escrito para dar vida,

ludicidade e encantamento às crianças como forma de incentivá-las a

valorização dos livros e do espaço lúdico e interativo que a sala de leitura da

escola proporcionava. A ideia das escritoras Raquel Gonçalves e Célia

Madureira deu tão certo, que elas criaram uma série de histórias publicadas por

meio de outros livros, como: Os amores de Racutia, Procurando, Ninho de Rato,

O rato adormecido. Todos eles retratam histórias dos ratinhos Racumim e

Racutia. Eles fazem parte do patrimônio cultural da escola e são lembrados por

ex-alunos, profissionais que por aqui passaram e por toda a comunidade

escolar.

Recreio Legal:
A orientação educacional coordenará o projeto do recreio. Alunos das

turmas de 4º e 5º anos terão um treinamento específico para atuarem como

monitores. Eles aprenderão regras de convivência, identificação de situações

de risco, intervenção em segurança no âmbito escolar. O treinamento tem

como objetivo promover um ambiente escolar mais tranquilo e harmonioso. A

formação de líderes e de monitores visam resguardar a segurança dos colegas

da escola, no decorrer do período do recreio.

Pequenos Autores, Grandes Obras:
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Trata-se de um projeto que visa despertar no aluno o gosto pela leitura e

escrita. O objetivo é dar a liberdade ao aluno de expressar seus sentimentos e

emoções criando histórias fictícias ou reais, poemas, paródias, músicas,

cartazes ou qualquer outro tipo ou gênero textual que possam ser lidos e

entendidos por outras pessoas. Durante o ano, os alunos são estimulados a

produzir e reestruturar textos de vários gêneros e estilos e ao final do ano, com

o apoio do seu professor, escolhem os textos para a construção do livro da

turma. O projeto já existe a 28 anos e tem parceria com o projeto

“Reinventando a biblioteca”. Todos os livros publicados ao longo da sua história

estão arquivados na biblioteca e fazem parte do acervo da escola. Esse projeto

também é parte do patrimônio cultural da escola

Culminância:

A fim de proporcionar momentos que envolvem a participação familiar e

da sociedade, onde os alunos podem expor e demonstrar o que viveram e

experimentaram ao longo do ano letivo, no final do ano haverá a culminância

para o lançamento dos livros produzidos pelos alunos.

8. Estratégias de avaliação

A avaliação é o instrumento do trabalho pedagógico e institucional com

a finalidade de diagnosticar, observar, analisar e refletir as ações educativas e

administrativas da unidade escolar. Avaliar os avanços de aprendizagem dos

alunos e a forma na gestão escolar é um mecanismo de transformação das

ações executadas na escola.

As avaliações em larga escala, aplicadas por órgãos superiores de

educação permitem diagnosticar problemas na aprendizagem dos educandos e

promover ações pedagógicas, administrativas e financeiras.

Em todas as avaliações são desenvolvidas ações visando o crescimento

desses níveis a fim de melhorar a qualidade da educação. Para isso, o espaço

da coordenação coletiva é utilizado para pensar em planejamentos que estejam

voltados para a interdisciplinaridade, a fim sanar as dificuldades dos alunos,
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observando temas transversais que integrem e articulem as diversas áreas de

conhecimento, sendo estes voltados para temas contemporâneos que afetam a

vida humana, visando um espaço de discussão, reflexão e ação, integrado com

a avaliação formativa, diagnóstica e processual para assegurar, promover e

garantir a aprendizagem significativa dos alunos.

Observando as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Educação,

algumas estratégias – como, por exemplo, o reagrupamento – estão sendo

criadas para alcançar com êxito os objetivos propostos para melhor atender

aos alunos em suas necessidades cognitivas e pedagógicas voltadas para a

alfabetização e letramento, dentro dos eixos integradores e transversais,

visando, também, atingir as metas preestabelecidas pelas avaliações em larga

escala, conforme está previsto nesta Proposta Pedagógica.

O reagrupamento acontece entre os anos, nas suas respectivas turmas

e por blocos, procurando focar no letramento matemático e linguagem (leitura,

interpretação e produção de textos).

Professores e alunos são personagens na etapa educativa, os quais

coordenam entre si o processo de ação e reflexão sobre o que aprenderam e o

que ainda necessitam consolidar. Todos os segmentos da escola, compostos

por pais, alunos, professores e agentes de educação são responsáveis pela

instituição e pela qualidade de ensino.

Considerando que esse processo pedagógico ocorre por meio de

compartilhamento das ideias e experiências vivenciadas e experimentadas em

sala de aula e fora dela, tanto professores como alunos podem e devem intervir

na sua prática, para construir competências e habilidades que favoreçam novas

experiências e trocas, promovendo sua própria auto avaliação. Dessa forma, o

reforço escolar está inserido como uma atividade extraclasse para auxiliar os

alunos com dificuldade na aprendizagem conforme escala de atendimento.

A avaliação não é excludente e classificatória. O tempo de aprender de

cada um é considerado. O olhar atento do professor incentiva e auxilia o aluno

a descobrir suas fragilidades, gerando novas oportunidades e outras

estratégias para a sua aprendizagem. Focada numa avaliação formativa,

diagnóstica e contínua, o corpo docente da escola discute juntamente com a

coordenação a forma de avaliar, trocando ideias, levantando problemas,
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construindo e ressignificando a sua prática para que o aluno se sinta valorizado

e compreendido no seu período de aprender.

Além do diagnóstico do professor, a Avaliação Diagnóstica promovida

pela Secretaria de Educação também será um instrumento para mediar o

trabalho docente e discente. A partir dos descritores cobrados será possível

considerar as fragilidades e os avanços alcançados pelos alunos e pensar em

estratégias para sanar as dificuldades apresentadas.

A proposta de avaliação formativa engloba o dia-a-dia em sala de aula.

A partir do diagnóstico sobre onde o aluno se encontra, cabe ao professor

desenvolver estratégias para que o aluno seja capaz de compreender seu

estágio e se torne agente da sua própria aprendizagem, fazendo que esta fase

possa ocorrer de forma processual e contínua.

A escola aplica instrumentos de avaliação, por meio de provas e/ou

testes que são comunicados previamente à família e ao aluno. Há de se

considerar que tais instrumentos não são únicos como critério de avaliação,

pois não revelam a realidade diária dos alunos e vários fatores podem

contribuir para um resultado negativo. O aluno e a família tomam conhecimento

do conteúdo que será incorporado no teste para ter a oportunidade de revisar e

refletir sobre seus conhecimentos. Geralmente, os testes são aplicados por

disciplina e uma avaliação é aplicada de forma interdisciplinar, envolvendo

conteúdos que foram trabalhados em todas as áreas.

Outra forma de avaliação é o dever de casa. De acordo com as

Diretrizes de Avaliação Educacional (2014), trata-se de uma avaliação informal

e formativa que tem a sua relevância tanto para acompanhamento pelos pais,

como para o professor e aluno em benefício das aprendizagens dos estudantes.

As atividades propostas são cautelosamente escolhidas de forma que sejam

significativas e diferenciadas para cada nível em que o aluno se encontra.

Observando a proposta do Currículo em Movimento, e tendo em vista a

nova organização escolar por meio dos ciclos, não há subdivisão de conteúdos

por bimestre. Há uma flexibilização e uma complementação entre os conteúdos,

congruentes com a interdisciplinaridade.

Os relatórios feitos pelos professores é o documento principal sobre

suas concepções avaliativas. Eles registram as dificuldades apresentadas
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pelos alunos bem como as competências e habilidades adquiridas ao longo do

processo e ainda relatam as estratégias utilizadas para sanar as dificuldades.

É importante considerar as avaliações em larga escala, visto que os

alunos não estão acostumados com este tipo de avaliação. Por isso, a escola

procura mostrar aos alunos o formato dessas provas, para que elas não sejam

objeto de insegurança e medo no momento da sua aplicação, comprometendo

o resultado.

A escola, por ter sua organização em ciclo, não retém os alunos do 1º e

2º anos do 1º Bloco e no 4º ano, do 2º Bloco. A retenção acontece ao final de

cada bloco, ou seja, no 3º ano do 1º Bloco e no 5º ano do 2º Bloco. Por isso, no

3º ano e no 5º ano a avaliação adquire a característica de retenção e/ou

reprovação, caso não obtenham as habilidades e competências mínimas para

prosseguir para o ano seguinte ou não atingirem 75% de frequência, neste

último caso, em qualquer ano.

Por ser a avaliação processual e contínua, os alunos têm a oportunidade

de sanar suas dificuldades por meio de atividades diversificadas, reforço,

atendimento individual, reagrupamentos e projetos interventivos, estes feitos

por uma professora readaptada e pelas coordenadoras que auxiliam os

regentes nas dificuldades apresentadas pelos alunos.

Para os alunos com necessidades educacionais especiais são feitas

adequações curriculares pelos professores, auxiliados pelas professoras da

sala de recursos, e de acordo com o que vão alcançando, é registrado por meio

de relatórios de desenvolvimento.

A avaliação institucional envolve todos os segmentos da escola,

podendo algumas datas do planejamento pedagógico com a comunidade

escolar/dia letivo temático previsto no calendário oficial da SEDF, serem

aproveitados para tal fim. Para isso, o dia 06/11 foi escolhido para fazer a

avaliação institucional do ano de 2019 e se pensar em estratégias para

repensar a nova proposta pedagógica para o ano seguinte - 2020. Não

obstante, o Conselho de Classe também será palco para avaliação das

atividades executadas nesta proposta pedagógica.

Independentemente das datas previstas ao final de cada culminância de

projeto e/ou ações pedagógicas envolvendo a comunidade escolar, a equipe

diretiva e pedagógica analisa os pontos positivos e negativos para posterior
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debate coletivo, dando-se ênfase na concretização dos projetos, na gestão

escolar e na prática pedagógica. Por meio de auto avaliações/questionários, no

início do ano, todos os segmentos são convidados a refletir e registrar sobre os

pontos positivos e negativos da instituição. Os alunos têm a oportunidade de

falar e expressar suas ideias e ainda as registram com uma produção de texto

coletiva em sala de aula. Ao final do ano, a avaliação se torna concreta,

fazendo uma análise do que se conseguiu alcançar e as pendências que

ficaram, justificando o porquê, e as intervenções que foram feitas.

Avaliar requer cautela e disciplina. É uma rotina diária onde os

envolvidos nesse processo tenham condições para observar, registrar e

identificar todas as ações desenvolvidas, seja dentro ou fora da sala de aula,

seja ela institucional ou pedagógica, e nessa perspectiva todos sejam capazes

de retomar o caminho, fazer e refazer planejamentos, além traçar objetivos

para vencer os desafios, contribuindo, dessa forma, para melhoria nas

condições de aprendizagem e no processo educativo.

O Conselho de Classe é uma organização colegiada formada por

professores regentes, professores de Educação Física, os que atuam no

Projeto Interventivo, coordenadores e equipe diretiva, com a finalidade de

avaliar e refletir o fazer pedagógico e a função social da escola.

Segundo as Diretrizes Pedagógicas para organização curricular do 2º

ciclo:
Além de identificar os saberes ainda não

conquistados, os Conselhos de Classe são

momentos de reconhecimento dos progressos dos

estudantes, das práticas que são ou não adequadas

para a promoção das aprendizagens.

Em nossa escola, as reuniões são realizadas ao final de cada bimestre

para discutir e promover estratégias pedagógicas visando sanar as dificuldades

apresentadas pelos alunos, sejam elas comportamentais ou cognitivas.

