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I – APRESENTAÇÃO 

 

 A Escola Classe 204 Sul é uma escola inclusiva e oferece à comunidade 

escolar na qual está inserida Ensino Fundamental de nove anos, Anos Iniciais e 

Educação Integral. 

 Atualmente a escola funciona em dois turnos: Escola Integral, no matutino, 

das 8h às 13h; e turno regular no vespertino, das 13h às 18h. A escola pode ser 

contatada pelo telefone (061) 3901-15-31 e pelo e-mail: escola204sul@gmail.com. 

Foram eleitas, segundo os pressupostos da Gestão Democrática, Lei 4751/2012 

para o triênio 2017/2019, as professoras Alessandra Alves de Oliveira e Márcia 

Edithe de Vasconcellos. 

 A Proposta Pedagógica da Escola Classe 204 Sul, está organizada visando 

atender às especificidades de nossa comunidade escolar. Ela está respaldada na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 – LDB, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, nas Diretrizes Pedagógicas do 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), Diretrizes Pedagógicas para organização 

escolar do 2° ciclo, Currículo em movimento, no Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no Projeto Político 

Pedagógico Professor Carlos Mota e na Lei de Gestão Democrática.  

 Nos últimos anos, estabelecemos nossos objetivos firmados em uma proposta 

de trabalho coletivo, resultado de um processo de discussões oportunizado nos 

momentos das coordenações coletivas (espaço dialógico de interlocução e reflexão), 

no cotidiano diário da dinâmica escolar, na busca da mobilização e incentivo à 

formação continuada, ações essenciais no estabelecimento de um fazer pedagógico 

de qualidade. 

 A compreensão de mundo e de como a sociedade está organizada fortalece 

nossos ideais na continuação do compromisso com um trabalho digno e responsável 

com a nossa comunidade escolar e principalmente com os nossos alunos.  

Neste sentido, nosso objetivo é fazer com que os estudantes da EC 204 Sul tenham 

oportunidades e garantias de uma educação de qualidade. 

 A dinamicidade da sociedade, as diversas transformações ocorridas exigem 

um agir mais eficiente. Portanto, é imprescindível repensar a função social da 

escola: na formação do cidadão, na construção de conhecimentos, nas atitudes e 

valores que o tornam os seres críticos, éticos, solidários e participativos. Trabalhar 
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coletivamente não é uma tarefa fácil; no entanto, aprendemos que é através da ação 

coletiva que faz com que a escola se fortaleça, revelando sua capacidade de 

organizar e produzir um trabalho pedagógico eficiente, eficaz e efetivo diante de 

suas demandas. 

 A proposta pedagógica torna-se fundamental para a escola por ser o 

elemento norteador da organização do seu trabalho, visando o sucesso das 

aprendizagens dos alunos, das possibilidades nas tomadas de decisões, no 

desenvolvimento dos programas e projetos peculiares do ambiente escolar. A 

organização deste trabalho visa, como finalização do processo, uma escola 

humanizada, capaz de fazer com que os desempenhos calculados pelas avaliações 

em larga escala, sejam reflexos de um trabalho digno e respeitoso, capaz de 

demonstrar nossa capacidade, no desenvolvimento do sucesso do nosso aluno. 

 Nessa perspectiva, almejamos assegurar a participação de todos os 

segmentos da comunidade escolar que considera o espaço de convivência escolar 

da Escola Classe 204 Sul, com oportunidades concretas de aprendizagens 

significativas, requerendo do professor uma prática educativa fundamentada na 

existência de sujeitos, como afirma Freire: “um que ensinando, aprende, outro que 

aprendendo, ensina” (1996, p. 77). É a dialética desse processo que torna a 

educação uma prática social imprescindível na constituição de uma sociedade 

verdadeiramente democrática e com nível de conscientização e de senso crítico 

cada vez maior. 

 Este documento apresenta o perfil da escola, sua infraestrutura funcional, 

visão do futuro, valores e missão, e plano de ação que nortearão todo o nosso 

trabalho. 

Foram realizados procedimentos de consulta à comunidade escolar por meio de 

questionários, além de uma reunião para a apresentação da Proposta Pedagógica à 

Comunidade. 

 Não podemos nos esquecer de citar que reuniões entre a equipe escolar que 

aconteceram desde 2013 no curso do Currículo em movimento foram fundamentais 

para nortear o nosso trabalho. 
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Reunião de Apresentação da Proposta Pedagógica – 2019 

 

 Toda Proposta Pedagógica é um desafio entre teoria e prática, e a elaboração 

e a execução da nossa não seria diferente. Planejar coletivamente um atendimento 

tão diferenciado como o de Escola Integral em tempo integral junto a outro turno de 

atendimento regular é um desafio, pois não se trata só da ampliação do tempo do 

aluno na instituição de ensino, mas de oferecer atendimento de qualidade com 

aprendizagens significativas para todos independente da forma de atendimento. 

 Almejamos sucesso em todas as nossas ações e estamos com esta Proposta 

Pedagógica em movimento, aberta para sugestões e alterações sempre visando 

garantir a aprendizagem de nossos alunos.  
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II – HISTORICIDADE DA ESCOLA CLASSE 204 SUL 

 

 Há anos, Brasília era uma cidade muito nova, em construção. As quadras 

cresciam aos poucos, uma delas foi a quadra 204 Sul, onde está situada a nossa 

escola. 

 Nossa escola foi construída pelo Banco do Brasil, que a doou ao Governo do 

Distrito Federal e foi criada através da Instrução nº 11, de 24 de junho de 1971. 

No início, ela atendia os filhos dos moradores da quadra, que foi criada para os 

funcionários do Banco do Brasil. 

 No dia 2 de Agosto de 1971, a escola foi inaugurada, com grande alegria para 

todos os moradores, pois afinal teriam uma escola na quadra para atender aos seus 

filhos. 

 Brasília, por sua vez, crescia muito. Cidades Satélites foram sendo criadas, e 

a Escola já não recebia só alunos da quadra, mas também alunos de outras Regiões 

Administrativas e Entorno. 

 Essas mudanças atingiram a nossa estrutura de funcionamento; nossa 

constituição passou a ser composta por alunos oriundos de outras Regiões 

Administrativas e Entorno. 

 Com o passar do tempo, a estrutura física da escola foi se desgastando, 

precisava de uma reforma.  No mês de julho de 1987, com o dinheiro arrecadado da 

festa junina a escola, em parceria com a Associação de Pais e Mestres, financiou a 

primeira reforma, ajudando-nos a conservar o nosso patrimônio. 

 No ano de 2002, a escola passa por uma nova estruturação, recebendo 

alunos oriundos do lar para o projeto do Governo do Distrito Federal intitulado 

QMCM – Quanto Mais Cedo Melhor, onde recebemos crianças com 6 (seis) anos de 

idade que ainda não haviam frequentado a escola. Iniciou-se o processo de 

alfabetização, ou seja, uma preparação para que os alunos pudessem ser 

alfabetizados na 1ª série. Este projeto foi muito bem recebido, pois vinha de 

encontro com os principais anseios de toda a comunidade escolar. Sob a orientação 

do CPC na estratégia de matrícula, este projeto durou apenas dois anos. 

 No final do ano de 2004 uma nova alteração foi anunciada para o ano 

seguinte: a escola não ofertaria a modalidade de Educação para Jovens e Adultos 

(EJA), devido à baixa procura para essa modalidade de ensino. Alunos e 

professores foram remanejados para outra escola que pudesse concentrar um maior 
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número de alunos nesta modalidade. 

 No início de 2005, a Escola recebeu a tão esperada reforma feita pela 

Secretaria de Educação, sendo reformadas a pintura e as instalações elétricas, 

ficando para outra oportunidade o conserto do telhado e correção das infiltrações 

que também já eram urgentes. 

 Em 2007 a escola viveu, com a Gestão Compartilhada, momentos políticos 

transformadores, com duas chapas concorrendo ao cargo de gestores e a 

implantação da Avaliação Institucional. Tivemos momentos de intensa participação 

da comunidade escolar. As duas chapas venceram o primeiro processo de provas 

escritas e de títulos e foram às urnas para eleição direta. A chapa vencedora com 

76% dos votos confirmou a permanência da direção atuante desde o ano de 2001. 

 Em 2008 grandes desafios foram implantados. A escola recebeu sua primeira 

turma de 1º ano do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização), iniciou o atendimento da 

Educação Integral e todas as despesas da escola passaram a ser geridas através do 

PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira). No referido ano, 

também foi implantado o projeto de Educação integral. Foi um ano conturbado e 

pleno de erros e acertos, porém aos poucos aprendemos e procuramos aprender 

com os erros cometidos para melhorar. 

 No final de 2008 ficou estabelecido que em 2009 a escola não mais 

atendesse aos alunos de 5ª e 6ª séries; continuaria sendo atendido o BIA até o 5º 

ano em regime de Educação Integral. 

 Em 2009, a escola trabalhou com o projeto de Educação Integral na tentativa 

de elevar os índices de desenvolvimento dos alunos do bloco do BIA, porém sem 

sucesso. Ao final do ano houve ruptura da equipe gestora, fato que abriu caminhos 

para que uma nova equipe assumisse a direção da escola, com intenção de trazer 

mudanças significativas a partir de uma proposta inovadora a partir da oferta de um 

ensino de qualidade com foco na aprendizagem. 

 A nova equipe gestora se dispôs a continuar com o projeto de Educação 

Integral, fazendo os planejamentos, distribuição de oficinas, treinamento com os 

bolsistas que já faziam parte do projeto entre outras providências, porém nos 

deparamos com outros problemas funcionais que nos impediu de dar sequência ao 

projeto, como: quadro incompleto de funcionários, necessidade de reforma da 

cozinha e banheiros, necessidade de construção de um refeitório e de uma quadra 

de esportes, monitores com pouco conhecimento na área pedagógica, dentre outros. 
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 Acontece então uma nova campanha onde as equipes precisam passar por 

prova escrita, apresentação da proposta de trabalho para a comunidade escolar e 

eleição. Somente uma chapa consegue ser aprovada na prova escrita e segue 

conquistando as outras etapas. Em 2010, a nova equipe gestora, com a Gestão 

Compartilhada, consegue a reforma da cantina, com área ampla para a preparação 

do lanche e depósito arejado para armazenar os mantimentos e pintura nova em 

toda escola e salas de aulas. A sala de informática recebe e instala os computadores 

novos do PROINFO. Compra do ar condicionado com a verba arrecadada da Festa 

Junina. A brinquedoteca recebe novos jogos.  

 Em 2011, a Gestão continua no processo de Gestão Compartilhada e novas 

conquistas como a reforma do telhado, além de contar com profissionais 

compromissados com a educação. 

 Em 2012 ocorre a reforma da rede elétrica, a construção do parquinho e com 

a proposta maior da coesão do grupo. Existe a mudança da Lei e estabelece-se a 

Lei da Gestão Democrática. No final de 2012, apenas uma chapa é formada e com 

uma votação significativa da comunidade escolar, a mesma é eleita e permanece até 

hoje.  

 Em 2013, são alcançados nossos objetivos principais, com a realização de 

maior comprometimento com a leitura, por parte dos nossos alunos; a biblioteca é 

reestruturada, com uma estética mais lúdica e envolvente, o acervo é catalogado e 

organizado de forma a atender os alunos em suas especificidades e interesses. 

Através da verba arrecadada com a Festa Junina, adquirimos um bebedouro. Neste 

final de semestre esta equipe assume o papel de concorrer à direção da EC 204 Sul, 

objetivando a implantação de uma escola de tempo integral. 

 O processo seletivo para o cargo de Diretor e Vice-Diretor foi realizado 

conforme a lei da Gestão Democrática vigente e ocorreu dentro da normalidade com 

chapa única e a permanência da diretora Alessandra e vice-diretora Márcia, que 

estão nesta parceria desde janeiro de 2010. 

 Desde setembro de 2013 a escola já se preparava para que no ano letivo de 

2014 o atendimento da Escola Classe 204 Sul passasse a ser na modalidade de 

escola integral de período integral e que fosse integrante do Projeto Rede 

Integradora de Educação Integral. 

 Em janeiro de 2014 a equipe gestora e coordenadoras se reuniram para 

discutir como seria o planejamento pedagógico, a organização do horário e quais os 
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arranjos possíveis a serem feitos para que o atendimento dos alunos no período de 

10 horas acontecesse da melhor forma possível. 

 Nessa perspectiva, o Projeto Rede Integradora de Educação Integral com 

atendimento de 10 horas diárias, vem ao encontro às necessidades de nossa 

comunidade escolar, sendo esta ampliação alicerçada não somente na ampliação do 

tempo, mas também da ressignificação e ampliação dos espaços e das 

oportunidades educacionais. 

 Apresentada como estratégia para a melhoria da qualidade na educação, o 

Projeto Rede Integradora de Educação Integral vem ganhando progressivamente 

adesão do poder público, de diversos setores da sociedade civil, especialmente em 

Brasília, e, em todo o Distrito Federal, onde as condições das escolas, somadas a 

profissionais qualificados, tem obtido melhores resultados nas avaliações da Prova 

Brasil, confirmada por meio dos índices do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), entretanto necessita manter e melhorar ainda mais os resultados 

alcançados, não podendo ser esquecido que o foco de toda política pública 

educacional é promover educação de qualidade. 

 A equipe da Escola Classe 204 Sul com esse objetivo, juntamente com toda a 

comunidade escolar, desde fevereiro de 2014 oferta a educação integral em tempo 

integral para os seus 200 alunos que eram atendidos de segunda a sexta-feira de 

07h30 as 17h30. 

 A partir do ano letivo de 2017 a nova proposta de atendimento do período 

integral apresentada pelo GDF visa ampliar o atendimento a outras escolas do Plano 

Piloto atingindo 19 escolas. O estudante terá, diariamente, 5h de aula na Escola 

Classe, 3h na Escola Parque e mais 2h de promoção à saúde (almoço e descanso). 

Várias mudanças ocorreram, entre elas, o atendimento da Escola Parque que 

assume 50% do atendimento do período integral ofertando o almoço e as atividades 

de Artes, Educação Física e Musicalização.  

 Sempre que solicitadas, as dependências da escola são utilizadas pelo grupo 

de dança e pelo professor de zumba mediante termo de responsabilidade, sem fins 

lucrativos, ofertando um espaço público à população, fortalecendo o vínculo da 

comunidade com a escola. 

 A Escola Classe 204 sul está situada em uma área residencial relativamente 

tranquila no que se refere a casos de violência e vandalismo, tanto que não temos 

registros de invasão à escola, roubos e outros. A escola percebe-se cuidada no meio 
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em que está inserida. 

 Nossa escola iniciou o ano de 2019 com 389 estudantes distribuídos em 18 

turmas do 1º ano ao 5º ano atendendo ao turno Integral no Matutino e ao turno 

Regular no Vespertino. 

 No início de 2019, nossa escola participou do Concurso de Redação e 

Desenho do SINPRO-DF, cujo tema foi “Feminicídio: ato final da violência 

doméstica”. Obtivemos o primeiro e o segundo lugar com as redações de duas 

estudantes das turmas de 5º ano. 

 

Premiação – 1º lugar – Concurso de Redação e Desenho do SINPRO/DF 2019 

 

 

Premiação – 2º lugar – Concurso de Redação e Desenho do SINPRO/DF 2019 
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 Também no início de 2019 nossa escola recebeu da SEEDF o Certificado de 

Excelência na Rede Distrital de Educação em reconhecimento às boas práticas 

pedagógicas e aos resultados obtidos nas avaliações da Educação Básica nos anos 

de 2017 e 2018. 

 

 

Entrega do Certificado de Excelência na Educação Básica da Rede Distrital de Educação 

 

 

Alessandra Oliveira – Diretora da EC 204 Sul 

 

Organização Administrativa 

 A Escola Classe 204 Sul está situada na Unidade Federativa do Distrito 

Federal, na cidade de Brasília em uma área urbana na SQS 204 Sul Área Especial 

S/N, atendendo 2º Ciclo, o 1º bloco (BIA) e o 2º bloco (4º e 5º anos) do Ensino 
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Fundamental, Anos Iniciais.  

Infraestrutura Física e Instalações 

 A escola, atualmente, apresenta infraestrutura antiga, porém boa, sempre 

precisando melhorar. Foram realizadas várias benfeitorias, como reforma da 

cozinha, do depósito e dos banheiros, construção de um parquinho e reforma da 

biblioteca. O alambrado necessita ser trocado e aumentar a altura para garantir 

segurança à comunidade escolar e ao patrimônio acumulado. 

 Necessitamos colocar grades de proteção em todos os espaços, para garantir 

segurança e evitar danos ao patrimônio público, bem como instalação de câmeras e 

chaves tetras nas portas principais. A porta de vidro da entrada principal tem 

urgência em ser substituída a fim de evitar riscos para nossos alunos.   

 

ORGANIZAÇÃO FÍSICA 

 

FINALIDADE TOTAL DE SALAS 

Direção 1 

Secretaria 1 

Sala dos Professores 1 

Biblioteca 1 

Lab. de informática 1 

Cantina 1 

Salas de aula 9 

Brinquedoteca 1 

Depósito merenda 1 

Depósito – Arquivo  2 

Banheiros 4 

Pátio coberto 1 

Sala. Servidores 1 

Sala de recursos/SOE 1 

TOTAL 26 
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NECESSIDADES ATUAIS DA ESCOLA CLASSE 204 SUL 

 

FINALIDADES / NECESSIDADES 

Construir um refeitório.  

Trocar o piso do pátio, das salas de aula e biblioteca. 

Reformar os banheiros com instalação de chuveiros. 

Construir uma quadra poliesportiva. 

Pintar as áreas internas e externas. 

Construir cobertura para os bebedouros com toldos.  

Fazer calçadas nas laterais da escola e reservar o espaço da horta. 

Instalar grades de proteção em todas as janelas e portas da escola. 

Instalar uma TV de 32 polegadas com DVD em cada sala de aula. 

Trocar o alambrado de toda a escola. 

Instalar câmeras de segurança. 

Trocar a porta principal de entrada da escola por uma com grade de proteção. 

Colocar aparelhagem de som ambiente nas salas de aula (com sistema de som 

completo). 

Adquirir novos computadores para secretaria e sala dos professores 

Adquirir mais um data show 

Trocar a porta de vidro da entrada principal da escola. 
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EQUIPE DA ESCOLA CLASSE 204 SUL 

Diretora Alessandra Alves de Oliveira Lopes  

Vice Diretora Márcia Edithe Ribeiro de Vasconcelos 

Cardozo 

Chefe Secretaria Andréa Conceição Silva Barros  

Coordenadora Pedagógica Stefany Caroline Melo Silva  

Coordenadora Pedagógica Gabriela Rosa Rodrigues Gomes 

Coordenadora Pedagógica Luciana Duarte da Rosa 

Orientadora Educacional Maria Ednalva Araújo Clemente  

Corpo docente 19 professores 

Auxiliares de limpeza 05 (Empresa Real) 

Merendeiras 02 (Empresa Planalto) 

Vigias 02 (SEEDF) 

Servidores readaptados (auxiliares 

de educação) 

03 (SEEDF) 

Educador Social Voluntário 12 Voluntários 
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DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

Nome da Instituição Educacional Escola Classe 204 Sul 

Endereço Completo SQS 204 Sul – Área Especial 

Telefone / Fax / e-mail 3901-1531 escola204sul@gmail.com 

Localização: Zona Urbana 

Divisão, Delegacia ou Subdivisão de 

Ensino 

CRE/Plano Piloto 

Data de Criação da Instituição 02/08/1971 

Turno de Funcionamento Diurno 

Nível de Ensino Ofertado Ensino Fundamental de 9 anos 

Etapas, fase e modalidades e ensino / 

projetos especiais da Educação 

Básica 

Anos Iniciais  

Projeto Rede Integradora de Educação 

Integral - Matutino 

Ensino Regular – vespertino 

 

CNPJ 00.479.923.0001-78 
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III – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

 A Escola Classe 204 Sul recebe todos os anos novos alunos oriundos de 

várias localidades do Distrito Federal e Entorno, em sua maioria com sérios 

problemas de aprendizagem, fato este causado por uma base de alfabetização 

equivocada que, por ser a estrutura da vida acadêmica do aluno, fará com que ele 

siga com problemas de aprendizagem de um modo geral. Conhecemos também 

diversos casos onde os alunos são portadores de distúrbios neurológicos e 

psicológicos e que não foram encaminhados no período adequado para que 

tivessem um acompanhamento compatível com sua dificuldade e a escola fosse 

corretamente orientada para atendê-los. Buscar alternativas para essa situação é o 

nosso desafio. 

 No ano letivo de 2013, nossa escola atendia a 8 (oito) turmas formadas por 

alunos do 1° ano ao 5° ano do ensino fundamental apenas no turno matutino; no 

turno vespertino as salas de aulas ficavam ociosas a disposição da CRE 

PP/Cruzeiro para serem utilizadas conforme demanda da Secretaria de Educação. 

 Com a criação do Projeto Rede Integradora de Educação Integral em novo 

formato, reestruturada, atendendo as escolas integrais com uma proposta mais 

organizada estruturalmente e pedagogicamente, surgiu a oportunidade de 

atendermos um desejo antigo da comunidade escolar e otimizar o espaço público de 

nossa escola a favor das aprendizagens significativas dos nossos alunos. Isto não 

quer dizer que nossa escola tenha a estrutura ideal para este atendimento, mas 

possui o principal pré-requisito, que é o de ampliar o atendimento para as turmas já 

existentes, atender a todos os alunos já matriculados não deixando nenhum aluno 

de fora e ofertar vagas apenas complementares na estratégia de matrícula para o 

ano letivo de 2014.   

 Ao iniciarmos o ano letivo de 2014 no período das matrículas houve maior 

procura do que oferta, não sendo possível atender a toda a demanda extra da 

Secretaria de Educação e as necessidades da comunidade local.     

 Já em 2019 a Escola Classe 204 Sul, iniciou o ano letivo com 389 alunos 

matriculados no Ensino Fundamental de 9 anos, sendo 18 alunos com necessidades 

educacionais especiais - ANEES.  

 Embora atenda estudantes com necessidades educacionais especiais, a 

escola ainda não possui as adaptações na estrutura física necessárias a cadeirantes 
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e pessoas com dificuldades de locomoção. Não há rampas e banheiros adaptados. A 

solicitação de uma reforma dos ambientes já foi realizada e a escola aguarda a 

liberação de recursos.  

 Ao fim do ano de 2018, tivemos um índice de 2,02% de reprovação. O índice 

de aprovação chegou aos 97,98%; 22 estudantes estão em distorção idade/série no 

ano de 2019.  

 Após a aplicação da Prova Diagnóstica realizada em abril de 2019, foi 

possível constatar que 46,4% dos estudantes das turmas de 2º ano encontram-se 

nos níveis 4 e 5 no desenvolvimentos de habilidades ligadas à Leitura. 53,6% do 

quantitativo total dos estudantes de 2º ano estão em processo de aquisição dessas 

habilidades – níveis 1, 2 ou 3 – conforme gráfico abaixo. 

 Na Linguagem Matemática, 60,2% dos estudantes encontram-se nos níveis 4 

e 5, estando os demais 39,8% nos níveis 1, 2 ou 3. 

 

 

Prova Diagnóstica 2º ano – SIPAEDF – 2019  

 

 Dentre os estudantes do 4º ano, 72,4% dos estudantes obtiveram resultado 

positivo no eixo Compreensão e Interpretação Textual. Já 77,6% obtiveram êxito no 

eixo Reconhecimento de estratégias de construção textual; 69% dos estudantes 

obtiveram bom desempenho no eixo Uso de estratégias de Leitura. 
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Eixo 1: Compreensão e interpretação textual. 

Eixo 2: Reconhecimento de estratégias de construção textual. 

Eixo 3: Uso de estratégias de leitura. 

 

 Conforme o gráfico abaixo, em matemática, apenas 50% dos estudantes 

demonstraram domínio das habilidades do eixo Análise de grandezas e correlação 

entre medidas e Sistema Posicional; 78,6% dos estudantes demonstraram dominar 

as habilidades do eixo Aplicação de métodos de resolução de problemas. Já 83,9% 

dos mesmos obtiveram êxito no eixo Identificação de informações e leitura de dados. 

 

 

Eixo 1: Análise de grandezas e correlação entre medidas e Sistema Posicional. 

Eixo 2: Aplicação de métodos de resolução de problemas. 

Eixo 3: Identificação de informações e leitura de dados. 

 

 Os resultados obtidos nas Provas Diagnósticas servem como base para o 

planejamento das intervenções didáticas realizadas em sala de aula tendo sempre 

como objetivo a aprendizagem. 

 Mais do que superar os índices indicados, a Escola Classe 204 Sul se 

preocupa em superá-los com qualidade. A escola apresenta o índice de 7.1 no IDEB 

realizado em 2015 superando as projeções do MEC para 2021 que é de 6.8. Esse 

resultado muito nos orgulha, pois é fruto do trabalho de toda equipe e também do 

atendimento do período integral 10 horas.  
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Fonte: ideb.enep.gov.br 

 

 A localização de nossa escola é próxima ao centro de Brasília; fica onde a 

maioria dos servidores públicos e terceirizados trabalha. Um dos motivos que atraem 

nossa clientela é que os pais ou responsáveis consideram o ensino público ofertado 

em Brasília diferenciado e de melhor qualidade. Os responsáveis pelas matrículas 

também relatam que manter os filhos próximos ao local de trabalho é mais fácil para 

controle e supervisão dos mesmos, e reclamam que no turno contrário ao das aulas 

dos filhos não tem a opção de deixá-los sob a supervisão de alguém responsável, 

sendo melhor deixá-los na escola.  

 Quando encerramos o período de matrículas, ficou evidenciado que a 

clientela estava bem diversificada, sendo formada por alunos moradores das 

quadras residenciais próximas à escola e também por alunos moradores das demais 

Regiões Administrativas e do Entorno do Distrito Federal. A escola também atende a 

alunos estrangeiros, cujos pais estão a trabalho em nosso País. A mistura de alunos 

de várias classes sociais vem ao encontro do desejo de Anísio Teixeira para a 

educação de Brasília: a promoção da convivência das mais variadas classes sociais 

numa mesma escola. 

 Foram distribuídos questionários com a finalidade de conhecer melhor a 

realidade dessa nova clientela, bem como conhecer a visão dos membros da 

Comunidade Escolar a respeito do nosso trabalho. Esses questionários foram 

elaborados em parceria com a UNIEB e constam nos anexos desta Proposta 

Pedagógica. 

 Alguns dados exemplificam a diversidade de nossa clientela em vários 

aspectos. 
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Quantitativo de alunos por gênero 

 

 

Distribuição dos estudantes por etnia 

 

 

Distribuição das famílias por renda mensal 
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Distribuição dos estudantes por local de moradia 

 

 O questionário também permitiu às famílias e demais membros da 

comunidade escolar avaliar a Escola Classe 204 Sul. Os gráficos abaixo mostram 

que a maioria das famílias considera como BOM o trabalho desenvolvido na escola. 

 

 

 Um aspecto muito comentado pelas famílias nos questionários diz respeito à 



22 

 

 

segurança do ambiente escolar. Foi recorrente nos comentários escritos que as 

famílias entendem ser necessária a presença de mais segurança na escola. Segue 

abaixo trecho de algumas respostas recebidas. 

 

“Eu acho que a escola deveria ter um auxílio de um guarda para ajudar a 

moça do portão”. 

“Segurança. Deveria ter um policial ou um segurança armado na porta da 

escola, nunca se sabe”. 

“Mulher na portaria? Senhoras na portaria? Com essas últimas notícias de 

invasão nas escolas por atiradores perturbados, há de se pensar em ter 

realmente um “segurança” na entrada do colégio”. 

“Realmente sentimos inseguros com relação a segurança tendo em vista a 

falta de fiscalização de quem entra e sai. Inclusive uma segurança 

especializada. Acho que deveria ser proibido a entrada dos pais no horário 

das aulas”. 

“A questão da segurança. Qualquer pessoa tem acesso ao pátio. Sendo 

assim fica muito fácil pegar as crianças. Elas também ficam expostas fora, 

correndo entre os carros”. 

“Na minha opinião, a escola tem o acesso muito fácil”. 

“Sinto falta de um vigilante na escola”. 

“Ausência de segurança para evitar roubos e entrada de estranhos”. 

“A escola não conta com pessoal exclusivo de segurança. Seria importante 

contar com ele principalmente na hora da entrada e saída”. 

 

 A necessidade de segurança no ambiente escolar também foi citada nas 

respostas enviadas por professores e servidores. 

 

“Terceirização da vigilância”. 

“Deveríamos ter pessoal do Batalhão Escolar na E.C.204 Sul p melhorar a 

segurança dos alunos, pais e professores...”. 

 

 Outro aspecto apontado no questionário foi o uso do Laboratório de 

Informática. Apesar da presença de computadores na escola, os mesmos carecem 

de manutenção e atualização. A rede PROINFO necessita de manutenção. 
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 Com a intenção de solucionar as dificuldades de aprendizagens existentes, 

operacionalizaremos a Proposta Pedagógica do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) 

que está fundamentada na concepção de conhecimento como construção e 

reconstrução, considerando as fases de desenvolvimento humano, as características 

pessoais e as vivências socioculturais do educando.  