Participam desse conselho apenas o corpo docente e direção. As

discussões, decisões, as estratégias e os encaminhamentos são pautados no

registro individual do professor, próprio para essa finalidade, que fica arquivado

na secretaria da escola.
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9. Organização Curricular

A estrutura pedagógica da escola é voltada para uma educação

inclusiva, objetivando o desenvolvimento integral e a autonomia, por meio de

ciclos.

O 1º Bloco (1º, 2º e 3º anos) e o 2º bloco (4º e 5º anos) visam o

atendimento global do aluno, assegurando-lhe a apropriação da leitura e escrita

na perspectiva do letramento linguísticos, matemático e científico, o

desenvolvimento das diversas formas de expressão em todas as áreas e

disciplinas, incluindo a das artes, e ainda a continuidade da aprendizagem

conforme preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino

Fundamental de 09 anos. Por meio das diretrizes pedagógicas para

Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens (1º Bloco e 2º Bloco) e

o Currículo em Movimento, a escola fundamenta suas atividades.

A diversidade entre os alunos está inserida no contexto escolar. Turmas

heterogêneas na aprendizagem, na cultura e formação social é uma realidade,

mas não um problema a ser abordado. Pelo contrário, na proposta da

educação em e para os Direitos Humanos a escola encontra o desafio de

aproximar estes estudantes por meio do compartilhamento de experiências e

respeito às diferenças. Isso significa dar oportunidade para o aluno de se

enriquecer com as diversas formas de experiências, para que ele consiga

superar suas dificuldades.

De acordo com o art. 32 da LDB 9394/96 a formação básica do

estudante está voltada para a cidadania, da qual este deve desenvolver sua

capacidade de aprender, desempenhando pleno domínio da leitura, da escrita

e do cálculo, adquirindo conhecimentos e habilidades, além de compreender o

ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, os valores sociais, a

formação de atitudes e fortalecer os vínculos familiares, os laços de

solidariedade e de tolerância recíproca.

Vários fatores contribuem para o fracasso escolar. Um deles é a questão

cultural, agregada com as questões sociais, prejudicando o acesso, a

permanência e o aproveitamento escolar. De olho nessa problemática, a

instituição procura proporcionar um espaço de reflexão-ação-reflexão para
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desempenhar suas atividades, oportunizando o acesso e à permanência na

escola, por meio da reorganização do tempo e do espaço escolar a fim de

reduzir as desigualdades sociais, regionais e também culturais.

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ressignificou o

Currículo em Movimento no ano de 2018 e em 2019 ele veio em outro formato,

com alterações sofridas para ser complementado com a proposta da Base

Nacional Comum. É baseado nele que a EC 18 de Taguatinga traça sua

metodologia de ensino. De acordo com o Currículo em Movimento, é

imprescindível que a educação esteja em constante questionamento e que

“precisamos estar dispostos a questionar nossos saberes e nossas práticas

pedagógicas”. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2014)

A partir dessa necessidade entende-se que todos os segmentos da

escola (pais, alunos, professores, assistentes e auxiliares de educação) devem

estar articulados com um novo projeto e uma nova proposta a fim de

oportunizar uma educação com práticas educativas estimulantes e eficientes

que levam a aprendizagem significativa e que contribuam para o combate do

analfabetismo funcional, a evasão escolar e a repetência. Nessa perspectiva, o

Currículo em Movimento ainda ressalta a importância de discutir a função

social da escola e viabilizar o aligeiramento dos saberes, além de “romper com

a concepção conservadora de ciência e currículo e de fragmentação do

conhecimento”, ou seja, é emergente que todos os envolvidos no processo

educacional compreendam que a educação é construção coletiva e que a

instituição é um espaço de transformação social. (CURRÍCULO EM

MOVIMENTO, 2014)

A função social da escola é promover a progressão humana e a

aprendizagem dos alunos. (DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 2009/2013 p. 13)

Por isso, a comunidade escolar exerce um relevante papel ao pensar, discutir e

refletir sobre os projetos que permeiam a prática educativa a fim de que as

habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos possam ser

transformadoras da realidade social.

Pelo processo de ensino e aprendizagem, bem como, de integração e

reciprocidade, a EC 18, seguidora da legislação vigente e dos documentos que

norteiam a prática pedagógica, propõe atividades educativas contextualizadas

e interdisciplinares assegurando a todos os estudantes e professores a
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oportunidade de aprender e ensinar por meio de experiências compartilhadas,

aulas dinâmicas e planejadas mobilizadas por diferentes estratégias de ensino.

EIXOS NORTEADORES PARA OS PROJETOS:

 Inclusão por afeto e não por Decreto (temática para ser abordada em

todas as ações da escola)

 Lema: “Eu te recebo com toda a diferença que você traz”

 Integração Social

Formação leitor/escritor

Movimento/ludicidade.

Os eixos acima decorreram da discussão coletiva a partir do processo

de elaboração desta Proposta. Sendo a escola inclusiva, atendendo a um

grande número de alunos com necessidades educacionais especiais e também

a diversidade cultural e etnológica, e ainda após análise das questões sociais

contemporâneas e as necessidades atribuídas a formação do cidadão,

percebeu-se a importância de uma prática educativa interdisciplinar e

contextualizada inseridas nos projetos e ações da escola.

A comunidade escolar se torna protagonista no processo de ensino e

aprendizagem não apenas de conteúdo, de habilidade e competência, mas

ensino e aprendizagem da vida, atribuindo a todos o envolvimento nas

atividades educativas, dentro e fora da sala de aula, a fim de que todos possam

oferecer e receber os valores necessários a boa convivência, respeitando e

acolhendo as diferenças que cada um traz consigo.

Nesse contexto, a proposta pauta-se na reflexão das manifestações que

formam o indivíduo plural, apontando para a integração social em busca da

formação e edificação de um ser humano mais atuante na sociedade. Como

protagonista principal, ele é capaz de promover a transformação social, visando

estar mais comprometido com o próximo, dentro da comunidade em que habita

repercutindo nos seus espaços de vida em comum (casa, cidade, igreja,

escola).

Dessa forma, infere-se que os valores inerentes à boa convivência social

permanecem em vigor nos universos dentro e fora da escola a fim de
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concretizar as ações estabelecidas para essa proposta, envolvendo a

participação de toda a comunidade escolar. O fazer pedagógico na sala de aula

e demais ações dentro e fora da instituição por meio de culminâncias, estudo

de campo, excursões, passeios, etc. emergem para uma reflexão de

convivência harmônica e respeitosa, objetivando reconstruir uma sociedade

menos violenta e menos corrupta.

Na emersão de um novo ser-humano, temas relacionados à diversidade

e ao meio ambiente necessitam ter seu destaque, pois refletem diretamente na

vida social. Por isso, esses assuntos continuam vinculados à proposta de

trabalho.

A diversidade é um tema muito amplo. No contexto da diversidade serão

abordados assuntos relacionados à diversidade cultural, voltados para o

regionalismo, questões étnico-raciais, diferenças pessoais, oportunizando aos

alunos a convivência com as diferenças em todos os sentidos. Um desafio que

a escola tem enfrentado é receber alunos imigrantes. Muitos chegam em busca

de nova oportunidade, não conhecem a língua e se deparam com as diferenças

culturais, religiosas e socioeconômicas.

É preciso fortalecer a solidariedade e a cooperação, respeitando as

diferenças de cada um, promovendo ações integradas e de interação social

para uma boa convivência, observando os valores humanos. Com esta

temática, é importante abordar temas como bullying, drogas, violência urbana,

vandalismo, entre outros que poderão surgir ao longo do percurso pedagógico.

Tais temas atentam contra a dignidade humana e precisam estar em constante

debate a fim de buscar uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

As questões ambientais são essenciais para a convivência social. Cuidar

do outro e não cuidar do planeta se torna uma ação contraditória, pois ao

mesmo tempo em que precisamos do outro, também precisamos de um

ambiente favorável para a sobrevivência de todos. A natureza é a fonte de

subsistência humana, pois tudo que está nela é utilizada como recursos que

abastecem as necessidades do homem. Proteger, conservar e cuidar são

ações que devem estar inculcadas nas mentes humanas o tempo todo.

A mudança de atitude a cada dia, a aprendizagem significativa, a

integração social são gestos de uma consciência sustentável, na perspectiva

de mudança para a preservação do meio ambiente/Educação para a
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Sustentabilidade. Estando o Distrito Federal na região do cerrado, e por ser

uma região extremamente seca, e tendo o Brasil uma diversidade na fauna e

na flora, com uma grande quantidade de água doce, serão desenvolvidas

atividades pedagógicas que estimulem e sensibilizem os alunos para a

preservação e conservação do ambiente em que está inserido – seja no seu lar,

na escola, na sua cidade, no DF - estendendo suas atitudes para os ambientes

que porventura visitarão – outros estados e países.

Por meio da sensibilização e conscientização é possível reverter à

degradação do ambiente e a extinção de animais, de plantas, de biomas.

A formação do leitor e escritor são competências e habilidades

adquiridas pelo sujeito para o seu desenvolvimento social. Ter autonomia para

ler, interpretar e escrever torna o indivíduo mais realizado e seguro no meio em

que vive.

A importância de transformar o aluno em um leitor e escritor proficiente

dá liberdade para ele expressar suas opiniões e de reproduzir seus

pensamentos. Para oportunizar que os estudantes tenham contato sistemático

e diversificado com a leitura e a escrita é proposto um trabalho conjunto de

incentivo à leitura pelo prazer por meio do trabalho desenvolvido pelas

professoras da biblioteca e das caixas/sacolas literárias dos professores

regentes. Em relação à escrita, os alunos são estimulados a interpretar e

produzir textos de diversos gêneros e tipos a fim de que consigam expressar-

se de forma independente por meio da escrita e da arte cênica.

Movimento/ludicidade é um eixo pautado na atividade física em conjunto

com brincadeiras interligadas com uma proposta interdisciplinar da sala de aula.

A dinâmica das aulas de educação física associadas com o lúdico desperta o

prazer pelo esporte e, ainda, proporciona a liberdade de expressão corporal

contribuindo para que o corpo fale por meio de emoções e de sentimentos.

Com essa proposta, as aulas de educação física são eficazes no respeito a

regras e condutas, melhorando o desempenho comportamental e cognitivo dos

alunos. Os espaços físicos destinados às atividades estão com projetos de

otimização, como a cobertura da quadra de esporte que ainda está pendente.

Além de oportunizar tudo isso, outras ações prazerosas são

disponibilizadas para proporcionar a interação entre os pares, como: o dia do

brinquedo, das brincadeiras, das artes, do movimento historiado. As Diretrizes
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Pedagógicas para a organização escolar do 2º ciclo acrescenta que as

brincadeiras na infância são imprescindiveis:

...permitindo pensar, questionar, apropriar e

reinventar. É preciso resgatar as cantigas de roda, as

brincadeiras infantis, os enigmas, os jogos, o subir e descer,

o pular e gritar, para que o corpo se sinta livre para viver

sua corporeidade.

A articulação dos eixos “integração social, formação leitor/escritor e

movimento/ludicidade” são congruentes na proposta em todos os bimestres. A

partir do tema gerador “a inclusão por afeto e não por decreto”, as ações serão

motivadas pelo lema “Eu te recebo com toda a diferença que você traz” para

fazer alusão às diferenças, com foco no respeito, nos direitos individuais e

coletivos e na convivência harmônica.

Síntese dos Eixos Norteadores

INCLUSÃO

“Eu te recebo com toda a
diferença que você traz"

Integração Social

 Diversidade
 Pluralidade
 Convivência

Formação leitor/escritor

Autonomia e segurança
Desenvolvimento Social
Criticidade

Movimento/Ludicidade

 Liberdade de expressão
Regras e condutas
 Integração



51

APÊNDICE A

10. Planos de Ação para implementação do Projeto
Político-Pedagógico.

Visando uma educação de qualidade, a equipe da Escola Classe 18

compreende que a educação é um processo de socialização da cultura da vida, no

qual se constroem, se mantém e se transformam conhecimentos e valores,

conforme afirma as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.

O compromisso da equipe escolar é assegurar um espaço coletivo de

convívio, privilegiando trocas de experiências e saberes, mediante o respeito à

diversidade de pessoas com diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e

emocionais.

Registram-se em seguida os Planos de Ação de forma setorizada e por

equipe dos funcionários que se articulam para o desenvolvimento pedagógico e

administrativo da escola.

A observância das atribuições, com foco nos objetivos e metas colaboram

para a efetividade, eficiência e organização da função de cada envolvido e ainda

norteia o trabalho de quem chega posteriormente e se depara com as atividades

em curso, facilitando que esse ingresse e siga o curso normal para se sentir

amparado e orientado quanto as suas atribuições.
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10.1 – Gestão Pedagógica e de Resultados Educacionais

EQUIPE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – 2019

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM / POLO DA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM

Responsáveis: Anaí Haeser Peña – Psicóloga – Mat. 223.961-2

Apresentação

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) da Escola Classe 18 de Taguatinga tem previsão oficial de ser
multidisciplinar, conforme os documentos Portaria 395 de 14 de dezembro de 2018, Orientação Pedagógica do Serviço
Especializado de Apoio à Aprendizagem, Regimento Escolar da SEEDF – Portaria 15 de 11 de fevereiro de 2015. Entretanto, está
composta apenas por psicóloga, desde a aposentadoria da pedagoga em outubro de 2018. A psicóloga da EEAA está lotada nesta
Unidade Escolar (UE) e atende de forma itinerante, conforme determinado pela Portaria 395/2018 e distribuído pela UNIEB/ CRE
TAG, a Escola Classe 27 de Taguatinga. A EEAA foi implantada nesta UE no ano de 2009, tendo passado por diversas mudanças
quanto aos profissionais que a compõe. Conforme estabelecido nos documentos citados, a EEAA pauta suas ações na perspectiva
da construção do sucesso escolar, atuando em integração, colaboração e cooperação com outras esferas da Escola, em especial
à Equipe Diretiva, Coordenação, Orientação Educacional e Atendimento Educacional Especializado. O trabalho é fundamentado
teórico-metodologicamente na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, conforme Currículo em Movimento da
SEDF.

Esta EEAA tem como objetivo geral de trabalho promover uma cultura de sucesso escolar, por meio do fortalecimento dos
potenciais de ensino e aprendizagem e acompanhamento às dificuldades de ensino e de aprendizagem, tendo em vista a
superação dos últimos, por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas.
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PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO A APRENDIZAGEM

EIXOS DE

ATUAÇÃO
OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

Institucional

Fortalecer a
atuação
institucional da
EEAA para
superação das
dificuldades de
ensino e de
aprendizagem.

Conhecer
sistematicamente o
contexto escolar,
construindo um
mapeamento das
potencialidades e
limitações
enfrentados.

 Reuniões periódicas,
individuais e coletivas, com o
corpo docente e outros
profissionais da educação
que atuam na UE, para
escuta, acompanhamento e
assessoria ao trabalho
pedagógico, identificando ao
longo do processo de ensino-
aprendizagem as
potencialidades e fragilidades
experiências, com vistas à
superação das fragilidades e
fortalecimento das
potencialidades;

 Reuniões individuais, em
pequenos grupos segundo
perfil de necessidades, ou
coletivas junto às famílias dos
estudantes para escuta e
orientação conforme as
necessidades apresentadas.

 Participação em alguns
momentos coletivos em
diversos tempos e espaços
escolares, tais como

Toda comunidade
escolar.

Ao longo do ano
letivo

Por meio de
registros escritos e
sua análise
qualitativa e
quantitativa,
sintetizados
semestralmente.
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coordenação pedagógica,
coletiva, festas, passeios,
outros eventos promovidos
pela Escola;

 Ler e analisar projetos
escolares, com vistas a
conhecer as potencialidades
e limitações enfrentados,
propondo soluções
fundamentadas na produção
científica e educacional atual.

Assessoria

Promover a reflexão
sobre concepções de
desenvolvimento, de
ensino e
aprendizagem, de
avaliação e
construção de
conhecimento, dentre
outras.

 Participação nas Reuniões de
Coordenação Coletiva
semanais na UE;

 Participação nos Conselhos
de Classe, reuniões de pais,
eventos escolares para
acompanhamento da prática
pedagógica e análise
institucional.

 Promoção de ações para
conscientização sobre
necessidades educacionais
especiais junto à comunidade
escolar, tais como:
o Teatro, fundamentado na

obra Flicts, de Ziraldo;
o Desafios e ações coletivas

voltados para

Profissionais da
educação em
atuação na UE.

Às quartas-feiras,
nos dois turnos,
ao longo do ano
letivo.

Bimestralmente,
ao longo do ano
letivo.

Ao longo do ano
letivo,
especialmente na
Semana Distrital
de
Conscientização
e Promoção da
Educação
Inclusiva
aos Alunos com
Necessidades

Por meio de
registros escritos,
analisados
qualitativa e
quantitativamente.
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conscientização sobre
necessidades especiais
tais como Síndrome de
Down, Transtorno do
Espectro do Autista,
Transtorno do Déficit de
Atenção e Hiperatividade,
Deficiências, bem como
sobre a diversidade de
origem, classe social,
raça/ etnia, gênero, entre
outras. A cada desafio/
ação, será associada a
cor símbolo da
necessidade ou
característica de
diversidade;

o Bilhetes e folhetos
informativos e
explicativos sobre
necessidades específicas
como as listadas acima;

o Mural da diversidade;
o Exposição sobre pessoas

com deficiência e TEA
que se destacam por sua
contribuição social;

o Sugestões de atividades e
livros sobre as temáticas
de inclusão, diversidade
e necessidades
educacionais especiais;

o Festa das cores, como

Educacionais
Especiais (Lei
Distrital nº
5.714/2016), nas
datas
comemorativas
das necessidades
prevalentes na
Escola (TEA,
TDAH, deficiência
intelectual,
deficiência física
e Síndrome de
Down), Dia
Nacional de Luta
das Pessoas com
Deficiência
(Lei nº
11.133/2005), Dia
de Luta contra a
Medicalização da
Educação e da
Sociedade (Lei
Distrital nº
5.933/2017), Dia
Nacional da
Consciência
Negra (Lei nº
10.639/2003).
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culminância, onde será
celebrada a diversidade
representada nas cores
do espectro.

Formação

Continuada

Contribuir com a
formação continua
dos profissionais da
escola, por meio de
conhecimentos
especializados
acerca dos
processos de ensino,
aprendizagem e
desenvolvimento,
que atendam às
especificidades do
contexto da
instituição
educacional.

 Momentos de formação na
Coordenação Pedagógica
Coletiva, tais como oficinas,
workshops, palestras,
voltados para a assessoria ao
trabalho coletivo:
o Educação para todos:
necessidades educacionais
especiais, diversidade,
inclusão na escola;

o Habilidades Sócio-
Emocionais;

o Funções Executivas;
o Saúde mental na educação
e não medicalização do
ensino.

 Criação de ambiente virtual
para colocar materiais e
informações relacionados às
formações realizadas e
outros conhecimentos
pertinentes e demandados
pela comunidade escolar.

EEAA, SOE e
AEE/SR

Ao longo do ano
letivo.

Por meio de
instrumento de
avaliação
qualitativo e
quantitativo.

Pedagógico
Realizar o
acompanhamento ao
processo de ensino e
aprendizagem,

 Recebimento de queixas
escolares referentes a
dificuldades nos processos
de ensino-aprendizagem,

EEAA, OE, AEE Do primeiro ao
terceiro bimestres

Por meio de
registros
qualitativos e
quantitativos
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discutindo as práticas
de ensino e intervindo
nas situações de
queixa escolar.

após esgotados os recursos
da Unidade Escolar.

 Acompanhamento junto às
famílias de estudantes
encaminhados com queixa
escolar, bem como aqueles
com diagnósticos específicos,
buscando fortalecer a
interação e cooperação entre
família e escola.

 Observação em diversos
espaços e tempos escolares,
bem como atendimento
individual, coletivo ou em sala
aos estudantes
encaminhados com queixa
escolar, conforme níveis e
ações previstas na
Orientação Pedagógica da
EEAA.

 Acompanhamento aos
estudantes com diagnósticos
específicos, orientando o
docente quanto a abordagem
metodológica adequada, a
encaminhamentos externos e
ações intersetoriais.

 Organização e
acompanhamento da

EEAA, OE, AEE,
Coordenação,
Equipe Diretiva

EEAA, Docentes,
Coordenação

EEAA, OE, AEE,
Coordenação

EEAA, Secretaria
Escolar

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Setembro a
Novembro

sintetizados
semestralmente.
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formação de turmas e
lançamento de necessidades
educacionais especiais no i-
Educar.
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – 2019

EQUIPE DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL:
Responsáveis: Carolyne de Souza Martins Matrícula: 236918-4

Lílian Dias Mesquita Matrícula: 212690-7

Apresentação

A Escola Classe 18 é uma escola inclusiva, atende aproximadamente 600 alunos cursando do 1º ao 5º ano do ensino

fundamental, em dois turnos (matutino/vespertino), num total de 30 turma, distribuídas da seguinte forma: 4 turmas de 1º ano, 3

turmas de 2º ano, 8 turmas de 3º ano, 7 turmas de 4º ano e 8 turmas de 5º ano. Atualmente a escola conta com os seguintes

serviços de apoio: Orientação Educacional (2 Orientadoras), Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (psicólogo) e Sala de

Recursos (1 professora). Os alunos são originários da própria escola, de escolas particulares e públicas do DF e ainda de outros

estados. A maioria reside nas proximidades da escola e nas cidades satélites vizinhas como Colônias Agrícolas Vicente Pires e

Samambaia e Águas Claras, bem como alunos residentes também em outras cidades como Recanto das Emas, Águas Lindas/GO.

A maioria dos alunos pertencem ao grupo 5, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação – IDEB, porém, uma

pequena parcela é pertencente aos grupos 1-3. Desses, 6,33% participa do Programa Bolsa Família. Há alunos que vivem em

abrigos e em situações de risco e vulnerabilidade, acompanhados pelo Conselho Tutelar. Nesses casos, a Equipe Especializada

de Apoio à Aprendizagem e a Orientação Educacional procuram estar mais próximas dessas crianças para contribuir com o

desenvolvimento pedagógico, bem como orientando as famílias e ou responsáveis a fim de ajudarem a superar as dificuldades

apresentadas tanto na área cognitiva como nas questões socioemocionais.
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EIXO DE

ATUAÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS

PEDAGÓGICAS/AÇÕES

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO

INCLUSÃO

Sensibilizar a comunidade

escolar sobre o respeito as

diferenças

Abordar a temática da

inclusão, considerando as

diferenças que cada um traz

consigo, com foco no respeito

e valorização do próximo

Peça teatral a partir do livro

FLICTS

Homenagem as crianças com

deficiência, na hora cívica

com maior ênfase nas datas

comemorativas da inclusão,

trazendo a simbologia de

cada categoria envolvendo a

1º bimestre

Ao longo do ano

de 2019, nas

datas

comemorativas

de cada categoria

relacionadas a

Serviços de

apoio,

Coordenação

Pedagógica,

Direção,

Supervisão

Pedagógica e

Professores

Serviços de

apoio,

Coordenação

Pedagógica,

Direção,

Supervisão

Por meio de

registro e

cartazes

Observação

se houve

participação

nos desafios

apresentados
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Informar e fazer conhecer as

características das

deficiências existentes na

sociedade e como tratar igual

os desiguais, observando os

direitos de cada um.

participação dos alunos com

desafios propostos

Folder informativo para as

famílias e docentes para

leitura e debates coletivos

pessoa com

deficiência

Ao longo do ano

de 2019, nas

datas

comemorativas

de cada categoria

relacionadas a

pessoa com

deficiência.