 Para o alcance de seus objetivos, a proposta apresenta alguns princípios 

teórico-metodológicos que norteiam as ações para sua implementação: enturmação 

por idade, formação continuada de professores, trabalho coletivo com 

reagrupamentos de alunos, trabalho com projeto interventivo e avaliação formativa 

no processo de ensino aprendizagem. 

 Alguns de nossos alunos têm necessidades especiais, a maioria já está sendo 

atendida com redução de alunos por turma, outros, aguardando redução de turma 

para serem atendidos em suas especificidades e necessidades.  

 Neste sentido, consideramos que o nosso trabalho de metas e estratégias 

será desenvolvido a curto e longo prazo, sendo fundamental a participação de todos. 

 Todas as ideias contidas nesta Proposta Pedagógica estão e continuam 

sendo dialogadas com a comunidade escolar, por entendemos que estamos em 

constante movimento de construção por uma escola de qualidade que atenda aos 

diversos anseios. Construção esta que acreditamos ser de grande importância, pois 

responsabiliza a todos os envolvidos, mobilizando os diferentes atores na 

operacionalização das ações pedagógicas; considerando-se que a garantia de 

oportunidades deve ser igualitária e abrangente, demostrando o princípio básico e o 

compromisso de que, como educadores, devemos promover a formação plena do 

cidadão. 

 O envolvimento dos pais e da comunidade tem ocorrido com mais frequência; 

nossas reuniões têm tido maior público, bem como os eventos promovidos pela 

escola. Temos tido a grata satisfação de receber pais de alunos apenas para nos 

agradecer ou elogiar; este fato tem sido um dos mais motivadores, apesar de 

aumentar a nossa responsabilidade em estar sempre melhorando a nossa qualidade 

de atendimento. 

 No desenvolvimento dos Recursos Humanos observamos que nossos 

profissionais estão mais empenhados em se atualizar, buscando maior qualidade e 

eficiência no trabalho prestado. 
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Nível de escolaridade - Professores 

 

 

Participação em cursos de formação nos últimos dois anos – Professores 

 

 

Nível de escolaridade – Educadores Sociais Voluntários 

 

 Na Gestão Escolar temos como participantes principais a Associação de Pais 

e Mestres e o Conselho Escolar, que sensivelmente vem aumentando sua 

participação junto às questões diárias; necessitamos implantar o Conselho de 

Segurança desta instituição de ensino, segmento responsável por ações dentro do 

ambiente escolar que visem combater atitudes de violência dentro e fora da escola.  
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 As instalações deste estabelecimento de ensino têm melhorado visivelmente: 

a pintura harmoniosa e organização dos espaços escolares têm contribuído para 

satisfação dos alunos e comunidade escolar em geral, e melhoramos a qualidade de 

atendimento da biblioteca. 

 O momento denominado “Acolhida” tem a aprovação de 100% da 

comunidade escolar. Esclarecemos que a acolhida é um momento diário de reflexão, 

formação cívica, informativos, apresentações dos alunos, e estabelecimento do 

diálogo inter-religioso.   

 Nossa escola conta com um laboratório de informática instalado pelo MEC, 

onde desenvolvemos o projeto do PROINFO, que serve também de suporte para 

que todos os alunos tenham acesso às tecnologias de educação. 

 Também possuímos uma Brinquedoteca para que nossos alunos aprendam 

de forma lúdica. É preciso deixar que as crianças e adolescentes brinquem; é 

preciso aprender com eles a sorrir, a inverter a ordem, a representar, a imitar, a 

sonhar e a imaginar. Dessa forma, abriremos o caminho para que nós, adultos e 

crianças, possamos nos reconhecer como sujeitos e atores sociais plenos, 

fazedores da nossa história e do mundo que nos cerca. 

 Cientes de que o nosso objetivo maior é a formação do cidadão em sua 

totalidade, construímos uma proposta que valoriza ações de co-responsabilidade, 

convivência e respeito, que intitulamos Comunidade e Sustentabilidade: o mundo 

que queremos e o mundo que fazemos. Através do projeto anual esperamos que 

nossa comunidade possa constituir-se de ações para aprender a cuidar de si, cuidar 

do outro e cuidar do meio, aprendendo a viver coletivamente, enriquecendo ainda 

mais essa proposta de trabalho pedagógico.   

 Através da Gestão Democrática, o entendimento da função social da escola, o 

fazer diferente e com qualidade, dignifica o nosso caminho, fortalece os nossos 

ideais, contribui para o nosso anseio de ver a Escola Classe 204 Sul como uma 

escola que acredita em seus potenciais e oportuniza a toda comunidade escolar 

uma educação de qualidade. 

 Para tanto, o projeto ora apresentado, propõe, ao longo de 2019, continuar 

desenvolvendo, dentro dos princípios da educação integral, um trabalho de 

qualidade focado na aprendizagem, no sentido das necessidades educacionais de 

todas as crianças e promover o fortalecimento das atitudes de aceitação e respeito a 

si próprio, à natureza e às diferenças individuais, enfatizando a importância da ética 
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na construção de vidas comunitárias mais sustentáveis, mais saudáveis e mais 

humanas.  

 Acreditamos que muito ainda há para realizarmos, idealizamos uma escola 

que realmente venha atender todos e todas com equidade e qualidade para uma 

sociedade mais justa. 
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IV – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA: A PROMOÇÃO DE UM ESPAÇO DE 

APRENDIZAGEM PARA TODOS 

 

 É missão da Escola Classe 204 Sul proporcionar aos nossos alunos uma 

escola que possa motivá-los a participar ativamente de suas atividades como 

cidadãos conscientes de seus papéis, incentivando-os a crer em suas próprias 

capacidades e superarem-se para o desenvolvimento de suas potencialidades. 

 A Escola Classe 204 Sul entende que os objetivos expressos no Plano de 

Ação da atual gestão, eleita pelos mecanismos da Gestão Democrática, tornam-se 

objetivos institucionais, uma vez que foram referendados pela comunidade escolar 

através da eleição e construídos a partir do conhecimento de nossa realidade 

escolar, assim entendidos: 

 Priorizar um trabalho de parceria com as famílias no sentido de reforçar 

a integração escola/comunidade com vistas a melhoria no processo ensino- 

aprendizagem e na qualidade de vida da comunidade escolar; 

 Desenvolver um processo de aprendizagem que favoreça o diálogo 

pedagógico, o incentivo a investigação e a criatividade, o respeito a 

diversidade e a individualidade e o compromisso com a democratização do 

saber; 

 Promover um ambiente onde as relações interpessoais sejam regidas 

pela ética e respeito; 

 Propiciar um trabalho educativo dentro de metodologias que atendam 

às necessidades básicas do cidadão contemporâneo: aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a empreender e aprender a 

ser. 

 Possibilitar aos alunos a formação de uma consciência crítica do 

contexto social em que vivem. 
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V – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

 Diante das mudanças econômicas, sociais e tecnológicas ocorridas no 

mundo, a educação, mais do que nunca, deve ser uma prioridade real no 

desenvolvimento de pessoas e da sociedade. 

 Uma escola de período integral e regular no mesmo espaço deve garantir a 

vivência escolar de estudantes, professores, família e comunidade em um exercício 

cotidiano e coletivo de cidadania. 

 A Instituição Educacional surge, nesse contexto, como espaço no qual parte 

da população tem acesso ao mundo do conhecimento organizado, como espaço de 

reflexão – ação – reflexão e de transformação social. Sua atuação dinâmica e 

contínua na construção e na reconstrução dos conhecimentos articula o processo 

natural de desenvolvimento das pessoas e do seu meio. Dessa forma, pressupõe-se 

uma instituição educacional com referencial, que esteja institucionalmente articulada 

e que seja conduzida por profissionais comprometidos com o crescimento humano, 

científico, filosófico, tecnológico e cultural.    

 Em virtude de tal realidade, propomos um esforço no sentido de desenvolver 

ações pedagógicas em conjunto com o apoio da família e da comunidade escolar, 

bem como oferecer estratégias que possam garantir à comunidade as condições 

necessárias para o exercício pleno da cidadania e a garantia dos direitos de 

aprendizagem para nossos alunos. Neste contexto, a organização de um trabalho 

estruturado pelas Diretrizes do Bloco Inicial de Alfabetização acrescenta e favorece 

no sucesso e na eficácia da mediação nas aprendizagens, entre os interlocutores 

(professor e aluno). 

 Nessa perspectiva, os resultados do não atendimento das metas escolares 

esperadas em determinado período de tempo são vistos como decorrentes de 

diferentes fatores sobre os quais é necessária reflexão. Neste contexto, a 

responsabilidade de tomar as decisões para a melhoria do ensino passa a ser de 

toda a comunidade, ou seja, o baixo rendimento do aluno deve ser analisado e as 

estratégias para que ele aprenda devem ser pensadas pelos professores, 

juntamente com a equipe escolar e a família. 

 Necessitamos garantir que a família conheça as expectativas da escola em 

relação aos alunos em cada ano de escolaridade e que acompanhe a trajetória 
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percorrida, podendo se posicionar junto à professora, à turma e à escola. Neste 

contexto, quando o aluno e sua família sabem aonde a escola quer chegar, poderão 

participar com mais investimentos e autonomia na busca do sucesso nessa 

empreitada que é o aprender. 

 A promoção de aprendizagens é o foco da escola. Nesta concepção, um 

ambiente escolar alfabetizador voltado para os letramentos, com valores, 

estratégias, metodologias e objetivos de formação continuada, aprendizagens 

significativas e da gestão democrática em suas ações, qualificam e conduzem o 

fazer pedagógico.  

 O ambiente escolar deve permitir que os alunos sintam-se incluídos neste 

ambiente de aprendizagens e reflitam sobre as vivências e seus significados, de 

forma a converter essas experiências em situações de aprendizagens. Habilidades, 

conhecimento e atitudes são assim desenvolvidos, de modo a levar o aluno a 

“aprender a aprender”, “aprender a fazer”, “aprender a conviver” e a “aprender a 

ser”. Os direitos de aprendizagem ficam assegurados e estabelecidos pelo coletivo 

como um dever nato da escola na formação do indivíduo. 

 Consideramos como desafio a garantia dos direitos de aprendizagem no que 

tange atender alunos que têm na escola sua principal oportunidade de ampliar 

conhecimentos, oportunizados por uma relação de alfabetização letrada; cria-se 

assim o compromisso com as aprendizagens de todos e todas, investimentos e 

corresponsabilidades em uma proposta pedagógica de qualidade. 

 Portanto, nossa escola trabalha com a concepção de assegurar o direito de 

aprendizagem do aluno através da ação, onde o professor não controla a 

aprendizagem, mas, sim, desenvolve o papel de mediador entre as crianças e o 

conhecimento. A partir desse referencial, é possível considerar que elas aprendem 

também o que não foi ensinado pelo professor, estabelecendo assim um ciclo de 

aprendizado e aprendizagens. 

 Essas situações constituem experiências de sucesso na efetivação de uma 

metodologia de resolução de problemas, que permitam à criança refletir, comparar, 

elaborar e reelaborar suas hipóteses. Errar para poder acertar ou o que fazer com os 

supostos erros? Ao investir nessas práticas, se pretende favorecer a construção do 

conhecimento dos alunos, de modo a pensar no que está fazendo e no que está 

aprendendo, exercitando sua condição de sujeitos com direitos de aprendizagens. 

 A partir dessa perspectiva, optamos por trabalhar com projetos, uma 
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estratégia privilegiada de organização do trabalho pedagógico, pois reúne situações 

didáticas que se articulam em junção de um produto final constituído a partir de 

diálogos dos saberes e fazeres das crianças e de sua comunidade com os 

conteúdos escolares, utilizarem os referenciais das Diretrizes do Bloco Inicial de 

Alfabetização com as estratégias de utilização e tempos e espaços diferenciados e 

diversificados para ampliação das aprendizagens, com reagrupamentos, projetos 

interventivos, aulas diversificadas e outras estratégias condizentes com as 

necessidades de aprendizagens dos alunos. 

 Essa opção além de garantir o direito de aprendizagem do aluno, também 

oportuniza o diálogo com a diversidade sociocultural das crianças, visando a sua 

formação integral. É importante ressaltar que esta organização baseia-se em 

princípios éticos, políticos e estéticos e na articulação entre áreas do conhecimento 

e aspectos indispensáveis da vida cidadã como: ouvir, falar, ler, escrever, opinar, 

criticar e discordar.  

 Visar a um sistema de ensino baseado na igualdade de condições, acesso e 

permanência na escola, com padrão de qualidade e com a finalidade maior que é a 

de educar, preparar para a vida, é meta que se espera alcançar. Para tanto é preciso 

que se busquem ações calcadas em bases legais, onde a legislação vigente seja 

elemento norteador de um sistema de qualidade justo e igualitário. 

Assim, os fins e princípios norteadores estabelecidos pela Secretaria de Educação 

do Distrito Federal para orientar sua prática educativa foram definidos em 

consonância com as diretrizes emanadas da Constituição Federal e da LDB vigentes 

conforme segue: 

 

 A Educação possibilita ao ser humano o desenvolvimento harmonioso em 

suas dimensões físicas, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações 

individuais e sociais. 

 Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 

e do respeito ao bem comum são valorizados na prática pedagógica como 

norteadores que são da vida cidadã. 

 A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao cidadão 

condições de responder positivamente às grandes necessidades 

contemporâneas de aprendizagem: aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser.  
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 A escola e todos os seus integrantes necessitam buscar o 

desenvolvimento e fortalecimento de uma identidade própria, compartilhando 

as responsabilidades, sem perder de vista a integração com as políticas 

nacionais de educação e a legislação vigente. 

 A educação é a estratégia mais adequada para se promover a melhoria 

da qualidade de vida, exercício da cidadania e a sustentação da 

governabilidade 

 É necessário que se destaque os três princípios em torno dos quais se 

organizam os valores estéticos, políticos e éticos que emanam da 

Constituição Federal e da LDB. São eles: sensibilidade, igualdade e 

identidade. Devem estar presentes em todas as práticas administrativas e 

pedagógicas da escola, passando pela convivência, pelo emprego dos 

recursos, pela organização do currículo, das aprendizagens e das 

estratégias de avaliação. 

 Entende-se que a Estética da Sensibilidade além de promover a 

criatividade e afetividade, possibilita ao educando reconhecer e valorizar a 

diversidade cultural do país. A política da igualdade exige o reconhecimento 

dos direitos humanos e o exercício dos direitos e deveres da cidadania. Para 

tanto o acesso aos benefícios sociais e culturais construídos pela 

humanidade (saúde, educação, informação e etc) além do combate de todas 

as formas de preconceito e discriminação.  

 A ética da identidade visa a construção da autonomia, oferecendo ao 

educando a oportunidade de construção de sua identidade, estar apto a 

avaliar suas capacidades e recursos, emitir juízos de valores e proceder 

escolhas consoantes com seus projetos de vida.   

 O processo de ensinar e aprender, baseado no diálogo pedagógico, 

investigação e criatividade, propicia a construção, a consolidação e o 

aprofundamento gradual dos conhecimentos, viabilizando o prosseguimento 

dos estudos nos diferentes níveis. 

 

 Os princípios epistemológicos, orientadores do currículo integrado, que 

sustentam as práticas educativas, emanam do Currículo em movimento: 
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 Unicidade teoria x prática - garantida através de estratégias que 

possibilitem ”reflexão crítica, síntese, análise e aplicação dos conceitos 

voltados para a construção do conhecimento”, incentivando constantemente 

o “raciocínio, questionamento, problematização e a dúvida”. 

 Interdisciplinaridade e contextualização- possibilita a integração de 

diferentes áreas de conhecimento com sentido social e político. 

 Flexibilização - oportuniza às escolas complementar o currículo de base 

comum com conteúdos e estratégias capazes de complementar a formação 

intelectual do educando.  

 

 Quanto aos princípios basilares da Educação integral para as escolas 

públicas do DF, constantes no Currículo da SEEDF, os mesmos são: 

 Integralidade humana; 

 Transversalidade; 

 Intersetorialização; 

 Territorialidade; 

 Diálogo escola/comunidade e; 

 Trabalho em rede.  

 

 A nossa Proposta Pedagógica fundamenta-se na necessidade de atender aos 

alunos do ensino fundamental, procurando subsidiar os trabalhos pedagógicos; 

orientar, acompanhar e subsidiar a coordenação local objetivando a implementação 

da proposta do Currículo Em Movimento da Educação Básica que está em 

consonância com as Diretrizes do Bloco Inicial de Alfabetização e ao Projeto 

Político- Pedagógico Professor Carlos Mota, promovendo reflexão sobre a prática 

educacional a fim de modificá-la qualitativamente.  

 A educação deve ser referenciada pela formação integral do ser humano. Em 

outras palavras, a educação deve completar as diversas dimensões que formam o 

humano, não apenas os aspectos cognitivos. Deve reconhecer os estudantes como 

sujeitos de direitos e deveres e, em decorrência dessa tomada de consciência, 

torna-se imprescindível proporcionar a eles oportunidades para ampliação de suas 

dimensões humanas, entre elas: a ética, a artística, a física, a estética, entre outras 

(PPP Professor Carlos Mota, 2012).  
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 Atualmente, é premissa de todo e qualquer planejamento educacional o 

reconhecimento da educação como um processo que deve discutir e construir 

valores, cidadania, ética, valorizar e fortalecer a identidade étnica, cultural, local, de 

gênero, sendo valores essenciais para a construção de uma sociedade sustentável. 
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VI – OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Aumentar a qualidade da educação e vencer o desafio de melhorar o 

desempenho escolar dos alunos da educação básica, a partir da construção de um 

espaço educativo de cooperação e participação da comunidade escolar com 

respeito à liberdade e as diferenças. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Elevar os índices nas avaliações de larga escala; 

 A aprendizagem como foco em nossas ações, criando oportunidades 

constantes de estudo e pesquisa; 

 Trabalhar com as diferenças em sala de aula, no contexto da 

diversidade cultural: ações que desenvolvam o trabalho com as diferenças e 

os variados ritmos de aprendizagem, com alunos com necessidades 

especiais ou não; 

 Articular teoria e prática: organização de grupos de estudos contínuos 

para planejamento, compartilhar experiências e monitoramento do processo; 

 Realizar um trabalho interdisciplinar, como forma de leitura e 

compreensão da realidade, com a contribuição das diferentes áreas e a 

escolha de temas culturais desdobrados em roteiros semanais e diários de 

trabalho do professor com os alunos; 

 Revisar o processo de avaliação e de seus resultados: adequação e 

coerência em relação aos ritmos de aprendizagem e ao desenvolvimento 

humano; 

 Desenvolver a capacidade de interpretação dos nossos alunos; 

 Confeccionar e adquirir materiais pedagógicos de suporte; 

 Oferecer um ambiente harmonioso, seguro e propício às 

aprendizagens; 

 Conscientizar a todos da importância da conservação do patrimônio 

para que haja envolvimento dos pais e comunidade; 

 Promover encontros periódicos junto à comunidade escolar para uma 
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maior integração; 

 Alertar a comunidade da importância de sua participação financeira e 

propor opiniões; 

 Levar os pais a um envolvimento mais compromissado com a 

educação de seus filhos; 

 Promover um trabalho educativo onde o afeto, o lúdico e a criatividade, 

a investigação e a construção científica possam estimular o prazer em 

aprender;  

 Incentivar os professores na formação continuada em serviço; 

 Desenvolver cursos, palestras na escola e dar continuidade aos 

momentos de estudos; 

 Planejar atividades de reconhecimento profissional; 

 Motivar a atuação dos integrantes da APM e do Conselho Escolar; 

 Aumentar nosso acervo bibliográfico e visual; 

 Manter e se possível elevar o índice de desempenho individual da 

Escola Classe 204 Sul referendado pela média do IDEB; 

 Aumentar o índice de aprovação em 2018; 

 Proporcionar formação continuada aos docentes e servidores para 

melhor atenderem aos alunos deficientes. 

  



36 

 

 

VII – CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 As muitas propostas educacionais postas para as novas gerações, desde o 

século XIX, estão impregnadas do significado pleno da educação, isto é, uma 

formação e desenvolvimento integral do ser humano (Tendências para a Educação 

Integral, p.18, 2011). Contudo, á medida que a educação se tornou política de 

Estado voltada para o atendimento em massa, as práticas, o currículo, os 

equipamentos e o tempo necessário para o desenvolvimento dessa formação 

integral se constituíram em desafio e suas finalidades restringiram-se ao propósito 

de ofertar a todos os conhecimentos básicos voltados à socialização para o mundo 

do trabalho em constante expansão (marca do século XX), esvaziando-se a noção 

de formação integral, tomada então como privilégio destinado a poucos. (p.18). 

 Como toda política social, a educação é igualmente moldada pelas tensões e 

pressões da sociedade em que se insere. Quando suas práticas não mais 

respondem as demandas e necessidades daquela sociedade, surgem teorias 

concepções e experiências de inovação educacional de que as novas gerações 

necessitam. Esta é a situação atual. Movimentos e grupos sociais reivindicam 

padrões de maior qualidade para a educação pública, como um direito das crianças 

e dos jovens brasileiros, e reintroduzem na agenda pública a educação integral 

como prioridade da política, a partir de demandas, sentidos e significados presentes 

no tempo em que vivemos. 

 No Brasil, atualmente, são muitas as concepções de educação integral; esta 

proposta nasce em meio ao debate e apresenta uma visão capaz de levar à escola 

contemporânea uma ampliação das necessidades formativas do sujeito, 

contemplando as dimensões afetiva, ética, estética, social, cultural, política e 

cognitiva. (PPP Professor Carlos Mota, 2012). 

 Assim sendo, esta concepção de Educação Integral não se limita ao aumento 

do tempo e espaço nos projetos de educação, mas parte da ideia de que os 

estudantes são seres portadores de uma complexa experiência social e merecem 

atenção diferenciada porque são frutos de processos igualmente diferenciados. 

Compreende a educação como um desafio para escolas de hoje e espera contar 

com agentes sociais, territórios e saberes, buscando construir-se para além do 

espaço escolar. 

 Segundo o Ministério da Educação (2009, p. 18),  
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“No atual contexto brasileiro, de amplo acesso das crianças e adolescentes à escola 
pública, avaliações nacionais têm apontado para o não alcance da aprendizagem nos 
patamares desejáveis. Tal informação indica aos gestores públicos o grau de 
complexidade que constitui o direito à educação, considerando que as correlações 
entre o acesso à escola e as condições de aprendizagem ofertadas nela e em outros 
espaços ainda não são inteiramente conhecidas”.  (2009). 

 Nessa perspectiva, as escolas públicas do Distrito Federal estão ampliando 

gradativamente o atendimento e estão implantando o Projeto Rede Integradora de 

Educação Integral com atendimento de 10 horas diárias, sendo esta ampliação 

alicerçada não somente na ampliação do tempo, mas também da ressignificação e 

ampliação dos espaços e das oportunidades educacionais. 

 Apresentada como estratégia para a melhoria da qualidade na educação, vem 

ganhando progressivamente adesão do poder público, de diversos setores da 

sociedade civil, especialmente em Brasília, e em todo o Distrito Federal, onde as 

condições das escolas, somadas a profissionais qualificados, tem obtido melhores 

resultados nas avaliações da Prova Brasil, confirmada por meio dos índices do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), entretanto necessita manter e 

melhorar ainda mais os resultados alcançados, não podendo ser esquecido que o 

foco de toda política pública educacional é promover educação de qualidade. “Visar 

um sistema de ensino baseado na igualdade de condições, acesso e desnutrição e 

abandono em que vive”. Currículo em Movimento, Educação Integral (2013, p. 13). 

 Esta reflexão deixa claro que a proposta de Anísio Teixeira para a educação 

pretendia que o estudante fosse preparado para a vida em todas as suas nuances, 

tanto nos aspectos cognitivos e sociais como nos de iniciação profissional, sendo 

imprescindível para o alcance desses objetivos que a escola tivesse atuação incisiva 

no campo da alimentação e da saúde.  

 Comparando a proposta educacional formulada por Anísio Teixeira e a atual 

proposta da educação integral, observa-se que ambas se ancoram na mesma 

perspectiva de ampliação de tempos e oportunidades educacionais, como premissa 

do preparo dos estudantes para as mudanças constantes do mundo moderno. Por 

definição, a palavra integral significa inteiro, completo, total, o que é identificado nas 

diversas definições de escola e de educação propostas por Anísio Teixeira e 

retomadas mais recentemente nas discussões acerca da necessidade de ampliação 

do tempo de permanência do estudante na escola. Finalmente, a educação integral 

no Distrito Federal pretende oferecer uma educação por inteiro em um turno integral 

com quantidade e qualidade educacionais para que nossos estudantes tenham 



38 

 

 

oportunidades para o desenvolvimento dos requisitos necessários para uma vida 

plena, com participação ativa e saudável na sociedade. Currículo em Movimento, 

Educação Integral (2013, p. 13) (2013, p.14). 

 

Contextos Legais e Políticos da Educação Integral 

 O debate em torno da educação integral no Brasil tem como ponto de 

referência os ideais de educação democrática propostos por Anísio Teixeira na 

primeira metade do século XX. A partir dos anos 1990, o tema ganha outra dimensão 

e caráter, refletidos na Lei de Diretrizes e Bases – LDB. Pautada na flexibilidade 

quanto à organização do ensino público, a lei que rege a educação brasileira aponta 

como horizonte da política educacional o aumento progressivo da jornada escolar, a 

variação de ações educacionais para além do currículo escolar padronizado e a 

necessária articulação entre escola e sociedade. A posição assumida pela LDB 

vigente em relação à oferta de educação integral é fruto de todo um reordenamento 

institucional concomitante ao processo de redemocratização do país, marcado pela 

Constituição Federal de 1988. A partir de sua promulgação se fortalece a percepção 

de que a educação, como direito social fundamental, é imprescindível para a 

conquista de mudanças sociais e políticas rumo à construção de um país mais 

democrático e justo. Especificamente, a Constituição de 1988 estabelece uma ampla 

rede de proteção às crianças e adolescentes, regulamentada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e 

pela própria LDB. Em meio a um novo contexto legal no Brasil, consolida-se a 

perspectiva de proteção de desenvolvimento humano plenos, voltados a todo jovem 

e criança do Brasil. É nesse sentido que, ao destacar a proteção integral para 

crianças e adolescentes, o ECA afirma em seu art. 227 ser dever, 

“... da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

 De fato, são crescentes a atenção e o reconhecimento dispensados à 

educação, podendo-se notar transformações contundentes e melhorias sensíveis. A 

primeira delas refere-se à quase universalização do ensino fundamental; o número 

expressivo do acesso à escola – 98% das crianças de 7 a 14 anos estão 

matriculadas no ensino fundamental – indica um enorme esforço do Estado 
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brasileiro em promover a universalização do acesso à educação. Isso impõe dois 

desafios, intimamente relacionados: não só a busca de uma qualidade do ensino 

ofertado, mas também à garantia do acesso à educação aos 2% restantes que se 

encontram fora da escola. 

 

Contextos Históricos no Distrito Federal 

 No contexto histórico da educação no Distrito Federal, o ideal da Educação 

Integral, considerada como uma das possibilidades para ampliação e 

desenvolvimento humano, sempre esteve presente tanto no pensamento dos 

educadores quanto em ações de cunho educativo. Na década de 1960, foi 

constituída uma comissão encarregada de criar o “Plano Humano” de Brasília. Na 

coordenação dessa comissão, o educador Anísio Teixeira, juntamente com Darcy 

Ribeiro, Cyro dos Anjos e outros educadores, organizou o Sistema Educacional da 

Nova Capital, concebendo um modelo de educação integral para o nível educacional 

elementar.  

 Conforme o planejamento educacional, as Escolas Classe foram construídas 

para as aulas regulares e as Escolas Parque para a prática de atividades artísticas, 

esportivas e culturais em turno complementar. Na ocasião, o Presidente Juscelino 

Kubitschek pretendeu que o Sistema Educacional da Nova Capital viesse a ser um 

modelo para todo o Brasil. Vários foram os entraves, principalmente o político, que 

impediram o êxito do Plano. Entretanto, a semente foi plantada. Ressurge no 

contexto atual como uma ideia mais amadurecida, com base na experiência do 

passado histórico da educação no Distrito Federal e ajustada às exigências do 

mundo moderno. Trata-se de um compromisso do governo e de toda a sociedade 

civil que se unem em prol de uma construção coletiva pelo bem social.  

 Para iniciar as discussões sobre educação integral, faz-se necessário um 

tempo a parte para debater sobre a experiência inovadora trazida da Bahia à 

Brasília: as escolas parque, sendo este o desafio proposto pelo Plano Educacional 

de Brasília, concebido em 1957 por Anísio Teixeira, então Diretor do INEP. Tratava-

se de um plano ousado e inovador que traria a experiência da escola parque, do 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro da Bahia. Não somente reformaria os 

currículos vigentes, excluindo temas inadequados e introduzindo ferramentas de 

ensino mais modernas como a televisão, o rádio e o cinema. O programa 

educacional compreenderia verdadeiros centros para o ensino elementar, composto 
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pelos jardins de infância, Escolas Classe e Escolas Parque, além dos centros para o 

ensino secundário, composto pela Escola Secundária Compreensiva e pelo Parque 

de Educação Média. Após a conclusão do ensino secundário, o aluno estaria 

preparado para ingressar na UnB.  