Pedagógica e

Professores

Equipe gestora

Feedback

apresentado

na oralidade

com o

professor

Desenvolver com os alunos

atividades de valorização as

diversidade, observando as

diferenças em todas as

situações: física, regional,

fisiológica, cultural, étnica,

religiosa

Mural da diversidade 1º bimestre Professores e

serviços de apoio

Exposição do

mural como

resultado

final do

trabalho

desenvolvido

nas salas de

aula
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Promover a culminância de

encerramento da Proposta

Pedagógica com o tema

Inclusão por afeto, não por

decreto

Festas das cores –

culminância

4º bimestre Serviços de

apoio,

Coordenação

Pedagógica,

Direção,

Supervisão

Pedagógica e

Professores

Participação

e registro

pela

comunidade

escolar sobre

o trabalho

desenvolvido

ao longo do

ano
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PROJETO

RECREIO

LEGAL

Proporcionar um recreio mais

lúdico e divertido para os

alunos

Evitar acidentes e conflitos no

recreio

Desenvolver o senso de

responsabilidade e cuidado

com o próximo

Desenvolver o espírito de

liderança

Criar hábitos de organização,

zelo e cuidado com os

brinquedos coletivos

Desenvolver a solidariedade,

mediante a doação de

Ampla divulgação das ações

do projeto

Coleta, seleção e

organização dos brinquedos

para o recreio

Treinamento de estudantes

para monitoria do recreio

Sensibilização dos

combinados do recreio

Campanha de doação de

brinquedos

1º bimestre

1º bimestre

1º bimestre – 5º

anos

2º bimestre – 4º

anos

3º bimestre – 3º

anos

Ao longo do ano

de 2019

Ao longo do ano

de 2019

Serviços de

apoio,

Coordenação

Pedagógica,

Direção,

Supervisão

Pedagógica e

Professores

Monitores e

Educadores

Sociais

Voluntários

Professores

Estudantes

monitores
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brinquedos, reforçando o

desapego com o que não é

usado

Captação de parceiros para

diversificar atividades do

recreio

Assembleias de avaliação

Ao longo do ano

de 2019

1 vez a cada

semestre

Sesc

Faculdades

ONG’s

Professores
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Momento de celebração dos

Estudantes Monitores

4º bimestre Serviços de

apoio,

Coordenação

Pedagógica,

Direção,

Supervisão

Pedagógica e

Professores

Monitores e

Educadores

Sociais

Voluntários

Evitar a evasão escolar e a

reprovação em

consequências das faltas

Sensibilizar sobre a

Levantamento do quantitativo

junto aos professores

Ao longo do ano

de 2019

Professores e a

Secretaria

escolar

Convocação dos

responsáveis

Ao longo do ano

de 2019

Professores
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FALTAS

EXCESSIVAS

importância da frequência

escolar para aprendizagem e

sucesso do estudante

Encaminhamentos às redes

de apoio

Ao longo do ano

de 2019

Equipe Gestora

CONVIVÊNCI

A

Mediar conflitos

Proporcionar momentos de

interação pessoal reforçando

o respeito nas relações

Oficinas temáticas Quando surgir a

demanda

Professores

Intervenção pontual Quando surgir a

demanda

Professores

Serviços de

Apoio

AUTOESTIMA

Proporcionar momentos de

diálogos, reflexões e

socialização entre os grupos;

Desenvolver atividades

diversas para melhorar a

Oficinas temáticas Quando surgir a

demanda

Professores
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motivação a autoestima

Despertar nos discente a

criatividade, valorizando seus

talentos artístico e

habilidades na motivação da

autoestima.

Intervenção pontual Quando surgir a

demanda

Professores

Serviços de

Apoio

SEXUALIDAD

E

Envolver pais e professores

no trabalho de orientação

sexual

Desenvolver o respeito pelo

próprio corpo e o corpo do

outro

Oficinas temáticas Quando surgir a

demanda

Professores
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Informar sobre gravidez

precoce e doenças

sexualmente transmissíveis

Intervenção pontual Quando surgir a

demanda

Professores

Serviços de

Apoio

VIOLAÇÃO

DOS

DIREITOS DA

CRIANÇA

Sensibilizar a famílias a

respeito do trabalho infantil e

a manutenção das crianças

na escola

Acompanhar as crianças com

vulnerabilidade social

Orientação aos professores

para observação em sala

Ao longo do ano

de 2019

Professores

Serviços de apoio

Equipe gestora
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Acolhimento da demanda Ao longo do ano

de 2019

Professores

Serviços de apoio

Equipe gestora

Encaminhamento aos órgãos

competentes

Ao longo do ano

de 2019

Professores

Serviços de apoio

Equipe gestora

PROJETO

Acompanhar o processo de

transição das crianças no 1º

ano do EF e do 5º ano.

Mediar visitação à escola

sequencial

Oficinas temáticas 1º bimestre – 1º

anos

4º bimestre – 5º

anos

Serviços de

apoio,

Coordenação

Pedagógica,

Direção,

Supervisão

Pedagógica e

Professores
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TRANSIÇÃO

Reunião com pais dos

estudantes

1º bimestre – 1º

anos

4º bimestre – 5º

anos

Serviços de

apoio,

Coordenação

Pedagógica,

Direção,

Supervisão

Pedagógica e

Professores

Acolhida aos novos

estudantes

1º bimestre

Ao longo do ano

de 2019

Serviços de apoio

Secretaria

escolar

Professores

Sensibilização para a

mudança ano/turma

3º bimestre Serviços de

apoio,

Professores
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Visita guiada à escola

sequencial

4º bimestre Serviços de

apoio,

Coordenação

Pedagógica,

Direção,

Supervisão

Pedagógica e

Professores

Passeio de Despedida dos 5º

anos

4º bimestre Serviços de

apoio,

Coordenação

Pedagógica,

Direção,

Supervisão

Pedagógica e

Professores

EIXO DE

ATUAÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS

PEDAGÓGICAS/AÇÕES

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO
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INCLUSÃO

Sensibilizar a comunidade
escolar sobre o respeito as
diferenças

Peça teatral a partir do livro
FLICTS

1º bimestre Serviços de
apoio,

Coordenação
Pedagógica,
Direção,

Supervisão
Pedagógica e
Professores

Por meio de
registro e
cartazes

Abordar a temática da
inclusão, considerando as
diferenças que cada um traz
consigo, com foco no respeito
e valorização do próximo

Homenagem as crianças com
deficiência, na hora cívica
com maior ênfase nas datas
comemorativas da inclusão,
trazendo a simbologia de
cada categoria envolvendo a
participação dos alunos com
desafios propostos

Ao longo do ano
de 2019, nas
datas
comemorativas
de cada categoria
relacionadas a
pessoa com
deficiência

Serviços de
apoio,

Coordenação
Pedagógica,
Direção,

Supervisão
Pedagógica e
Professores

Observação
se houve

participação
nos desafios
apresentados

Informar e fazer conhecer as
características das
deficiências existentes na
sociedade e como tratar igual
os desiguais, observando os
direitos de cada um.

Folder informativo para as
famílias e docentes para
leitura e debates coletivos

Ao longo do ano
de 2019, nas
datas
comemorativas
de cada categoria
relacionadas a
pessoa com
deficiência.

Equipe gestora Feedback
apresentado
na oralidade

com o
professor

Desenvolver com os alunos
atividades de valorização as
diversidade, observando as
diferenças em todas as

Mural da diversidade 1º bimestre Professores e
serviços de apoio

Exposição do
mural como
resultado
final do
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situações: física, regional,
fisiológica, cultural, étnica,
religiosa

trabalho
desenvolvido
nas salas de

aula

Promover a culminância de
encerramento da Proposta
Pedagógica com o tema
Inclusão por afeto, não por
decreto

Festas das cores –
culminância

4º bimestre Serviços de
apoio,

Coordenação
Pedagógica,
Direção,

Supervisão
Pedagógica e
Professores

Participação
e registro
pela

comunidade
escolar sobre
o trabalho

desenvolvido
ao longo do

ano

PROJETO
RECREIO
LEGAL

Ampla divulgação das ações
do projeto

1º bimestre Serviços de
apoio,

Coordenação
Pedagógica,
Direção,

Supervisão
Pedagógica e
Professores
Monitores e
Educadores
Sociais

Voluntários

Coleta, seleção e
organização dos brinquedos
para o recreio

1º bimestre Professores
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Treinamento de estudantes
para monitoria do recreio

1º bimestre – 5º
anos

2º bimestre – 4º
anos

3º bimestre – 3º
anos

Professores

Sensibilização dos
combinados do recreio

Ao longo do ano
de 2019

Professores

Campanha de doação de
brinquedos

Ao longo do ano
de 2019

Estudantes
monitores

Captação de parceiros para
diversificar atividades do
recreio

Ao longo do ano
de 2019

Sesc
Faculdades
ONG’s

Assembleias de avaliação 1 vez a cada
semestre

Professores

Momento de celebração dos
Estudantes Monitores

4º bimestre Serviços de
apoio,

Coordenação
Pedagógica,
Direção,

Supervisão
Pedagógica e
Professores
Monitores e
Educadores
Sociais
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Voluntários

FALTAS
EXCESSIVAS

Levantamento do quantitativo
junto aos professores

Ao longo do ano
de 2019

Professores e a
Secretaria
escolar

Convocação dos
responsáveis

Ao longo do ano
de 2019

Professores

Encaminhamentos às redes
de apoio

Ao longo do ano
de 2019

Equipe Gestora

CONVIVÊNCI
A

Oficinas temáticas Quando surgir a
demanda

Professores

Intervenção pontual Quando surgir a
demanda

Professores
Serviços de

Apoio

AUTOESTIMA

Oficinas temáticas Quando surgir a
demanda

Professores

Intervenção pontual Quando surgir a
demanda

Professores
Serviços de

Apoio

SEXUALIDAD
E

Oficinas temáticas Quando surgir a
demanda

Professores

Intervenção pontual Quando surgir a
demanda

Professores
Serviços de

Apoio
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VIOLAÇÃO
DOS

DIREITOS DA
CRIANÇA

Orientação aos professores
para observação em sala

Ao longo do ano
de 2019

Professores
Serviços de apoio
Equipe gestora

Acolhimento da demanda Ao longo do ano
de 2019

Professores
Serviços de apoio
Equipe gestora

Encaminhamento aos órgãoS
competentes

Ao longo do ano
de 2019

Professores
Serviços de apoio
Equipe gestora

PROJETO
TRANSIÇÃO

Oficinas temáticas 1º bimestre – 1º
anos

4º bimestre – 5º
anos

Serviços de
apoio,

Coordenação
Pedagógica,
Direção,

Supervisão
Pedagógica e
Professores

Reunião com pais dos
estudantes

1º bimestre – 1º
anos

4º bimestre – 5º
anos

Serviços de
apoio,

Coordenação
Pedagógica,
Direção,

Supervisão
Pedagógica e
Professores

Acolhida aos novos
estudantes

1º bimestre

Ao longo do ano
de 2019

Serviços de apoio
Secretaria
escolar

Professores
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Sensibilização para a
mudança ano/turma

3º bimestre Serviços de
apoio,

Professores
Visita guiada à escola
sequencial

4º bimestre Serviços de
apoio,

Coordenação
Pedagógica,
Direção,

Supervisão
Pedagógica e
Professores

Passeio de Despedida dos 5º
anos

4º bimestre Serviços de
apoio,

Coordenação
Pedagógica,
Direção,

Supervisão
Pedagógica e
Professores



78

PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS – 2019
Responsáveis: Sandra

Apresentação

A sala de aula é o ponto de partida para a educação. É nela que acontecem os principais fatos da vida do cidadão, é o

primeiro contato com um grupo de pessoas fora da família, uma forma de socialização, desenvolvimento humano, físico e cívico. É

na escola que se aprende valores que serão levados para toda a vida.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é uma modalidade de ensino criada para atender essas crianças com

necessidades especiais que precisam ser incluídas na sociedade e uma das melhores formas para que isso aconteça é a

socialização na escola.

Tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras

para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades neste tipo de atendimento

devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas

não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a formação dos alunos, buscando que eles possam se

desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que vivemos.

O atendimento educacional especializado (AEE) não pode ser comparado apenas como um apoio/reforço ou

complementação de atividades escolares, pois nesta modalidade o professor trabalha com subsídios para fornecer ao aluno

possibilidades de aprendizagem em todas as disciplinas.
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Na sala de AEE são utilizados exemplos práticos de introdução, formação e utilização de recursos assistidos como a

comunicação alternativa, os recursos de informática (computador), orientação, preparação, material pedagógico didático acessível

entre outros métodos e técnicas de ensino.

PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS
EIXOS DE
ATUAÇÃO

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

Comunicação e
Códigos

 Estimular a leitura e a
interpretação dos fatos
em sequência lógica.

 Estimular a construção de
palavras através de jogos
e atividades lúdicas.

 Promover atividades para
o reconhecimento dos
números e a sequência
numérica.

 Estimular a expressão dos
sentimentos e narração de
fatos em sequência lógica.

 Estimular a leitura e a
interpretação de pequenos
textos.

 Produção de história
baseada na
sequência proposta
ao aluno.

 Utilização de
pranchas (Jogos de
percepção visual)
com imagens em
sequência para
estimulação da
construção de frases
e sequência lógica
dos fatos.

 Jogos vocálicos:
escuta, escrita e
imitação.

 Ditado com imagens:
Utilizando a cartas

Professora da
Sala de
Recursos
Generalista em
todos os eixos

Período:
fevereiro a

dezembro de

2019.

Frequência:
duas vezes

por semana

em todos os

eixos

Por meio de
registros e
anotações
diárias do
professor,
em portfólio,
relatórios e
arquivos de
atividades
dos alunos
e ainda
através de
desenhos,
pinturas,
modelagem,
maquetes,
usar jogos
educativos
para
expressar o
nível do seu
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para ditado, o aluno
deverá escrever a
palavra ou letra
inicial, conforme a
figura apresentada.

 Formação de
palavras: como o
alfabeto móvel, o
aluno será
incentivado a formar
palavras, escrever
seu nome e o nome
de outras pessoas.

 Jogos de contagem
numérica e
correspondência:
utilização de
numerais com
pinos, ábaco aberto,
e outros objetos que
sirvam de material
concreto para
contagem: palitos,
tampinhas e etc.

 Jogo das carinhas:
O aluno deverá

conhecimen
to em
determinada
tarefa em
todas as
atividades
promovidas.
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identificar as
expressões em
cada carinha
apresentada e
relatar o tipo de
sentimento ou
reação que esta
representa. O aluno
será estimulado a
criar uma história
baseada na
sequência
apresentada.

 Produção oral de
história: Para
promover a
interação, cada
aluno deverá ajudar
a completar a
história.

Desenvolvimento
Cognitivo

 Estimular a percepção, a
imaginação, a
observação e o
raciocínio.

 Atividades variadas para
desenvolvimento

 Atividade de
expressão corporal e
verbal: Jogo da
mímica (Kit de
estimulação: Fono
na Escola). O aluno
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cognitivo: memória e
concentração.

deverá fazer a
mímica conforme a
figura sorteada. A
cada acerto ele
ganha e vai
acumulando pontos.

 Observação: Jogo de
encaixe de figuras
(Kit de Jogos de
percepção visual). O
aluno deverá
encaixar cada figura
em seu local,
conforme a prancha
escolhida. O aluno
deverá comparar as
figuras e relacioná-
las às imagens
correspondentes.

 Jogos de multimídia
para estimular a
percepção das
semelhanças e
diferenças: Jogo das
sombras, Encaixe
das formas (
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 Atividades o aluno
deverá encaixar com
o movimento do
mouse as figuras em
suas respectivas
sombras.

 Jogos de memória
(de tabuleiro e
multimídia:

 Jogos de dominó e
quebra-cabeças
diversos.

Raciocínio lógico  Estimular uma postura de
investigação, onde o (a)
educando (a) irá buscar o
desenvolvimento de
habilidades para
resolução de problemas,
formulação de hipóteses,
sempre partindo de
diferentes alternativas,
seja: oral, escrita,
pictórico ou gestual, com
a finalidade de relacioná-
las com o cotidiano.

 Desenvolver as
primeiras noções de
quantidade,
classificação,
seriação,
associação, etc.

 Brincadeiras e
outras situações
para realizar
contagem oral nas;

 Apresentação de
objetos para o (a)
educando (a)
perceber as
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semelhanças entre
os eles, usando
como símbolo, o
fator combinação;

 Distribuição de
objetos entre os
colegas em sinal de
quantidade ou não,
introduzindo
vocabulário
matemático,
mais/menos,
mesma quantidade;

Enriquecimento
Curricular

 Desenvolver a percepção
de si e autonomia nos
cuidados pessoais.
Compreender suas
capacidades e
necessidades.

 Promover a estimulação
sensorial e motora.

 Estimular o
desenvolvimento da
coordenação motora
ampla e refinada.

 Propiciar ao aluno o

 O conhecimento do
corpo: Uso do
boneco articulado e
fantoches para
reconhecer as partes
do corpo. Narrar e
questionar os
cuidados corporais
relacionados a
higiene e asseio.

 Estimulação
sensorial e motora
através do cubo de
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conhecimento da
matemática prática, útil à
sua vida diária, ao seu
trabalho e viver com
autonomia plena.

 Estimular a identificação
de contornos, percepção
de detalhes e
interpretação de
imagens.

atividades: amarrar o
sapato, fechar o
zíper, abotoar a
camisa e etc.
Costurar através das
pranchas de
alinhavos.

 Pegar as varetas
com o pega-varetas
gigante e outras.

 Brincadeiras com as
mãos: massagem
com massinhas,
geleia e argila.
Realização de
atividades de
coordenação
motora (kit de
atividades: Fono na
escola); Labirinto –
Encarte 99 a 102.
Atividades de
coordenação
motora com jogos
de multimídia.

 Jogos de multimídia
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para estimular a
percepção das
semelhanças e
diferenças: Jogo das
sombras, Encaixe
das formas (Nesta
atividade o aluno
deverá encaixar com
o movimento do
mouse as figuras em
suas respectivas
sombras.
http://www.atividades
educativas.com.br).

 Atividades
impressas: jogo das
sombras, jogo dos
sete erros e outros
para estimular a
percepção de
detalhes e
interpretação de
imagens
(http://aeeinclusivo.
blogspot.com.br/201
2/06/atividades-

http://www.atividadeseducativas.com.br/
http://www.atividadeseducativas.com.br/
http://aeeinclusivo.blogspot.com.br/2012/06/atividades-discriminacao-visual.html
http://aeeinclusivo.blogspot.com.br/2012/06/atividades-discriminacao-visual.html
http://aeeinclusivo.blogspot.com.br/2012/06/atividades-discriminacao-visual.html
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discriminacao-
visual.html).

 Desenho do
contorno das mãos
e outras figuras
(Tangran, moedas e
etc,). Comparar o
contorno com os
objetos reais.

Tecnologias
assistivas

 Promover o
desenvolvimento da
audição e linguagem
através da estimulação
da discriminação e
memória auditiva.

 Utilizar as tecnologias
para aquisição de
habilidades motoras e
reconhecimento de
símbolos: letras e
números

 Uso do computador
para reproduzir a
relação de sons da
Série A do Kit Fono
na escola: Sons do
corpo humano.
Reproduzir os sons
realizando os
exercícios de 1 a 4
da série A. O aluno
deverá identificar os
sons e indicar,
clicando na tela a
figura
correspondente. Em
seguida o aluno será

http://aeeinclusivo.blogspot.com.br/2012/06/atividades-discriminacao-visual.html
http://aeeinclusivo.blogspot.com.br/2012/06/atividades-discriminacao-visual.html
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estimulado a
reproduzir os sons
da série.

 Repetição os sons
em sequência e
solicitar a
identificação
através da
memorização da
sequência
apresentada.

 Atividades com
jogos de multimídia
através dos jogos:
Sopa das letrinhas
(http://www.escolaga
mes.com.br/), jogo
educativo de
português com letras
e construção de
palavras. Aprenda a
contar
(http://www.escolaga
mes.com.br/)

 O jogo estimula o
aprendizado dos

http://www.escolagames.com.br/
http://www.escolagames.com.br/
http://www.escolagames.com.br/
http://www.escolagames.com.br/
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números através da
contagem de pula
cordas do coelhinho
de 1 a 100. Todos
os jogos acima
estimulam a visão e
o desenvolvimento
da coordenação
motora.

Socialização  Oportunizar experiências
que possibilitem as
relações intra e
interpessoais.

 Proporcionar atividades
que desenvolvam o bem
estar geral e a autonomia
do (a) educando (a),
valorizando suas
habilidades e autoestima,
podendo assim, ampliar
suas oportunidades de
interação com outras
pessoas, na escola e na
sociedade em geral.

 Proporcionar a
interação com
outras crianças
através das
atividades de rotina
da escola (recreio,
saída etc.);

 Fazer o (a)
educando (a)
entender a
funcionalidade
intrínseca do
ambiente familiar, o
convívio e as
relações familiares;

 Encorajar o (a)
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educando (a) a
observar e tocar
outra criança
através de jogos,
brincadeiras ou,
simplesmente, pelo
diálogo;

 Brincadeiras de faz-
de-conta,
abordando os
componentes
familiares do (a)
educando (a);

 Jogos ou
brincadeiras que
estimulem o
cumprimento de
regras e limites,
cooperação respeito
e solidariedade;

Linguagem Oral  Proporcionar atividades
que desenvolvam a
comunicação da
linguagem oral.

 Brincadeira com
fantoche para
promover a
interação e
comunicação;
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 Utilização do
computador como
meio de
estimulação da
linguagem para
facilitar o processo
de aprendizagem
do educando.
(jogos, softwares,
etc..)

 Brincadeiras para
proporcionar
situação em que a
criança brinque com
a sua voz e seja
estimulada a
participar de
atividades que
envolvam, por
exemplo, a
onomatopéia;

Psicomotricidade  Propiciar atividades que
desenvolvam a
coordenação motora
ampla, motora fina,
equilíbrio estático e

 Identificação a
imagem do
educando frente ao
espelho, auxiliando-
a na exploração de
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dinâmico, noções
espacial e temporal,
lateralidade, imagem e
consciência corporal,
visando à conservação
da saúde física, mental e
o equilíbrio sócio-afetivo
do (a) educando (a).

seu corpo com
movimentos tátil-
sinestésicos;

 Relação do fatos do
cotidiano com o
tempo (dia-noite,
ontem-hoje-
amanhã, etc.);

 Utilização de
calendários e/ou
pontos de
referência;

 Realização
exercícios
corretivos, através
dos seguintes
movimentos: andar,
deitar, rolar,
engatinhar, abaixar,
puxar, etc.…;

 Brincadeiras que
estimulem as
noções espaciais
(dentro-fora, em
cima-embaixo, alto-
baixo);
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 Brincadeiras e
atividades para
desenvolver a
lateralidade

 Toque do corpo
(mãos, pés, cabeça,
joelho etc.)
mediante comando;

Estimulação
Sensorial

 Proporcionar atividades
que desenvolvam os
cinco sentidos (visão,
audição, tato, paladar e
olfato).