 Os principais objetivos que nortearam o pensamento de Anísio Teixeira para 

Brasília foram:  

a) fazer com que houvesse escola nas proximidades das áreas residenciais, 

para que as crianças não precisassem de longos deslocamentos para 

estudar;  

b) promover a convivência das mais variadas classes sociais numa mesma 

escola, seja filho de um ministro ou de um operário que trabalhava na 

construção de uma superquadra, tendo como objetivo a formação de 

cidadãos preparados para um mundo sem diferenças sociais;  

c) oferecer escolas para todas as crianças e adolescentes; e) promover a 

sociabilidade de jovens da mesma idade, vindos de diferentes classes sociais, 

por meio da junção num Centro de todos os cursos de grau médio como 

atividades na biblioteca, na piscina, nas quadras de esporte, grêmios, 

refeitório (Kubitschek, 2000, p. 141).  

 Ao delinear uma proposta de educação moderna, Anísio rompeu diversas 

barreiras e, apesar de inúmeras críticas, pensou numa educação integral, onde 

crianças e adolescentes pudessem ter ambientes que proporcionassem interação 

entre a sociedade e a escola. Os alunos teriam as ferramentas necessárias e 

também as oportunidades de vida para serem cidadãos do futuro e do mundo 

industrializado. Cabia a escola a preparação ampla deste novo cidadão da 

sociedade moderna, que iria além das quatro horas diárias de estudo, em direção a 

educação integral, que não se resumia em dois turnos na escola, mas em oito horas 

de formação do individuo com atividades de estudo, trabalho e também de esporte e 

recreação, incluindo-se intervalo para almoço.  

 Lúcio Costa adequou o Plano Educacional de Anísio Teixeira aos moldes do 

planejamento urbanístico para a capital. Assim, para cada superquadra de 2.500 a 

3.000 habitantes, haveria:  

a) um jardim de infância composto de quatro salas com capacidade para vinte 

alunos, para atender 160 crianças em dois turnos;  

b) uma escola classe com oito salas para trinta alunos cada, para atender 480 
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crianças em dois turnos;  

c) para cada grupo de quatro superquadras, de 10 mil a 12 mil habitantes, 

haveria uma escola parque para atender dois mil alunos em dois turnos em 

atividades de preparação para o trabalho (nas oficinas de artes industriais: 

tecelagem, tapeçaria, encadernação, cerâmica, cartonagem, costura, bordado 

e trabalhos com couro, madeira, metal, entre outros) para crianças de 10 a 14 

anos ou em atividades artísticas, sociais e de recreação (dança, musica, 

teatro, pintura, entre outros) para as faixas etárias de 7 a 14 anos.  

 É importante notar que a Escola Parque baiana idealizada por Anísio Teixeira 

foi construída na periferia de Salvador, no bairro da Liberdade, de população carente 

e desprovida de recursos e incentivos para ingressar em uma faculdade. Isto explica 

a importância das pequenas oficinas de artes industriais, onde o aluno poderia 

aprender uma profissão, diferente da realidade de Brasília.  

 Com o passar dos anos, percebeu-se que o foco dos estudantes de Brasília 

não era de simplesmente aprender uma profissão, nos moldes de Salvador; por isso, 

Anísio Teixeira repensou a finalidade das oficinas industriais para Brasília, focando 

mais nas atividades artísticas, sociais e de recreação. O que Anísio Teixeira 

idealizou para a educação primária de Brasília, ao propor a escola classe e a escola 

parque, foi um Centro de Educação Elementar, que o estudioso comparava a uma 

universidade infantil, com objetivos distintos e que se voltavam às necessidades não 

somente de educação, mas também de vida e convivência social (1961). 

Diferentemente da organização tradicional da escola classe, na escola parque o 

aluno era separado por idade, vocação e preferências. Uma aula de dança tinha 

alunos da mesma faixa etária, porém de diferentes escolas. Notem que o sistema 

integrava aluno, escolas classe e escolas parque, bem como o professor.  

 O professor tinha participação ativa da discussão curricular e, juntamente com 

os coordenadores, planejava as atividades e trocava enriquecedoras experiências 

educativas. Essa estrutura organizacional expressava uma concepção de educação 

democrática que oferecesse às crianças um programa completo.  

 Assim, a nossa escola – a partir de seus representantes no grupo de trabalho 

– deverá promover ações de conscientização e de envolvimento de direção, 

professores, coordenadores pedagógicos e de outros agentes de educação no 

referido programa. 

 No processo educacional, fundamentado em relações entre discentes e 
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docentes, emergem diferenças que, se não forem observadas, ouvidas, 

diagnosticadas e tratadas, podem remeter à perda de semelhança do sujeito que 

aprende e do sujeito que ensina com o padrão mínimo almejado pela educação. 

 Há que se atentar e cuidar para se garantir o que o Estado propõe a todos os 

que na escola ingressam. Neste sentido, muitos alunos demonstrarão necessidades 

especiais nas relações com o outro e com o objeto do conhecimento que 

ultrapassarão a competência escolar, demandando a existência de um serviço 

psicopedagógico especializado que, de posse do entendimento da problemática 

apresentada pelo aluno, possa agir junto ao mesmo, à sua família e à sua escola na 

busca da minimização de sua problemática de aprendizagem apresentada. Para 

tanto, faz-se necessário que se dê continuidade ao serviço de atendimento 

psicopedagógico. 

 Como a sociedade contemporânea está imersa numa enorme quantidade de 

imagens, nos seus mais diversos formatos e com sua necessidade de rapidez de 

obtenção e veiculação da informação, e nos seus mais variados aspectos, a 

criatividade humana desenvolveu novos recursos tecnológicos: os meios digitais. 

Com eles veio a Informática e todas as tecnologias que estão embarcadas nela – a 

TV, o vídeo, a telefonia celular, os novos processos editoriais, enfim, a telemática. 

Estes novos recursos tecnológicos trazem também novas formas de ler, de escrever 

e, portanto, de pensar e também de agir. 

 Tendo a educação um papel fundamental na vida deste cidadão, que é alvo 

destas novas tecnologias, interage com ela e as modifica a cada momento, o 

Ministério da Educação e Cultura – MEC, no papel estratégico de coordenação das 

políticas nacionais de Educação tem criado ou reformulado mecanismos de apoio 

aos sistemas públicos de educação para a modernização das escolas públicas com 

inovações tecnológicas introduzidas no processo ensino-aprendizagem. 

 A articulação teórico-prática, formulada a partir destas perspectivas, confirma 

um ideário que recomenda o uso destes meios como “ferramentas intelectuais”, 

estimuladoras da permanência na escola, com padrão de qualidade e com a 

finalidade maior que é a de educar, preparar para a vida, é meta que se espera 

alcançar. Para tanto é preciso que se busquem ações calcadas em bases legais, 

onde a legislação vigente seja elemento norteador de um sistema de qualidade justo 

e igualitário. 
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Concepções Teóricas do Currículo: Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia 

Histórico-Cultural 

 Historicamente, o Currículo era visto como uma gama de conteúdos 

rigidamente fixados, delimitados e separados entre si, com pouca conexão com a 

realidade do estudante. 

 O Currículo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é 

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

concepções teóricas que consideram a realidade socioeconômica e educacional da 

população do Distrito Federal. 

 As Teorias do Currículo adotadas pela SEEDF vem de encontro ao conceito 

tradicional de currículo, tendo em vista uma base curricular com intencionalidade 

política e formativa que leva em consideração a formação do ser humano de forma 

integral. Dessa maneira, o Currículo é tido como um instrumento aberto, no qual os 

conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização 

de recursos e práticas pedagógicas mais flexíveis, criativas e humanizadas. Pag 21  

 A Pedagogia Histórico-Crítica questiona as desigualdades sociais. Desta 

maneira, a escola volta o olhar para as necessidades de um grupo heterogêneo e 

prioriza a construção de um projeto educacional que democratiza o saber e garante 

a todos o direito à aprendizagem e à formação cidadã. 

 O Currículo não pode desconsiderar o contexto social e econômico dos 

estudantes, ao contrário, reconhece a importância dos sujeitos na construção da 

história. Os estudos dos conteúdos tem como base a prática social dos estudantes 

articulando os saberes científicos aos conhecimentos do senso comum. Assim os 

conhecimentos prévios de mundo de cada estudante são levados em conta no 

processo de aprendizagem. A prática social dos estudantes é o elemento de 

problematização diária, o ponto de partida para a construção do conhecimento.  

 Em consonância com a Pedagogia Histórico-Crítica, a Psicologia Histórico-

Cultural traz elementos que enxergam a educação como fenômeno de 

aprendizagens significativas organizadas didaticamente pela escola. Nesse sentido, 

a aprendizagem se dá de forma contextualizada, por meio da interação entre o 

estudante e o mundo, não sendo um ato solitário, mas fruto das relações do 

estudante com seus pares, com o professor ou com os objetos de estudo. 

 Para a Psicologia Histórico-Cultural, a aprendizagem é favorecida quando o 

estudante é posto como protagonista do processo de aprendizagem, sendo o 
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professor o mediador desse processo. Desta maneira, a Proposta Pedagógica da 

escola deve contemplar e considerar as práticas e os interesses sociais da 

comunidade na qual está inserida. 

 A problematização da prática social valoriza os conhecimentos prévios dos 

estudantes, traz o questionamento crítico desses conhecimentos prévios e favorece 

a construção de novos saberes, articulando o senso comum aos saberes científicos. 
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VIII – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 A organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 204 Sul visa 

contribuir para uma aprendizagem efetiva dos alunos de modo a incidir 

progressivamente na melhoria ao desempenho escolar, favorecendo a formação 

cidadã do estudante.  

 Nossa escola trabalha com a modalidade de ciclos. O Calendário com 200 

dias letivos e 1.000 horas de aula, bem como a organização do espaço físico busca 

adequar-se às Diretrizes Curriculares Nacionais, no sentido de permitir a adoção, 

execução e avaliação de ações que reflitam o projeto educativo que se deseja. 

Semanalmente, a carga horária é de 25 horas, sendo 5 horas diárias.  

 Nesse sentido, a equipe escolar deve buscar novos parâmetros, novas 

perspectivas; deve permitir-se inovar, transformar. Administrar uma escola que 

oferece Educação Integral em um turno e ensino regular no outro turno precisa se 

organizar mantendo a qualidade exige postura docente da escola e do sistema de 

ensino. Não é uma mudança meramente burocrática. Trata-se de uma 

transformação de crenças e atitudes pedagógicas, com uma nova teoria que se põe 

como base do trabalho. É uma nova organização. 

 Dentro dessa carga horária estão contemplados momentos de interação e 

aprendizagens coletivas, entendidos como curriculares, pois se inserem num projeto 

curricular integrado – Currículo em Movimento. Tais atividades extrapolam os muros 

da sala de aula, resignificado o ambiente escolar e seu entorno.  

 A presente proposta orienta-se pelos documentos, Diretrizes Pedagógicas do 

bloco inicial de alfabetização e Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 

2° ciclo. Os citados documentos preveem uma organização do tempo e espaço 

escolar. 

 O espaço e tempo no BIA devem ser pensados para atender qualitativamente 

o aluno do bloco promovendo atividades coletivas, diversificadas, respeitando os 

tempos de desenvolvimento, dando novo significado ao trabalho de forma a garantir 

a aprendizagem de todos.  

 O trabalho com o Bloco Inicial de Alfabetização prevê ainda, a Alfabetização, 

Letramento e Ludicidade, eixos integradores do trabalho pedagógico. Entende-se 

como alfabetização a “aprendizagem do processo de escrita” e como letramento “as 

práticas efetivas da leitura e da escrita”, o que as pessoas fazem com as habilidades 
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de leitura e da escrita, em um contexto especifico, e como essas habilidades se 

relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Deve manifestar-se nos 

diferentes componentes curriculares, sendo o professor responsável pelo letramento 

especifico de cada área do conhecimento trabalhada. Ou seja, no trabalho com o 

BIA é necessário integrar as práticas de codificação e decodificação da língua 

escrita com assunção da escrita como própria pelo aprendente. Traduzindo numa 

expressão: “alfabetizar letrando”. Esse trabalho deve ser permeado pela ludicidade 

(outro eixo integrador do trabalho com o bloco) de forma contextualizada, 

resgatando as cantigas de rodas, as brincadeiras infantis, de modo a permitir a 

vivência da corporeidade. 

 A presente proposta defende, ainda, os princípios explícitos na Estratégia 

Pedagógica/BIA, para o trabalho pedagógico, sendo eles: 

 Princípio da Formação Continuada; 

 Princípio do Reagrupamento; 

 Principio do Projeto interventivo; 

 Princípio da Avaliação; 

 Princípio do Ensino da Língua; 

 Princípio do Ensino da Matemática. 

 

 O Bloco Inicial de Alfabetização, já consolidado, abrange as turmas de 

primeiros, segundos e terceiros anos. O processo de alfabetização inicia no primeiro 

ano e deve levar o estudante a “ler pequenos textos orais e escritos com 

encadeamento de ideias, a partir de contexto significativo, sem exigências das 

complexidades ortográficas e compreensíveis por qualquer pessoa. Esse processo 

deve ser ampliado e consolidado para que, ao final do BIA, o estudante seja capaz 

de ler e produzir textos orais e escritos de forma proficiente na perspectiva do 

letramento e da ludicidade”. (p.38, Diretrizes Pedagógicas para organização Escolar 

do 2° Ciclo).  

 O Segundo Bloco (do segundo ciclo) é constituído pelos quartos e quintos 

anos e tem como objetivo principal levar o aluno a aumentar a competência 

comunicativa para expressar-se de forma adequada nas diversas situações e 

práticas sociais, de modo a resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos 

bens culturais e alcançar participação plena no mundo letrado. (p.38, Diretrizes 
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Pedagógicas para Organização Escolar do 2°Ciclo). 

 A enturmação rege-se pelos documentos legais, tanto a formação das turmas, 

quanto o número de alunos atendidos em cada sala, em função do espaço e as 

reduções pleiteadas pelos estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 Para cada enturmação, resguardadas as prerrogativas legais, ocorre uma 

enturmação pedagógica, com o apoio do corpo docente, do Serviço de Orientação 

Educacional e do EEAA. 

 A enturmação pedagógica visa equilibrar as turmas para que não haja turmas 

fortes e fracas. Busca-se ainda um equilíbrio relacionado às questões disciplinares e 

de relacionamento, bem como quanto às necessidades e potencialidades 

observadas pelo professor e demais equipes ao longo do ano. 

 Quanto ao ambiente escolar, avançamos em nossos objetivos, pois a 

cooperação dos professores, aliada com o clima organizacional mais agradável, tem 

tornado a Escola um local mais familiar a todos. Acreditamos que tal fato esteja 

ocorrendo devido às constantes reuniões internas realizadas com efetiva 

participação de todos, o que tem tornado mais fácil para o alcance dos nossos 

objetivos.  

 A participação articulada, reflexiva, criativa e comprometida entre os atores 

escolares e a mobilização dos potenciais educativos da comunidade local são 

fatores de extrema importância para o sucesso da escola integral e dos outros 

atendimentos da escola. 

 Essa proposta visa contribuir com o planejamento democrático, com a 

organização e a administração coletiva de um ensino público que contemple a 

integralidade do ser, a sustentabilidade humana e a integração da escola na e com a 

comunidade, a cidade e o meio ambiente. 

 A instituição escolar é um espaço educativo e seu trabalho não pode ser vazio 

e improvisado. Tudo precisa ser planejado. É através do projeto pedagógico que a 

Instituição Educacional apresenta as práticas para sua atuação, possibilitando um 

melhor resultado do processo como um todo. 

 A ação educativa, evidenciada a partir de suas práticas, permite aos 

estudantes darem saltos na aprendizagem e no desenvolvimento. É a ação sobre o 

que o estudante consegue fazer, com a ajuda do outro, para que consiga fazê-lo 

sozinho. Entretanto, é princípio de toda instituição de ensino, principalmente da 

escola, garantir a aprendizagem a todos, visto que todos são capazes de aprender.  
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 As escolas integrais da rede pública do DF são assistidas pelo atendimento 

da Escola Parque. Nossa escola é tributária da Escola Parque 210/211 Sul, que é 

destinada a complementar o currículo, e segue uma concepção pedagógica 

proposta por Anísio Spínola Teixeira, tendo por finalidade a formação integral do 

aluno, constituindo a formação de uma consciência crítica, o crescimento individual 

harmonioso e a participação efetiva da comunidade em que vive e na sociedade. A 

metodologia utilizada nas áreas de conhecimentos oferecidos na Escola Parque, 

objetiva despertar em todos os alunos a percepção dos múltiplos a específicas e, 

principalmente, desenvolver sua sensibilidade criando respostas a diferentes 

estímulos. 

 As atividades voltadas para o acompanhamento escolar devem proporcionar 

experiências diversas às crianças e não podem estar desvinculadas do processo de 

escolarização formal; não deve ser visto como reforço escolar e sim como 

ferramenta de trabalho do professor para avanço dos alunos nos conteúdos 

escolares. 

 O acompanhamento pedagógico deverá atender as seguintes demandas: 

 I – Projetos de Educação Matemática, cuja metodologia de ensino enfatize a 

resolução de problemas, com o objetivo de fortalecer, estimular e desmitificar a 

compreensão da matemática e os conteúdos tratados em sal de aula: 

 II – Ampliação das atividades de ensino da língua portuguesa com foco na 

leitura, priorizando-se o letramento, no sentido de compreensão plena, apreciação e 

avaliação do que se lê; 

 III – Identificação de alunos analfabetos ou analfabetos funcionais para a 

promoção da alfabetização efetiva do estudante; 

 IV – Programação de atividades de alfabetização, com fluência em leitura 

para os estudantes que estejam nos três primeiros anos do ensino fundamental. 

 

Relação Escola-Comunidade 

 O distanciamento na relação entre a escola e a comunidade não é mais 

problema para a comunidade escolar da Escola Classe 204 Sul, pois a atuação e 

participação dos pais são percebidas de forma positiva a cada novo encontro. Os 

pais ou responsáveis têm livre acesso a escola para participação da vida escolar de 

seus filhos e para manifestarem sua satisfação ou insatisfação em relação ao 

trabalho realizado pela equipe escolar. 
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 Acreditamos que através de um trabalho mais próximo com pais ou 

responsáveis possamos estabelecer maior parceria e fortalecimento de vínculos de 

forma a otimizar as situações de ensino e aprendizagem e a buscar melhorias 

efetivas na qualidade de educação oferecida. 

 Sendo assim, optamos por compartilhar com os mesmos, decisões 

organizativas e pedagógicas esclarecendo os direitos, deveres e responsabilidades 

da família e da escola na formação da criança.   

 Nosso objetivo maior é ampliar a compreensão dos pais sobre o trabalho 

realizado pela escola, de modo a despertar neles o sentimento de 

corresponsabilidade no aprendizado dos alunos. 

 Nossa escola busca estreitar os laços com as famílias por meio da 

comunicação frequente e também por meio do incentivo à participação familiar nas 

atividades da escola. A Agenda Escolar é nosso primeiro meio de comunicação. Por 

meio dela os principais informes da escola são enviados às famílias e estas podem 

se comunicar com os professores, diretores e coordenadores. As famílias são 

incentivadas a estarem conosco nas culminâncias de projetos, como a Feira de 

Ciências e Cultura e a Feira Literária, e também nas reuniões de pais com a Direção 

e com os professores. 

 

Feira de Ciências e Cultura – Maio de 2019 
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Feira de Ciências e Cultura – Maio de 2019 

 

 

Inclusão 

 Todas as Unidades Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

são inclusivas. Há que se atentar e cuidar para garantir o que o Estado propõe a 

todos os que na escola ingressam. Neste sentido, muitos alunos demonstrarão 

necessidades especiais nas relações com o outro e com o objeto do conhecimento 

que ultrapassarão a competência escolar, demandando a existência de um serviço 

psicopedagógico especializado que, de posse do entendimento da problemática 

apresentada pelo aluno, possa agir junto ao mesmo, à sua família e à sua escola, na 

busca da minimização de sua problemática de aprendizagem apresentada. Para 

tanto, faz-se necessário que se dê continuidade ao serviço de atendimento 

psicopedagógico. 

 As Classes Comuns Inclusivas são constituídas por estudantes com ou sem 

deficiências, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD/Autismo) e Altas 

Habilidades/Superdotação, conforme modulação para cada etapa de ensino e para a 

modalidade de EJA. Estas classes devem também seguir a rotina programada da 

educação integral, no caso dos alunos matriculados nesse atendimento, com 

ressalvas aos atendimentos dos estudantes com maiores comprometimentos de 

saúde ou comportamentais, os quais não possuam resistência física ou psicológica 

para o acompanhamento da programação semanal. Estes deverão ser avaliados 
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pela EEAA ou profissionais da área médica que indicarão a carga horária 

complementar ideal, diante das especificidades e deficiência, cumprido os 200 

(duzentos dias) letivos previstos. 

 Os estudantes com deficiência e TGD poderão ser dispensados das 

atividades complementares diárias, total ou parcial, mediante comprovação de 

assiduidade nos atendimentos clínicos ou multidisciplinares fora do espaço escolar. 

 Em casos pontuais de alunos que não puderem permanecer em tempo 

integral na escola, poderá ocorrer à dispensa total das atividades complementares 

diárias, conforme recomendação médica (atestado médico) ou solicitação da família. 

 

Equipes Especializadas 

 A Escola Classe 204 Sul conta com o Serviço de Orientação Educacional e 

com o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. No momento, a escola não 

dispõe de Sala de Recursos. 

 O SOE Serviço de Orientação Educacional é composto por um profissional 

que desenvolve seu trabalho guiado por orientação pedagógica especifica e plano 

de ação. E responsável por atuar junto às questões disciplinares, tem forte atuação 

no conselho de classe, desenvolve projetos e parcerias com outras instituições que 

procuram a escola para prestar serviços à comunidade escolar. O SOE realiza 

atendimento aos estudantes e suas famílias, realiza encaminhamentos quando 

necessários e desenvolve projetos específicos de acordo com as necessidades que 

a comunidade escolar apresenta. Neste ano, os projetos Escola de Pais e Plena 

Atenção na Escola estão sendo desenvolvidos, conforme especificado no Plano de 

Ação do SOE. 

 O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem da Escola Classe 204 Sul 

tem contado apenas com um profissional, o psicólogo educacional. Não temos, no 

momento, Pedagogo atuando nesta equipe. O SEAA tem como objetivo assessorar 

o processo de ensino e aprendizagem visando à melhoria do desempenho escolar 

dos estudantes. 

 O SEAA participa das atividades de planejamento e de avaliação do trabalho 

(semana pedagógica, coordenações pedagógicas, reuniões ordinárias, eventos 

escolares diversos, dentre outras); promove a escuta dos professores objetivando 

auxiliá-los no desenvolvimento de estratégias que facilitem sua prática pedagógica 

por meio de oficinas, palestras, dentre outros. 
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Educadores Sociais Voluntários 

 O Educador Social Voluntário, financiado pelo PDAF da CRE, é administrado 

diretamente pela Regional de ensino do Plano Piloto, que tem por objetivo promover 

a melhoria do ensino, por meio de ações e experiências pedagógicas diversificadas 

que visem fortalecer a articulação entre a teoria e a prática, e a integração entre os 

vários conteúdos curriculares.  

 Neste ano letivo houve mudanças no processo seletivo e abriram 

oportunidade para que membros da comunidade escolar também participassem 

desse processo. 

 Este programa é fundamental para o bom funcionamento da Escola Integral e 

tem contribuído para o bom andamento das atividades desenvolvidas dentro e fora 

da escola. 

 Os Educadores Sociais Voluntários de nossa escola atuam junto aos 

professores regentes, aos coordenadores e à Direção. Em sala de aula apoiam os 

estudantes nas demandas diárias de organização da Agenda Escolar, na 

organização de atividades e cadernos, no acompanhamento das atividades diárias. 

Atuam na rotina do Recreio promovendo brincadeiras junto aos estudantes. Os 

Educadores Sociais Voluntários também acompanham a rotina do café da manhã e 

lanche dos estudantes do Turno Integral e a saídas desses estudantes para o ônibus 

que os leva até a Escola Parque. 

 Os Educadores Sociais Voluntários do Ensino Especial atuam no turno 

Regular (Vespertino) junto aos professores regentes no apoio aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais, TGD/TEA, bem como em outras atividades de 

Educação Especial voltadas para a aquisição de condutas adaptativas em sala e 

extraclasse, conforme orientações do professor regente. 

 

Projeto Rede Integradora de Educação Integral 

 A partir de 2017, foi implementado em nossa escola o Projeto Rede 

Integradora de Educação Integral. Este projeto visa uma oferta de educação além da 

escolarização basilar e tradicional a partir de um atendimento híbrido que envolve as 

Escolas Parques do Plano Piloto junto a 17 Escolas Classes, dentre essas a Escola 

Classe 204 Sul. 

 No Projeto Rede Integradora de Educação Integral, nossos estudantes 

matriculados no turno Integral, no matutino, são atendidos por 5 horas em nossa 
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escola, sob a regência do professor pedagogo, e por mais 5 horas na Escola Parque 

com professores de áreas específicas de Artes e Educação Física. 

 

Educação com Movimento 

 No ano de 2019, nossa escola foi contemplada com o projeto Educação com 

Movimento. Este projeto visa experiências corporais pedagogicamente ricas e 

diversificadas por meio da atuação conjunta do professor de Educação Física e do 

professor de Atividades. O projeto é realizado junto aos estudantes do turno 

vespertino, que é o nosso turno Regular, haja vista que os estudantes do turno 

Matutino/Integral já vivenciam essa experiência junto aos professores de Educação 

Física da Escola Parque. 

    

Projeto Educação com Movimento 

 

Laboratórios 

 Nossa escola conta com um espaço destinado ao Laboratório de Informática 

no qual os professores podem desenvolver, junto aos seus alunos, atividades de 

produção de textos e jogos pedagógicos. Fomos contemplados com o Projeto 

PROINFO em 2010. Hoje não temos mais a rede de internet deste projeto e os 

computadores necessitam de manutenção. 
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Biblioteca/Sala de Leitura 

 Nossa escola possui uma biblioteca com um vasto acervo e vários projetos 

são desenvolvidos neste espaço. Todas as turmas visitam semanalmente a 

Biblioteca, conforme cronograma prévio. Nesse momento, as crianças participam de 

um momento de contação de histórias ou podem ler o livro que desejarem. A 

Biblioteca em Movimento leva o acervo até a sala de aula. Semanalmente 

realizamos a Parada da Leitura, momento em que toda a escola para ler. As crianças 

têm também a oportunidade de levar o livro para casa para desfrutar de um 

momento de leitura em família. 

   

 

Brinquedoteca 

 Dispomos também de um espaço com jogos e materiais pedagógicos do qual 

os professores podem fazer uso junto com seus alunos para enriquecer ou fixar os 

conteúdos trabalhados em sala de aula. O espaço e o material da Brinquedoteca 

são também utilizados nos Projetos Interventivos e nos Reagrupamentos realizados 

em nossa escola. 

 

Programa de Educação Ambiental Lobo Guará - PMDF 

 O PREALG é o Programa de Educação Ambiental Lobo Guará pertencente ao 

Comando de Policiamento Ambiental. O Programa atua promovendo a prevenção 

primária de crimes ambientais através da educação ambiental. Nossa escola tem 

contado com a parceira da PMDF nos nossos projetos de cunho ambiental. 
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Projeto Lobo Guará na Semana da Pátria da EC 204 Sul – setembro de 2018 

 

 

Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD - PMDF 

 Outra parceria que a Escola Classe 204 Sul desenvolve junto à Polícia Militar 

do Distrito Federal é o PROERD. Trata-se de um programa educativo, preventivo e 

estratégico, organizado em lições com linguagem acessível às crianças. É 

ministrado por um policial militar e visa a conscientização sobre os malefícios 

causados pelo uso de drogas e aponta opções saudáveis para os estudantes e seus 

familiares. Em nossa escola, o PROERD atente aos estudantes dos 5º anos. 
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Rotina do Recreio 

 Outro momento contemplado na carga horária é o recreio, também 

denominado intervalo. Previsto na matriz curricular das escolas do DF, defendido no 

parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, 

pareceres CEB05/97,02/2003 e parecer CFE792/73. A Escola Classe 204 Sul 

destina 15 minutos diários em cada turno, é organizado de tal forma que se possa 

propiciar a oferta tranquila de atividades seguidas de jogos e brincadeiras com 

cordas, dama, amarelinha, mesa de ping-pong, jogos torre de copos, lego, uno, 

gibis, entre outros. Devido ao espaço restrito e várias pilastras de concreto 

espalhadas pelo pátio, por motivo de segurança, recomendamos aos alunos não 

correrem. 

 O recreio é supervisionado pela equipe gestora e coordenadores, e 

acompanhado também pelos educadores sociais voluntários e estagiários, quando 

disponíveis. 