 Exploração do
ambiente escolar
através dos
sentidos, utilizando
a linguagem oral ou
gestual como
sensores;

 Realização
brincadeiras que
possam explorar a
atenção (descobrir
e localizar objetos);

 Manipulação de
instrumentos
musicais um a um
para que a criança
perceba a diferença
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entre os diversos
tipos de sons;

 Utilização de
objetos que
produzam sons do
cotidiano (telefone,
chocalho, apito,
etc.);

 Apresentação dos
tipos de texturas
(áspero, liso, duro,
mole, quente, frio)
identificando-as
através do toque;

 Estimulação e
vivência para a
experiência do
educando com
sabores e cheiros;

 Realização de
atividades que
desenvolvam
noções de cores,
desenhos, figuras,
ou seja, que
estimulem a
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percepção visual.
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Responsáveis:

Coordenadoras Locais: Bianca – matrícula

Francisca das Chagas – matrícula

Franknelly – matrícula

Supervisora Pedagógica: Alessandra Mara de Oliveira – matrícula 49699-5

EIXOS DE
ATUAÇÃO

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

1- Ação de

implantação/

Implementação da

Coordenação

Implementar ações

pedagógicas

pautadas nos

princípios

norteadores das

políticas

educativas, como

os princípios éticos,

políticos e

estéticos;

Implantação junto

com os professores

de estratégias

didáticas efetivas

(avaliação

diagnóstica, projeto

interventivo e

projetos específicos

de cada turma).

Equipe

Gestora/Supervisor

Pedagógico e

Coordenadoras

Locais

Anual Oral nas reuniões

coletivas

Questionários e

registros por meio

da avaliação

institucional e no

Promover a Encontro semanal Equipe Durante o ano Oral nas reuniões
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2- Ação

Institucional

interação entre as

coordenadoras

Orientar e

acompanhar a

execução do PPP;

Acompanhar o

Conselho de

Classe

com as

coordenadoras e

equipe gestora

Culminância de

projetos junto à

comunidade

escolar e execução

das atividades

pedagógicas

Seleção de

recursos para o

trabalho efetivo do

professor de acordo

com as

necessidades

didático-

pedagógicas

Gestora/Supervisor

Pedagógico e

Coordenadoras

Locais

Equipe

Gestora/Supervisor

Pedagógico e

Coordenadoras

Locais

Equipe

Gestora/Supervisor

Pedagógico e

Coordenadoras

Locais e Equipe de

Apoio a

Aprendizagem

letivo

Ao final de cada

projeto e atividade

pedagógica

executada

Bimestral

coletivas

Questionários e

registros por meio

da avaliação

institucional e no

Conselho de

Classe

Por meio de

Registro no

Conselho de

Classe
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Articular teoria e

prática, vinculando

o trabalho

intelectual de

atividades práticas

ou experimentais

Elaboração de

estratégias para

aplicação das

atividades

semanais e

rotineiras

Coordenadoras

locais

Na ocasião Questionamento e

análise das ações

3- Ação junto aos

docentes

Planejar atividades

pedagógicas e

proporcionar

momentos de

estudo com o corpo

docente;

Incentivar a

participação dos

professores em

cursos e eventos.

Estimular o corpo

Orientação,

reflexão e

levantamento de

hipóteses para o

planejamento de

ações diárias.

Divulgação de

documentos oficiais

Suporte aos planos

Coordenadoras

locais;

Equipe Gestora/

Supervisão

Pedagógica e

coordenadoras

locais

Equipe

Semanal

Na necessidade

Na necessidade

Ao final de cada

encontro

Participação

Oral e discussiva
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docente a planejar

aulas mais lúdicas

utilizando recursos

materiais

concretos.

Dirigir e orientar as

ações pedagógicas

Proporcionar

momentos

agradáveis de

trocas de

experiências entre

os docentes, numa

perspectiva de

elaborados pelos

professores.

Planejamento e

desenvolvimento de

atividades;

Organização do

espaço e dos

material

necessários para a

prática de oficinas

interativas

Gestora/Supervisão

Pedagógica e

Equipes de Apoio

Equipe Gestora/

Supervisão

Pedagógica e

coordenadoras

locais e Equipes de

Apoio

Equipe Gestora/

Supervisão

Pedagógica e

coordenadoras

locais

Bimestral

Bimestral

Registro escrito

e/ou por meio de

dinâmicas

previamente

elaboradas

Por meio de

dinâmica
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contribuir para um

trabalho mais

coletivo e rico;

4- Ação junto aos

discentes

Viabilizar a vivência

dos estudantes no

ano escolar

subsequente;

Planejar, orientar e

acompanhar a

aprendizagem o

desempenho dos

estudantes.

Encaminhamento

do aluno para

vivência, em

observâncias as

normas

estabelecidas.

Projeto Interventivo

para

acompanhamento

dos alunos em

defasagem de

aprendizagem

Equipe Gestora/

supervisão

Pedagógica e

coordenadoras

locais.

Equipe gestora/

supervisão

Supervisão

Pedagógica e

coordenadoras

locais e Equipes de

Apoio

Na necessidadel

Semanal

Registro e análise

do resultado para a

promoção do aluno;

Análise dos índices

das avaliações em

larga escala, dos

instrumentos de

avaliação e

registros do

Conselho de

Classe
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5- Ação junto à

família

Atender as

demandas

familiares em

conjunto com o

professor

Acompanhamento

e auxilio ao

professor nos

atendimentos

familiares pontuais

Equipe gestora/

supervisão

pedagógica e

coordenadoras

locais e Equipes de

Apoio

Na necessidade Registro formal

6- Ações em rede Elaborar

documentos e

articular ações

pedagógicas

Estudo e tabulação

dos resultados das

avaliações externas

e internas de

aprendizagem

Equipe gestora/

supervisão

pedagógica e

coordenadoras

locais e Equipes de

Apoio

Na necessidade Cumprimento de

prazos
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10.2 Gestão participativa e de pessoas
Professores readaptados

PLANO DE AÇÃO – APOIO PEDAGÓGICO - PROJETO INTERVENTIVO/LINGUAGEM E RACIOCÍNIO LÓGICO

Responsáveis: Linguagem: Márcia Santos

Raciocínio Lógico-matemático: Tânia Cristina de Oliveira Machado

A Escola Classe 18 de Taguatinga tem a necessidade de um projeto interventivo em letramento e linguagem e em raciocínio

lógico-matemático para atender os alunos com dificuldades na aprendizagem. Tais alunos não apresentam laudos

psicopedagógicos. Geralmente, não têm uma justificativa fisiológica para a dificuldade apresentada e o processo de

acompanhamento para o desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças é por meio seletivo feito pelos docentes para realizar

atendimentos individuais. Cada professora de 3º ano indicou após diagnóstico inicial o público alvo deste projeto, mas há também

alunos no 4º ou 5º anos matriculados sem estar com a alfabetização concluída.

Pensando para além da frequência do estudante à escola, buscando ofertar um ensino mais efetivo em acesso à

aprendizagem e considerando a avaliação formativa como prática norteadora para a educação básica, esse projeto é um dos

instrumentos de assistência ao educando para subsidiar o ensino de forma processual e continuada. Visa corroborar com os

avanços e progressos do estudante.

A linguagem e o raciocínio lógico-matemático são o caminho para emancipação do educando já que perpassa toda sua

representação de mundo, produção de sentido e socialização de pensamento. É a língua uma ferramenta de comunicação e

empoderamento, veículo para o conhecimento científico e meio de expressão cultural. Todo estudante precisa expressar-se
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adequadamente às situações na forma oral ou escrita e ter a capacidade de experimentar os conceitos matemáticos no seu

cotidiano, por meio de situações vivenciadas na prática. Propiciar a ampliação das competências comunicativas do estudante é

dever da escola que democratiza saberes.

Eixo de
Atuação

Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação

Discentes com

dificuldades na

aprendizagem

na leitura e

escrita e no

raciocínio lógico

matemático

especificamente

para alunos do

3º ano

Sincronizar planejamento

de ações pedagógicas às

demandas apresentadas

pelo discente;

Promover ações

pedagógicas que auxiliem

ao docente ofertando outras

referências de mediação;

Oportunizar aos discentes

momentos de fomento à

sua necessidade individual

e específica de

Reunião com

professoras,

coordenação e

supervisão;

Entrevista com a

criança/educando;

Observação para

análise diagnóstica

com vistas à traçar

o programa com o

registro do que eles

já sabem e o que

Professoras

readaptadas

específicas para o

projeto

Atendimentos

diários nos dois

turnos

(individuais, no

máximo duplas

ou trios,

considerando a

restrição da

responsável pelo

projeto)

respeitando o

horário das

demais

atividades para

Processual e

contínua, por

meio de

observação

comportamental

do estudante

diante do seu

desempenho

diário em classe

e no atendimento.

Por meio de

observação dos

ganhos

pedagógicos a
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aprendizagem onde ele

integre um pequeno grupo

e conte com maior número

de intervenção pedagógica;

Fomentar o ensino de

linguagem e promover o

letramento propiciando a

ampliação das

competências

comunicativas do

educando;

Atender aos educandos

com necessidades de apoio

pedagógico diferenciado;

Auxiliar no desenvolvimento

de uma educação integral,

inclusiva e democrática;

precisam aprender;

Registro do que se

interpõe entre o

sujeito e o

conhecimento.

Registro,

acompanhamento

dos aspectos

cognitivos,

psicomotores,

sociais e afetivos

relacionados ao

estudante.

Resolução das

pendências e

desafios diários,

facilitando a

os educandos

incluídos no

projeto

partir dos

trabalhos

desenvolvidos.

Basilar:

observação das

manifestações de

desejo,

sentimento,

valores e

intenções e

crenças do

educando em

interação com a

comunidade

escolar e pares

etários.



105

Favorecer aquisição das

habilidades dos educandos,

atendidos por meio de

ações de pedagógicas

planejadas para atender à

sua necessidade de

aprendizagem;

otimização do

trabalho.

Montagem da

sequência didática

com as atividades

pedagógicas

interventivas

adequadas ao

conteúdo em

questão;

Desenvolvimento

de ações semanais

nas áreas de

leitura, escrita,

oralidade, em

acordo com a

necessidade do

grupo em
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atendimento;

Mediação de aulas

particulares de

acordo com a

necessidade a ser

trabalhada;
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PLANO DE AÇÃO – APOIO PEDAGÓGICO
Responsáveis: Karla Vieira Almeida Medeiros

Viviane Oliveira de Araújo

Adriana de Fátima Porto Alves

Damariz Adelia de Brito Pimenta

Sandra Vasconcelos

Daniela Zani

Ana Paula Navarro

A proposta de apoio pedagógico visa complementar o trabalho desenvolvido pelos Coordenadores Pedagógicos, como forma de

enriquecer o trabalho desenvolvido em sala de aula e também para atender as necessidades da direção da escola nas relações de

mediação de conflitos com alunos, acidentes, atendimento aos pais, informações diversas envolvendo os discentes.

Eixo de
Atuação

Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação

Proposta

Pedagógica

Participar da elaboração da

proposta pedagógica da

Escola Classe 18 de

Taguatinga;

Construção do

plano de ação das

atividades

envolvidas

Todas as professoras

readaptadas

Início do ano

letivo

Registro na

avaliação

institucional
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Ter conhecimento

pedagógico para

acompanhar as atividades

propostas pela escola no

PPP.