 

 

 

Espaços Educadores 

 Quando as atividades pedagógicas abarcam outros espaços, além do escolar, 

criam-se ambientes educativos voltados para uma maior pluralidade cultural com a 

finalidade de influenciar a formação de atitudes para a tolerância, para o respeito ao 

diferente e ao que é do outro. 

 Nesse contexto cultural, são novos os desafios para a educação do século 
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XXI. Essa gama cultural que qualifica nossa sociedade contemporânea colocou 

novos recursos educacionais e culturais a disposição, impelindo-nos a valer-se das 

múltiplas oportunidades de aprendizagem para construir novos e amplos 

conhecimentos. É assim que a própria educação cunha o termo “cidade educadora” 

para sinalizar a riqueza presente nas cidades enquanto lócus de conhecimento e de 

diversidade cultural. Novas pedagogias ou estratégias pedagógicas inspiram-se na 

circulação das crianças e jovens nos espaços públicos e na experimentação, 

ampliando o repertório educativo-cultural e possibilitando a formação do sujeito 

interativo e autônomo. 

 Todos os anos, os alunos realizam visitas a museus, exposições, centros 

culturais, feira do livro, fábricas, cinemas, teatro, circo, planetário, jardim zoológico, 

clubes, parques entre outras atividades que enriquecem as vivências e o vocabulário 

dos alunos. Assim, a Escola Classe 204 Sul oportuniza mediações e 

compartilhamento entre os diversos atores, instituições e territórios, buscando a 

circulação de saberes e vivências nos espaços educativos. 

    

Visita à Advocacia Geral da União – 2018  
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IX – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 

 

Baseado no documento “Diretrizes de Avaliação Educacional” da SEDF, a 

Escola Classe 204 Sul propõe a Avaliação Formativa como a melhor forma de 

acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Pretende se aqui 

definir uma proposta de avaliação que atenda nossa comunidade escolar em todas 

as suas especificidades, priorizando o avanço de todos em suas potencialidades, 

fazendo do ambiente escolar um espaço de aprendizagens de todo o elenco 

envolvido nesse processo (alunos, professores, pais servidores e direção); além 

daqueles que, mesmo ocasionalmente, farão parte desse ambiente de 

aprendizagem. 

A avaliação diagnóstica, contínua e processual, está presente em todas as 

vertentes de nossa proposta pedagógica. Com a implementação do 1º bloco (BIA) e 

2º bloco (4º e 5º anos) estaremos organizando nossa estratégia avaliativa 

diferenciada, na qual as etapas são planejadas e acompanhadas, respeitando o 

tempo e o ritmo de aprendizagem do educando. 

A avaliação envolve a observação e a análise do conhecimento e das 

habilidades específicas, adquiridas pelo aluno, bem como os aspectos formativos: 

observação de suas atitudes referentes à presença em aulas, participação nas 

atividades pedagógicas e culturais e a responsabilidade com que o aluno assume o 

seu papel de cidadão em formação. 

Buscando assegurar uma educação de qualidade que atenda os alunos em 

suas especificidades, implementaremos um acompanhamento paralelo para 

estabelecer um ritmo de aprendizagem. As propostas de Reagrupamento e Projeto 

Interventivo serão organizadas a partir do diagnóstico realizado no início do ano 

letivo e com as constantes avaliações realizadas pelo grupo de professores, 

coordenadores, orientadora educacional e gestores, referendados pelos Conselhos 

Bimestrais de Classe e o Conselho Escolar. 

Os esclarecimentos aos pais/responsáveis sobre os critérios avaliativos 

devem contemplar gráficos, relatórios e outros materiais que visem o esclarecimento 

sobre os procedimentos. Os objetivos e conteúdos explorados bimestralmente serão 

entregues a comunidade para discussão e organização curricular. O aluno ficará 

retido quando não obtiver 75% de frequência e sua infrequência não for justificada 

através de atestado médico.  
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Os alunos ANEE terão adequação curricular, que deverá ser elaborada pelo 

professor regente do aluno ANEE deve respeitar o estabelecido pela organização do 

grupo pedagógico da escola e deverá ter como definição a organização para 

atendimento da estratégia de matrícula para 2018, a coparticipação do Conselho de 

Classe e do Conselho escolar. 

O Conselho de Classe se reunirá bimestralmente para deliberação das ações 

avaliativas e conhecimento do andamento bimestral das turmas; se reunirá sempre 

que houver necessidade de uma avaliação sobre ações pedagógicas ou por 

convocação de um dos membros do Conselho de Classe. 

Todas as ações pedagógicas devem ser comunicadas ao Conselho escolar 

através de reuniões bimestrais; o Conselho Escolar tem poder de deliberação sobre 

as ações pedagógicas pertinentes a esta Proposta Político Pedagógica. O processo 

de ensino/aprendizagem será avaliado de forma contínua, cumulativa e sistemática, 

visando: 

 

 Diagnosticar e registrar os progressos e dificuldades do aluno; 

 Possibilitar que o aluno auto avalie sua aprendizagem; 

 Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as 

dificuldades; 

 Fundamentar as decisões quanto à necessidade de procedimentos de 

reforço/oficinas pedagógica se projeto interventivo; 

 Orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos 

conteúdos curriculares. 

A avaliação envolve observação e análise do conhecimento e de habilidades 

específicas adquiridas pelo aluno - e também aspectos formativos. Observação de 

suas atitudes referentes à presença em aulas, participação nas atividades 

pedagógicas e responsabilidade com que o aluno assume o cumprimento de seu 

papel de cidadão em formação. 

As avaliações serão feitas bimestralmente, através de provas escritas, 

trabalhos, pesquisas e observação direta, sendo que os aspectos qualitativos 

sempre prevalecerão sobre os aspectos quantitativos. Os resultados de avaliação 

serão analisados bimestralmente e no final do ano letivo em reuniões do Conselho 

de Classe, para decidir sobre promoção e/ou retenção. 
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As atividades de reforço/oficinas pedagógicas serão realizadas de forma 

contínua e paralela ao longo do período letivo; concluídas as atividades de apoio ao 

aluno com dificuldades e falta de pré-requisitos, o professor, junto com o Conselho 

de Classe decidirá a melhor forma de atender o aluno em suas especificidades.  

A Escola fará o controle sistemático de frequência dos alunos às atividades 

escolares através do Diário de Classe. A compensação de ausências não exime a 

Escola de adotar as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e 

nem a família e o próprio aluno de justificar suas faltas; através de atestado médico 

que deverá ser lançado em campo próprio no Diário de Classe. O aluno que faltar 

durante 3 dias consecutivos ou alternadamente deverá seu nome ser encaminhado 

a Secretaria da escola para as devidas providências. No final do ano, a frequência 

será calculada sobre o total de horas letivas, exigida a frequência mínima de 75% 

para promoção. 

Essa instituição escolar se organizará para semestralmente avaliar sua 

Proposta Pedagógica; o dia estabelecido pela SEEDF deve ser respeitado, os 

membros do Conselho escolar devem participar dessa discussão. 
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X – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

 O currículo é a expressão de tudo o que existe na cultura científica, artística e 

humanista, transposto de uma situação de aprendizagem e ensino. Um currículo que 

promove competência tem o compromisso de articular as disciplinas escolares com 

aquilo que se espera que os alunos aprendam ao longo dos anos.  

 A atuação do professor, os conteúdos, as metodologias disciplinares e a 

aprendizagem requerida dos alunos são aspectos indissociáveis: compõem um 

sistema ou redes cuja às partes tem características e funções específicas que se 

complementam para formar um todo, sempre maior do que elas. Maior, sim, uma vez 

que se comprometerá em formar adultos preparados para exercer suas 

responsabilidades (trabalho, família, autonomia e etc.) e, ainda, para atuar numa 

sociedade que deles precisa muito bem capacitados como pessoas e como 

cidadãos. 

 Todas as escolas da Rede Pública de Ensino têm de cumprir com as 

orientações contidas no Currículo em movimento da Educação Básica assim como 

os conteúdos previstos neste documento oficial. 

 O Currículo em Movimento propõe uma maior integração entre os níveis do 

Ensino fundamental e uma proposta de trabalho onde as diferentes áreas de 

conhecimento tenham sustentação nos eixos transversais (Educação para a 

Diversidade; Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos, Educação para 

a sustentabilidade) e integradores (alfabetização, letramentos e ludicidade). 

Destaca-se que o fundamento do currículo é a Educação Integral (na perspectiva de 

para além da ampliação da carga horaria), favorecendo as aprendizagens e 

fortalecendo a participação cidadã, baseado nos princípios: integralidade, 

intersetorialização, transversalidade, dialogo com a escola-comunidade, 

territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar negociada. Nessa 

perspectiva, todas as atividades desenvolvidas no ambiente escolar são entendidas 

como educativas e curriculares. 

 A Escola Classe 204 Sul trabalha de forma interdisciplinar os conteúdos 

através de projetos. Os temas transversais são ministrados através dos conteúdos 

programados por bimestre, buscando atender os alunos de forma a integrar os seus 

conhecimentos e respeitar a realidade dos alunos.  

 Todos os anos damos sequência aos projetos já implementados nos anos 
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anteriores que funcionam positivamente na aprendizagem do aluno e elaboramos, 

junto com a comunidade escolar e equipe de professores, o projeto interdisciplinar 

que será trabalho durante todo o ano letivo.  

 A resposta de nossa comunidade é favorável aos encaminhamentos 

pedagógicos adotados. Entendemos que esses momentos de coordenação 

pedagógica são essenciais para tal sucesso. Consideramos a coordenação coletiva 

como imprescindível para todos os nossos encaminhamentos. É significativa a 

relação dialógica que temos com o coletivo da escola e a comunidade escolar.  

1. ORGANIZAÇÃO – Realizamos nossos trabalhos de modo planejado 

de acordo com informações atualizadas, fundamentadas em dados e fatos. 

2. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES – Mantemos os nossos 

colegas atualizados em relação às decisões e informações importantes que 

agilizam a prestação de serviços e o desenvolvimento de ações. 

3. RESPEITO PELO INDIVÍDUO – Respeitamos a dignidade da pessoa 

humana, preconizada como Fundamento da República Federativa do Brasil 

no art. 1º, III da Carta Magna, bem como os direitos de cada indivíduo dentro 

da escola. 

4. PARTICIPAÇÃO – Trabalhamos em equipe com companheirismo, 

respeitando e valorizando a opinião de todos. 

5. COMPETÊNCIA – Buscamos a melhoria constante dos serviços 

prestados pelo conhecimento atualizado do trabalho pertinente a cada área. 

6. INOVAÇÃO – Buscamos e incentivamos formas apropriadas para a 

solução de problemas e soluções inovadoras que frutifiquem resultados para 

nossos desafios organizacionais. 

 Acreditamos que somente podemos alcançar nosso objetivo de possuir uma 

escola com qualidade de ensino através da participação contínua de todos os 

segmentos que fazem parte de nossa comunidade escolar: direção, coordenação, 

professores, servidores, pais e alunos. Poderemos neste momento de fato ver a 

democracia se concretizar por meio de decisões que possam beneficiar a maioria. 

 Com motivação em nossas atividades do respeito ao próximo poderemos ver 

todos em nossa escola reconhecerem a importância de sua cidadania para o 

crescimento de nossa escola, comunidade, sociedade e país, onde cada um poderá 

contribuir ao assumir o seu papel com integralidade. 

 Queremos muito possuir um ambiente escolar onde todos possam ter acesso 
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às informações administrativas e pedagógicas realizadas de forma clara e de fácil 

acesso, pois a transparência se faz um dos valores primordiais para com todas as 

atividades que desejamos realizar durante os anos que se seguem. 

 

Nossos Projetos 

Projeto Principais Ações/Subprojetos 

Comunidade e Sustentabilidade: o 

mundo que queremos e o mundo que 

fazemos 

Projeto anual de nossa escola. 

Educação para a sustentabilidade; 

Direitos Humanos. 

Expressão cultural Festa Junina, Festa da Família, Festa 

Literária. 

Cidadania na Escola Momento Cívico e Semana da Pátria. 

Acolhida Recepção aos estudantes. 

Livro para Todos 

Mergulhando na Leitura 

Biblioteca em Movimento 

Visita à Biblioteca, Momento de Leitura. 

Contação de Histórias e Empréstimo de 

Livros. 

Parada da Leitura Momento de Leitura semanal para toda a 

escola. 

Ciência e Cultura na Escola Feira de Ciências e Cultura 

Projeto Lobo Guará Parceria com a PMDF; Educação 

Ambiental. 

Programa de Resistência ao uso de 

Drogas – PROERD  

Parceria com a PMDF – Batalhão 

Escolar. Prevenção ao uso de drogas. 

Tecnologia no Cotidiano Escolar Uso de recursos do Laboratório de 

Informática 

Lúdico e Aprendizagem Brinquedoteca; Jogos e brincadeiras. 

Educação com Movimento Educação Física para os estudantes do 

turno Regular. 

Projeto Trânsito Parceria com a PMDF. Educação para o 

trânsito. 

Plena Atenção na Escola Relaxamento, meditação e autorreflexão. 

Escola de Pais Desenvolvido pelo SOE. Acolhimento 

das famílias. Debates de temas 
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pertinentes ao relacionamento pais/filhos 

e a integração família/escola. 

Horta na Escola  Contato com a natureza, cuidado com os 

alimentos, incentivo à alimentação 

saudável. 

Parquinho Lúdico Desenvolvimento psicomotor. 

 

 A escola implementa e adota em seu contexto a proposta curricular do 

Currículo em Movimento da Educação Básica, que assegura os direitos das 

aprendizagens. Temos o compromisso de respeitar os alunos em suas 

especificidades, seus interesses e no seu ritmo de aprendizagem e 

desenvolvimento. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, os preceitos da LDB e as 

Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Ensino Fundamental – Séries Iniciais e Anos Iniciais regem os nossos 

encaminhamentos.  

 O Reagrupamento é uma estratégia prevista para o Bloco Inicial de 

Alfabetização que deve incorporar-se a rotina da instituição. Visa atender todos os 

alunos dos ciclos, favorecer o planejamento coletivo, oportunizando á adequação do 

ensino ás necessidades e potencialidades educativas individuais dos alunos, 

trabalhando de forma diversificada e lúdica. 

 Os reagrupamentos concretizam a ideia de o aluno ser responsabilidade da 

escola e não apenas de um único professor, integrando o trabalho da instituição 

educacional, superando os limites da sala de aula, possibilitando o aluno transitar 

entre diversos grupos, interagindo com todos. 

Reagrupamento intraclasse: Atividades realizadas no interior da classe. O 

professor semanalmente estará desenvolvendo atividades independentes e 

autodirigidas. 

Reagrupamento interclasse: Atividades para atendimentos aos alunos da 

mesma etapa ou entre as diferentes etapas, proporcionado o intercâmbio 

entre eles. O reagrupamento interclasse é planejado após as avaliações 

diagnósticas e/ou ao final do bimestre e executado uma vez por semana. 