Contribuir para concretizar

as atividades a serem

desenvolvidas previstas na

proposta pedagógica

Oferecer suporte e auxílio

aos Coordenadores

Pedagógicos e professores

no manuseio de

equipamentos multimídia

para aprimoramento de

trabalhos desenvolvidos em

sala de aula.

Montagem de

murais, painéis,

complementação

pedagógica

Pesquisa e

produção de

atividades e

materiais

específicos, para

enriquecimento

conteúdos de sala.

Confecção de

bilhetes,

Todas as professoras

readaptadas

Professoras

readaptadas “Karla,

Viviane”,

coordenadoras e

professores regentes

Professora

readaptada Karla

Ao longo do ano

letivo e nas

culminâncias de

atividades

propostas

Ao longo do ano

letivo e conforme

necessidade

Na necessidade

Registro na

avaliação

institucional e

oralmente após

cada culminância

Avaliação

Institucional

Na avaliação

institucional

Conscientizar os alunos a Campanha para Professoras Bimestral Observação
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Merenda

escolar

consumirem a merenda

escolar

Orientar as merendeiras

quanto ao cardápio de

acordo com os gêneros

alimentícios distribuídos

Acompanhar o depósito de

merenda escolar

estimular a

alimentação

saudável, evitando

lanches prejudiciais

à saúde

Elaboração e

divulgação do

cardápio da

merenda escolar

Elaborar o mapa da

merenda escolar e

apresentar a

equipe gestora

readaptadas Karla e

Viviane em parceria

com professores

regentes

Professoras

readaptadas Karla e

Viviane

Professoras

readaptadas Karla,

Viviane e equipe

gestora

Semanal

Mensal

sobre o aumento

do consumo da

merenda escolar

Observação

sobre aceitação

da merenda

escolar proposta

Registro formal

sobre o consumo

do gêneros.

Mecanografia

Auxiliar no trabalho

pedagógico garantindo um

trabalho produtivo e

integrador;

Reprodução de

atividades

pedagógicas

produzidas pelo

professor

Professora

readaptada Ana

Paula Navarro e

Sandra Vasconcelos

Diariamente
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Definir a quantidade e

qualidade de atividades

pedagógicas que são

xerocopiadas;

Apoio a

direção e a

alunos

Manter a Equipe Gestora

sempre informada das

atividades realizadas;

Atender pais e alunos nas

suas necessidades imediatas

Apoiar atividades da direção

em atendimentos à

comunidade;

Venda de uniformes,

agendas e recebimento da

contribuição da APM

Controlar saída de materiais

Atendimento de

demandas

relacionadas a

acidentes com

alunos,

necessidades de

professores em

sala de aula e

acolhimento de

pais

Organização do

estoque e controle

de entrada e saída

de uniformes,

agendas e

Professoras

readaptadas Adriana

e Daniela Zani

Professora

readaptada Adriana e

Damariz

Ao longo do ano

letivo,

diariamente de

acordo com a

demanda

apresentada

Ao longo do ano

letivo

Na avaliação

institucional e

quando se fizer

necessário nas

reuniões coletivas

por meio de

debate

Na avaliação

institucional e

quando se fizer

necessário nas

reuniões coletivas
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pedagógicos do almoxarifado

Dar assessoria aos

professores e alunos em

eventos, visitações dentro e

fora da escola;

Contribuir positivamente na

busca de soluções para os

problemas identificados;

Auxiliar na aplicação das

avaliações em larga escala e

em avaliações bimestrais

propostas pelos professores

materiais

Participação em

excursões

auxiliando os

professores com

alunos

Mediação de

conflitos

Acompanhamento

como ledor de

alunos com

necessidades

especiais

Todas as professoras

readaptadas,

obedecendo uma

escala de

acompanhamento

Professoras Adriana

e Daniela Zani

juntamente com a

Equipe diretiva

Todos os professores

readaptados de

acordo com a escala

no atendimento

Ao longo do ano

letivo

Na necessidade

Na realização das

avaliações de

acordo com o

calendário

escolar e

calendário

em debate

Nas coletivas e

setorizadas com

debate e registro

Na avaliação

institucional e

quando se fizer

necessário nas

reuniões coletivas

em debate

Na avaliação

institucional e

quando se fizer

necessário nas

reuniões coletivas

em debate



112

Acompanhar de reuniões

com a comunidade escolar;

Amparar a direção nas

questões disciplinares e em

acidentes envolvendo

estudantes.

Ajudar os alunos na

orientação de estudos.

Colaborar na preparação da

Participação nas

reuniões auxiliando

a direção nas

demandas

apresentadas

Comunicação aos

pais, aplicar

advertências,

convocação do

serviço de

emergência

Atendimento a

alunos na

necessidade do

professor

Organização para

Todas as

readaptadas

Readaptadas Adriana

e Daniela Zani

Todas as

readaptadas

Todas as

pedagógico

Na necessidade

Na necessidade

Na necessidade

Na semana

Na avaliação

institucional e

quando se fizer

necessário nas

reuniões coletivas

em debate

Idem.

Idem

Com registro ao
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semana pedagógica. acolher os

funcionários e

colaborar com as

atividades

propostas

readaptadas pedagógica final do encontro
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PLANO DE AÇÃO – MONITORES E EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS

Responsáveis: Todos os monitores e educadores sociais voluntários

Eixo de
Atuação

Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação

Alunos com

necessidades

educacionais

especiais

Executar, sob orientação da

equipe escolar, atividades de

cuidado, higiene e

assistência ao aluno com

necessidades educacionais

especiais.

Auxiliar os alunos da

educação especial nas

atividades de vida autônoma

e social no contexto escolar,

nas atividades extraclasse,

motoras e ludo recreativas.

Conduzir o ANEE

aos diferentes

espaços físicos nas

atividades do

contexto escolar e

extraclasse

Realizar

procedimentos

necessários à

higiene dos alunos,

tais como: uso do

sanitário, higiene

oral, banho e troca

Educadores sociais

voluntários,

monitores e

professores regentes

Diariamente Por meio de

registro e na

necessidade de

avaliar a qualquer

tempo
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Acompanhar o ANEE, que

esteja sob seus cuidados

individuais, nas atividades

individuais;

Auxiliar, sob orientação do

professor, as atividades

pedagógicas;

Amparar o aluno com

necessidade especiais nas

suas dificuldades

de fraldas,

colocação de peças

de vestuário e

outros.

Acompanhar,

orientar e auxiliar

os alunos durante

as refeições e o

recreio/intervalo.

Comunicar a

equipe escolar a

ocorrência de

situações de risco

para os ANEEs ou

qualquer

acontecimento que

fuja da rotina diária.
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PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR

OBJETIVOS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA
Envolver a participação da
comunidade nos projetos da
escola

Divulgação das ações e culminância dos
projetos, através de bilhetes (via agenda
do aluno), comunicados, faixas e
telefonemas.

Reunir para
apresentação dos
pontos positivos e
negativos de cada
projeto

Equipe gestora e
pedagógica

Durante a
execução de
cada projeto.

Estimular a participação da
comunidade escolar nas
avaliações institucionais

Convocar e valorizar este processo para
melhoria da educação, através de bilhetes
(via agenda do aluno), comunicados, faixas
e telefonemas.

Analisar a presença
e participação dos
pais nas avaliações
institucionais

Toda a
comunidade
escolar

Ao final de cada
reunião de
avaliação.
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PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE

EIXOS DE
ATUAÇÃO

OBJETIVOS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Dificuldade de
aprendizagem

e dificuldades
comportamentais

Acompanhar o
rendimento
pedagógico dos
alunos
Intervir nas
questões
pedagógicas e
comportamentais

Auxilio ao professor com instruções
e acompanhamento pedagógico.
Atendimento do SR, SEAA para
sanar dificuldades encontradas.
Realização do Projeto Interventivo
para acompanhamento e orientação
ao educando

Analisar o
rendimento dos
alunos
acompanhados
em conselhos e
os resultados
obtidos
relacionados ao
comportamento
sócioafetivo.

Equipe gestora,
coordenadores,
professores,
orientadora
educacional,
pedagoga,
professora da sala
de recursos e
professores
readaptados
envolvidos no
projeto
interventivo.

Ao final de cada
bimestre
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PLANO DE AÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR

Eixos de atuação OBJETIVOS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA
Formação e
informação

Promover estudos e
momentos de
reflexão sobre
valores éticos com
alunos, pais e
funcionários;

Palestras com
especialistas
(psicólogos,
psicopedagogos,
médicos)

Por meio de
reflexão e relatos
sobre os momentos
proporcionados e
seus efeitos no
trabalho

Equipe gestora,
SEAA, Equipe
Pedagógica

Semestralmente

Valorizar os
profissionais da
educação;

Fazer momentos de
confraternização;
Proporcionar
momentos
relaxantes.

Registrar por meio
de questionário

Equipe gestora e
pedagógica

Em datas
comemorativas

Estimular os
profissionais a se
engajarem na
Formação
continuada

Divulgar a abertura
das vagas nos
cursos oferecidos
pela EAPE e outros
órgão conveniados

Sistematização das
atividades e
aplicabilidade dos
saberes adquiridos
no dia-a-dia

Equipe gestora e
pedagógica

Conforme a
demanda, podendo
ser bimestral ou
semestralmente.

Relacionamento e
interação

Melhorar a
convivência entre os
colegas de trabalho

Promover encontros
com os diversos
setores da escola

Observação Equipe gestora e
pedagógica

Duas vezes por mês

Estimular a
atividade física no
ambiente escolar

Promover atividade
física e caminhada
em grupo.

Sistematização das
atividades

Professoras de
Educação Física,
Equipe Gestora

1 vez por semana

Envolver todos os
segmentos nas
reuniões coletivas
específicas

Reunir o Conselho
Escolar
ordinariamente e
extraordinariamente

Acompanhar a
participação efetiva
nas reuniões

Equipe gestora 1 vez por mês e
sempre que houver
necessidade



119

Administrativa Auxiliar nas
atividades
administrativas

Auxiliar a equipe
gestora e
pedagógica nas
suas necessidades
imediatas
Acompanhamento
de atividades dos
recursos humanos,
merenda escolar e
mecanografia e
portaria.

Institucional Professores e
Servidores
readaptados

Diariamente
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10.3 Gestão Financeira e administrativa

FINANCEIRA
Responsáveis: Equipe Diretoriva – Diretora e Vice-diretora
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA
Promover a gestão
financeira da escola
dentro dos
princípios de
autonomia e ética
do administrador
público.

Aplicar os recursos
do PDAF e PDDE
de forma
homogênea
atendendo mais as
necessidades dos
alunos;

Fazer reuniões para
prestação de contas
do PDAF, PDDE e
APM;

Análise e reflexão
sobre o uso correto
dos recursos
financeiros

Equipe gestora Mensal para os
recursos da APM e
quando ao final da
prestação de contas
do PDDE E PDAF

Promover a festa
junina com fins
lucrativos

Gastar 20% na
festa da Criança e
80% na aquisição
de material

Gincana de prenda
Rifa
Realização da festa

Após o evento por
meio de relato dos
pontos positivos e
negativos

Equipe gestora,
Equipe pedagógica
Funcionários

Mês de Maio e
Junho

Destinar os
recursos do Mais
Educação na
educação integral

Utilizar 100% dos
recursos na
contratação de
monitores e compra
de material
permanente e de
consumo para a
educação integral

Adquirir materiais e
equipamentos de
acordo com as
necessidades da
educação integral;
Efetivar o
pagamento dos
monitores no tempo
hábil, sem atrasos

Verificar a utilização
adequada dos
materiais evitando
desperdício.
Observar a atuação
dos monitores em
relação ao
atendimento aos
alunos

Equipe gestora e
professores e
monitores
responsáveis pela
Educação Integral

Mensal ou quando
necessário
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ADMINISTRATIVA
Responsáveis: Equipe Diretiva
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA
Promover a gestão
administrativa
zelando pelos
direitos e deveres
dos servidores.

Encaminhar em
tempo hábil os
requerimentos do
servidor.

Dar
encaminhamento
aos requerimentos
ao SRH;

Análise de críticas e
viabilidade de
execução junto aos
órgãos competentes

Equipe gestora e
apoio administrativo

Ao longo do ano

Cuidar e zelar pela
conservação do
patrimônio público;

Diminuir a
depredação do bem
público em 100%
Recolher pelo
menos 90% dos
bens inservíveis

Fiscalizar a
utilização adequada
dos recursos
Consertar os bens
que necessitam;
Solicitar junto a SEE
o recolhimento dos
bens inservíveis

Verificar e separar
os bens que
necessitam de
reparo

Equipe gestora e
apoio administrativo

Ao longo do ano

Atender as
demandas
estruturais(físicas) e
dos projetos

Cobrir a quadra
poliesportiva
Colocar em
funcionamento o
laboratório de
informática com
professor regente
para atender todos
os alunos

Solicitar pessoal
para atuar no
laboratório de
informática por meio
da entrega de um
projeto;
Localizar e dar
andamento ao
processo de
cobertura da quadra
poliesportiva

Analisar a
viabilidade e
articular junto a
CRET a
possibilidade de
concretização do
objetivo

Equipe gestora Ao longo do ano

Dar transparência, e
imparcialidade no
cumprimento das
normas e legislação
de forma justa.

Atender as
solicitações na
medida do possível
sem infringir a
legislação vigente

Deliberar sobre os
assuntos de pauta
de acordo com a
gestão
compartilhada

Institucional Equipe gestora Ao longo do ano
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SECRETARIA
Responsáveis na Secretaria escolar:
Chefe de Secretaria,
Apoio técnico-Administativo

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA
Assistir a direção
em serviços
técnico-
administrativos.

Planejar,
coordenar,
controlar e
supervisionar as
atividades da
secretaria.

Organizar e
manter atualizados
a
escrituração
escolar

Instruir processos
sobre assuntos
pertinentes às

Manter atualizados
os dados do
sistema de
informação.

Atender a todas as
demandas.

Alimentar o
sistema de
informação
Escriturar rotinas
de segurança das
informações por
meio dos recursos
de informática

Cobrar pendências
de documentos.

Por meio da
avaliação
institucional,
utilizando os
recursos a serem
definidos

Chefe de
secretaria,
secretários e apoio
técnicos

Diariamente
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atividades da
Secretaria
Prestar
informações
solicitadas em
processos demais
documentos de
secretaria

Analisar
documentos para
efetivação de
matrícula,
submetendo-os a
apreciação do
Diretor

Atender a
comunidade
escolar

Prestar as
informações
relativas ao Censo
Escolar
Acompanhar o
preenchimento
dos diários de
classe
Observar o

Manter arquivos
atualizados e em
dia com toda a
documentação do
aluno.

Arquivar na pasta
individual

Na necessidade

Diariamente

Em março
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cumprimento dos
ias letivos
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PLANO DE AÇÃO DOS PROJETOS ESPECÍFICOS

EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO
Responsáveis: Marilza

Luciana

Eixo de
Atuação

Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação

Discentes

Desenvolver atividades de

Educação Física promovendo

a ampliação de

conhecimentos no plano

motor, na organização de

espaço e tempo e na

utilização de estratégias

corporais e de movimentos,

contextualizando a prática

nas várias dimensões da

aprendizagem.

Organizar jogos,

brincadeiras e

outras atividades

corporais;

Participar de

esportes, lutas e

danças

pertencentes a

manifestações

culturais.

Professores de

Educação Física

Durante o ano

letivo

Durante o

processo, de

forma sistemática

e contínua,

sempre que for

necessário, por

meio de dados a

serem obtidos por

todos os

envolvidos no

processo ensino-

aprendizagem e

de acordo com o
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que consta no

Currículo em

Movimento.

Professores Planejar com o docentes

atividades contextualizadas

com a organização do

trabalho pedagógico

Encontros na

coordenação

pedagógica para

atender as

demandas dos

docentes

Professores regentes

e de Educação física

Quinzenalmente Resultado

complementar do

trabalho

pedagógico com

os alunos,
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REINVENTANDO A BIBLIOTECA

Responsáveis:

Professoras readaptadas: Cláudia da Silva Sarmento - matrícula:

Bethânia de Oliveira Aquino - matrícula:

Professoras regentes: Aguardando liberação

O Projeto Reinventando a Biblioteca assume o papel na construção do leitor-escritor, uma vez que suas ações estão

estendidas a todas as salas de aulas e já oferece o atendimento semanal, com aulas previamente planejadas e ministradas pelos

professores regentes da biblioteca, com duração de quarenta minutos para cada turma. As aulas procuram desenvolver nos alunos,

habilidades importantes para a construção e aquisição de conhecimentos fundamentais para leitura, interpretação e escrita de

textos, de forma lúdica, livre e espontânea.

Além do atendimento semanal, o aluno tem a liberdade de procurar a Biblioteca para leitura livre. A Biblioteca também

disponibiliza aos professores, livros para a caixa literária ou projetos de leitura em sala de aula.

Assim, a Biblioteca vem assumindo o papel de integrar ações de projetos de leitura com toda a comunidade escolar.

A Biblioteca Maria Clara Machado vem se sustentando por meio de muita resistência e otimismo com tamanha

responsabilidade e compromisso pedagógico. Tem o aluno como foco principal, uma vez que ela tem trazido alegria e entusiasmo,

Seu objetivo principal é propiciar a formação do leitor e do escritor reflexivo, crítico, atuante e produtivo capaz de exercer sua

cidadania para transformação da realidade, despertar para leitura, desenvolvimento da criatividade e encantamento para todos os

envolvidos no projeto.
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Eixo de
Atuação

Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação

Livro

Didático

Acompanhar o processo de

distribuição do livro didático

no novo triênio

Verificar carência e

excedência de livros

didáticos

Ofertar e demandar junto à

CRET o remanejamento

Solicitar aos órgãos

Levantamento dos

livros didáticos que

chegaram, bem

como a carência

apresentada

Acompanhamento

da distribuição dos

livros didáticos aos

alunos

Levantamento dos

livros faltantes e

remanejamento

dos excedentes

Acesso ao PDDE

interativo para

Equipe

diretiva/supervisão

pedagógica,

coordenação e

professoras regentes e

readaptadas atuantes na

biblioteca

No primeiro mês

de aula

Observação para

verificar se as

demandas foram

atendidas
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competentes os livros

didáticos com carência

Otimizar ações para sanar

as dificuldades

apresentadas pela falta de

livro didático

Orientar os alunos e os

responsáveis sobre a

utilização e conservação do

livro didático

demandar, ofertar

ou solicitar reserva

técnica

Contato com outras

instituições; buscar

livros e distribuir

aos alunos

Termo de

distribuição,

manutenção e

conservação do

bem público (livro

didático

Livro de

literatura

Acompanhar e distribuir os

livros de literatura do PNLD

literário para as turmas e

alunos

Recebimento e

distribuição dos

livros

Equipe

Gestora/supervisora

coordenadoras e

Professoras readaptadas

A medida que

chegar os livros

literários

Observação da

conservação e

levantamento de

perdas e danos
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Acompanhamento

e intervenção para

sanar carência

Recolhimento dos

livros literários ao

final do ano letivo

para redistribuição

no ano seguinte

atuantes na biblioteca

Professores regentes e

readaptados da

biblioteca

Ao final do ano

letivo

Estratégias com

o professor

regente sobre

como preservar

os livros

Pedagógico

Alunos e

professores

Assumir atitudes críticas
diante de diversas
linguagens textuais;

Ter interesse, autonomia e
iniciativa para ler,
especialmente textos
literários e poéticos;

Compartilhar ideias, opiniões
e preferências sobre leituras
realizadas;

Vivenciar emoções por meio

► Retratos: a partir
do livro de Roseana
Murray, “Retrato” –
(Ed. Miguilim Ltda –
BH/MG). Cada
aluno relata a
história da sua
fotografia e conclui
que o retrato
também conta
história.

► História
Emendada – São
formados grupos de
até seis crianças
que escolhem

Com os professores
do BIA – oferecer suporte
bimestral aos professores
no empréstimo de figurino
para dramatização ou
contação das histórias
selecionadas para a
aplicação do teste da
Psicogênese.

Com os professores –
Disponibilizar aos
professores, livros para a
caixa literária ou projetos
de leitura em sala de aula.

Com a família –
Receber as famílias que

De acordo com o

atendimento

semanal e

planejamento

mensal dentro da

proposta

curricular no ano

letivo

Articulação com

o professor

regente

Observação e

participação

Questionário de

satisfação
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da leitura exercitando a
fantasia e a imaginação;

Ler a partir da
automotivação;

Usufruir momentos de lazer
através da leitura;

Expressar-se e comunicar-se
de diferentes maneiras, por
meio das diversas linguagens
artísticas;

Exercitar a imaginação
criadora;

Desenvolver a sensibilidade
artística;

Refletir sobre a sua própria
produção e a produção
alheia;

objetos ou fantasias
e juntos contarão
uma história com
eles.

► Desabafo – A
Biblioteca
transforma-se num
espaço de críticas,
sugestões e
avaliação de todas
as atividades e/ou
segmentos da
escola.

► Jogos: Palavras
proibidas, Passa
ou repassa, jogo
da memória –
promover atividades
interativas e
divertidas
contextualizadas
com a realidade e
com os livros
literários clássicos

► Tempo de
relaxar e ler –
propiciar momentos
de leitura pelo
prazer

desejarem ler ou contar
histórias, podendo ser
surpresa para os alunos,
com ou sem entrega de
lembrancinha.

Com a
coordenação/supervisão
– separar
bimestralmente, os
gêneros textuais ou os
assuntos a serem
trabalhados.
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Reconhecer as principais
formas de informação;

Acolher a diversidade do
repertório cultural;

Edificar propostas artísticas
pessoais ou grupais com
base em intenções próprias;

Ampliar seus conhecimentos
de autores e estilos literários;

Construir uma relação de
autoconfiança, expressando-
se nas diversas linguagens:
oral, artística, corporal,
cultural e escrita.

► Propaganda
Literária – fazer
uma propaganda a
partir do livro lido,

► Teatro do
improviso – a partir
de algumas
situações
cotidianas,
sugeridas por meio
de frases sorteadas,
os alunos devem
improvisar e
apresentar uma
encenação teatral.

► Empréstimo de
livros e fantasias
► Recreio artístico
► Leitura no
recreio
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12. Acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica

As reuniões coletivas acontecem ao longo do ano para estudos,

planejamento e acompanhamento das ações dos projetos previstas nesta

proposta. Os planejamentos das ações são flexíveis podendo sofrer as

adaptações necessárias ao bom andamento dos projetos. Ao final de cada

culminância de projeto e ações pedagógicas, sempre nas coletivas, será feita

com o corpo docente, demais funcionários da escola e representantes do

Conselho Escolar a avaliação para análise, apontando e registrando os pontos

positivos e negativos de cada projeto.

Para uma comunicação mais próxima junto aos pais, serão

encaminhados questionários para que respondam e façam as colocações

necessárias para melhor organização do trabalho antes da reunião coletiva.

Após esse processo de avaliação, os registros serão anexados a cada

plano de ação para posterior consulta e criação de novas estratégias para

resolver as dificuldades apresentadas.
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