 As atividades trabalhadas no reagrupamento são elaboradas em conjunto por 

todos os envolvidos no processo. O envolvimento coletivo é fundamental como 

suporte técnico e pedagógico ao desenvolvimento do projeto, unindo diversos 
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setores da escola. 

 O Projeto Interventivo visa atender as orientações da Estratégia Pedagógica 

do Bloco Inicial de Alfabetização ao mesmo tempo em que vai ao encontro das 

necessidades identificadas no diagnóstico inicial e ao longo do ano. A elaboração se 

dá pelo professor junto com a Coordenação Pedagógica. Para cada caso específico 

há uma periodicidade. Cada estudante é atendido uma vez na semana. 

 Os Projetos Interventivos são diversificados para atender públicos diferentes. 

Visamos alcançar dois atendimentos semanais, fato que requer a participação 

efetiva do corpo docente, da coordenação e equipe gestora de acordo com as 

demandas da instituição.  

 A finalidade do Projeto Interventivo é a busca por alternativas pedagógicas 

que superem as atividades rotineiras e repetitivas, priorizando aquelas que 

promovam a socialização, o autoconhecimento e a autoestima dos alunos, dando 

um novo sentido à atividade de aprender, onde as necessidades de aprendizagem 

sejam satisfeitas oportunizando aos alunos a construção do conhecimento. 

   

Princípios de Aprendizagem 

 Com o conhecimento adquirido na escola, o aluno se prepara para a vida. 

Passa a ter o poder de se transformar e de modificar o mundo onde vive. 

 Educar é um ato que visa à convivência social, a cidadania e a tomada de 

consciência política. A educação escolar, além de ensinar o conhecimento científico, 

deve assumir a incumbência de preparar as pessoas para o exercício da cidadania. 

A cidadania é entendida como o acesso aos bens materiais e culturais produzidos 

pela sociedade, e ainda significa o exercício pleno dos direitos e deveres previstos 

pela Constituição da República. 

 A educação para a cidadania pretende fazer de cada pessoa um agente de 

transformação. Isso exige uma reflexão que possibilite compreender as raízes 

históricas da situação de miséria e exclusão em que vive boa parte da população. A 

formação política, que tem no universo escolar um espaço privilegiado, deve propor 

caminhos para mudar as situações de opressão. Muito embora outros segmentos 

participem dessa formação, como a família ou os meios de comunicação, não 

haverá democracia substancial se inexistir responsabilidade propiciada, sobretudo, 

pelo ambiente escolar. 

 O século XXI tem sido marcado pela constatação de que os modelos de 
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desenvolvimento e estilo de vida adotados pela sociedade se encontram posto em 

xeque pela comunidade. Várias concepções de educação têm surgido no mundo 

como precursoras de uma educação mais humanizada e humanizadora; ainda 

trabalhamos com pouca ou muita falta de entendimento sobre o que é importante na 

educação – vivemos um dilema por oportunizarmos o conhecimento de novos 

entendimentos sobre educação, além da boa e velha segurança sobre o que fazer e 

como fazer.  

 Neste contexto, torna-se imprescindível a condução de mudanças profundas, 

sem as quais a crise tornar-se-á cada vez mais grave. Tais mudanças exigem 

conduções mais assertivas sobre a educação: que escola queremos, que escola 

temos? 

 A formação continuada e em serviço pode ser uma das alternativas – daí a 

importância dos espaços e tempos de coordenação pedagógica, na busca de um 

novo modelo de pensar que resulte em comportamentos dos mais variados, mas 

que oportunizem um comportamento mais adequado diante das adversidades do 

fazer pedagógico. 

 Temos que pensar na alfabetização através do letramento, nos direitos de 

aprendizagem, nas novas organizações de tempos e espaços dentro e fora do 

ambiente escolar. Os documentos que vão conduzir e orientar nosso trabalho, 

caminha nessa perspectiva, no entendimento do professor mediador, da troca de 

aprendizagens que se realiza no ambiente escolar. 

 O planejamento de ensino dever ser coerente com o que está previsto nesta 

Proposta Pedagógica e com a metodologia do projeto. Deve ser elaborado de forma 

crítica, afetiva e compartilhada. Para organizar as condições de ensino e 

aprendizagem é necessário levar em conta quem são os alunos envolvidos, quais 

seus interesses, suas dificuldades, seus conhecimentos prévios, em qual mundo 

eles vivem e para que mundo se preparam para viver. Assim, pergunta-se: para 

quem estamos planejando as condições de ensino-aprendizagem direcionadas para 

este projeto? Que valores, atitudes e habilidades deveriam ser priorizados? Para 

que estamos planejando as condições de ensino-aprendizagem? É importante 

considerar, ao planejar a prática educativa, o “para quem”, “o que” e o “para que” 

ensinar. O conteúdo deve estar subordinado a estas três questões básicas. 

 Os períodos destinados às atividades diárias realizadas sob responsabilidade 

do professor acontecem dentro da sala de aula e em outros espaços: biblioteca, 
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brinquedoteca, pátio, parque para os alunos do 1°ano ao 3° ano, laboratório de 

informática, ambientes externos e etc. 

 Os componentes da Base Nacional Comum e as atividades complementares, 

como artes, esporte, lazer, biblioteca, música, animação cultural, devem ser 

integradas às áreas do conhecimento e previstas em nossa proposta sempre 

procurando integrar conteúdos e temas transversais, adotando metodologias de 

ensino que privilegiem a criatividade e a reflexão num ambiente escolar propício ao 

desenvolvimento da curiosidade e do saber experimentado por parte dos 

estudantes. 

 Quando as atividades pedagógicas abarcam outros espaços, além do escolar, 

criam-se ambientes educativos voltados para uma maior pluralidade cultural, o que 

influencia a formação de atitudes para a tolerância, para o respeito ao diferente, ao 

que é do outro.   
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XI- PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Dimensão PEDAGÓGICA 

 OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

 

 

Adequar o currículo à 
realidade dos alunos 

do Projeto Rede 
Integradora de 

Educação Integral e 
do Turno Regular. 

Garantir, em 
100%, a aplicação 
do currículo com 

qualidade e 
equidade por meio 
da articulação do 
tempo/espaço da 

coordenação 
pedagógica, do 

espaço escolar e 
dos conteúdos a 

serem 
desenvolvidos de 
formar a garantir a 

qualidade nas 
aprendizagens dos 

alunos 
 

Elaboração de 
projetos e planos 
anual e bimestral 

conforme a proposta 
do Projeto Rede 
Integradora de 

Educação Integral, de 
acordo com a grade 
curricular; e alunos 

matriculados no turno 
regular. 

Contínua e 
sistemática através 

do 
acompanhamento 
na execução do 

mesmo com 
feedback  a cada 

bimestre. 

Equipe gestora; 
coordenadores; 

professores. 

Durante o ano 
letivo. 

Compartilhar 
coletivamente 

intencionalidades 
pedagógicas para 
ensinar de forma a 

Incentivar que 
100% dos 

professores 
realizem pelo 

menos um curso, 

Formação continuada 
durante as reuniões 

coletivas; 
Divulgação e 
incentivo à 

Através da 
observação do uso 

e adequação de 
novas estratégias 

de ensino. 

Coordenadores; 
Professores; 
Convidados. 

Nas quartas-
feiras, durante 
todo ano letivo; 

 
De acordo com o 
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ampliar as 
aprendizagens de 

docentes e discentes. 
 

anualmente, 
oferecido pela 

SEEDF. 
Promover 100% 
das formações 

planejadas. 
Realizar pelo 

menos 4 
formações ao ano 
com professores 
ou palestrantes 

convidados. 
 

participação em 
cursos e oficinas de 

formação promovidos 
pela EAPE. 

calendário da 
EAPE. 

Estudar, planejar e 
discutir 

temas/assuntos de 
acordo com as 
demandas dos 

professores 

Acompanhar 100% 
do planejamento 
dos professores, 

articulando 
estratégias e 

sugerindo recursos 
adequados à 
realidade da 

turma. 
 

Encontro com os 
grupos de 

professores de cada 
ano para 

planejamento do 
atendimento dos 

alunos. 
 
 

Observação e 
análise dos 

planejamentos. 
 
 
 
 

Coordenadores; 
Professores. 

Quinzenalmente. 

 

 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

Discutir e 
implementar a 

Proposta 
Pedagógica. 

Implantar 100% 
dos Projetos 

propostos nesta 
PP. 

Promoção 
discussões e debates 

a respeito da 
implantação da PP. 

 
 

Contínua e 
sistemática através 

do 
acompanhamento 
na execução do 

mesmo com  
feedback  a cada 

bimestre. 

Coordenadores e 
Equipe Gestora. 

Bimestralmente, 
nas reuniões 

coletivas. 
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FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Divulgar os recursos 
pedagógicos 

disponíveis na escola 
e otimizar o uso dos 

mesmos. 

Garantir 100% dos 
recursos materiais 

pedagógicos 
solicitados de 
acordo com 

planejamento 
 

Realização de 
oficinas pedagógicas. 

Através da 
observação do uso 

e adequação de 
novas estratégias 

de ensino. 

Coordenadores e 
professores 

responsáveis 
pela 

Brinquedoteca, 
Biblioteca e 

Laboratório de 
Informática e/ou 

convidados. 

Mensalmente ou 
conforme a 

necessidade. 

 

PROJETOS E 

PROGRAMAS 

 

Implementar  e 
acompanhar os 

projetos da escola e 
Programas do qual a 

escola participa. 

Implantar 100% 
dos projetos 

propostos nesta 
PP a partir da 
promoção da 

interdisciplinari-
dade dos 

conteúdos e a 
transversalidade 
do currículo, de 

maneira dinâmica 
e participativa. 

Diagnóstico as 
necessidades através 
de pesquisa e debate 

com a comunidade 
escolar; 

Planejamento dos 
Projetos e contatos 
para formação de 

parcerias para 
participação de 

Programas 
Educacionais de 

diversas entidades; 
Divulgação dos 

projetos e programas; 
Execução e 

acompanhamento. 

Contínua e 
sistemática, através 

do 
acompanhamento 
na execução do 

mesmo com 
feedback  a cada 

bimestre. 

Equipe gestora; 
Coordenadores; 

Professores. 

Durante o ano 
letivo. 

 

 

 

 

 

Implantar a atividade 
de reagrupamento 

intraclasse e 
interclasse. 

Realizar o 
reagrupamento 

com pelo menos 1 
encontro semanal. 

Realização de 
diagnóstico inicial e 

atividades avaliativas 
como teste da 
psicogênese, 

produção de textos 

Contínua e 
sistemática através 

do 
acompanhamento 

das atividades 
realizadas pelos 

Coordenadores; 
Professores. 

A partir do 1º 
bimestre, 
realizando 

ajustes 
mensalmente. 
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SUCESSO  

DA 

APRENDIZAGEM 

entre outras durante 
os bimestres letivos 
para organização e 

enturmação dos 
alunos. 

Planejamento e 
aplicação conforme a 

grade horária. 

alunos e construção 
de portfólios. 

Acompanhar o 
desempenho dos 
alunos buscando 

soluções para 
problemas de 
aprendizagem 
identificados. 

Acompanhar 100% 
dos instrumentos 

avaliativos, 
utilizando o 

resultado dos 
mesmos como 

base para novos 
planejamentos e 

intervenções. 
 
 

Implantação de fichas 
de acompanhamento 

individual; 
Orientação na 
elaboração do 

relatório individual; 
Elaboração de gráfico 

de resultados por 
turma. 

Análise das fichas 
de 

acompanhamento 
dos alunos. 

Coordenadores; 
Professores. 

Bimestralmente. 

Efetivar as ações do 
Conselho de Classe. 

 
 

Estruturar e 
dinamizar o 
Conselho de 

Classe de forma 
que as 

informações 
discutidas e 

analisadas em sua 
realização sejam 

100% utilizadas na 
realização de 

planejamentos e 
intervenções. 

Realização dos 
conselhos de Classe 

por turma. 

Análise das 
informações e 

aplicação dos dados 
e sugestões no 

planejamento do 
bimestre 

subsequente. 

Equipe Gestora; 
Coordenadores; 

Professores. 

Bimestralmente. 
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Desenvolver o hábito 
da leitura. 

Promover o 
acesso ao livro a 

100% dos 
estudantes. 

Incentivar que 
cada estudante 

leia pelo menos 2 
livros por mês. 

Estimulo, auxilio e 
acompanhamento na 
criação de projetos 

de leitura das turmas; 
Elaboração, 
execução e 

acompanhamento do 
Projeto de Leitura da 
Escola em todas as 

suas etapas; 
Dinamização da Sala 
de Leitura da escola. 

Através da 
observação do uso 

do material e do 
espaço da Sala de 

Leitura e através da 
participação dos 

alunos nos projetos 
de leitura da turma. 

Coordenadores; 
Professores; 

Responsável pela 
Sala de Leitura. 

Durante o ano 
letivo. 

 

SUCESSO  

DA 

APRENDIZAGEM 

 
Usar o sistema de 

avaliação como 
instrumento de 

diagnóstico. 
 

Acompanhar os 
resultados obtidos 
pelas ações da PP. 

 
Acompanhar 100% 
dos instrumentos 

avaliativos e 
atividades 

elaboradas pelo 
professor. 

 

 
Estruturação do 

sistema avaliativo de 
acordo com as 

normas do currículo 
do DF. 

Utilização de fichas 
para 

acompanhamento 
para os projetos e 
programas da PP. 

 
Através da 

observação do uso 
e adequação de 

novas estratégias 
de avaliação. 

 
Coordenadores. 

 
Primeiro 

bimestre, durante 
as reuniões 
coletivas. 
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B – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Dimensão FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover a gestão 
financeira da escola, 
a partir dos esforços 
pela democratização 

da educação, da 
gestão escolar e dos 

movimentos de 
descentralização da 
gestão e construção 

da autonomia da 
escola, possibilitando 

a 
resolução de muitos 

de seus próprios 
problemas de 

consumo, 
manutenção e 

reparos, 
pelo repasse de 

recursos a ela feitos. 
 
 
 
 
 

Instalação de 16 câmeras 
de segurança nos 

espaços comuns da 
escola com recursos do 

PDAF ou PDDE. 
 

Adquirir 30 novos 
computadores para o 

Laboratório de 
Informática. 

 
Instalar 10 televisões de 
51 polegadas nas salas 

de aula. 
 

Elevar em 100% a 
participação voluntária na  
APM(Associação de Pais 

e Mestres). 
 

Coordenar e orientar a 
administração de recursos 
financeiros e materiais e 

a sua prestação de contas 
correta e transparente, de 

acordo com normas 
legais, sejam os recursos 

obtidos diretamente de 
fontes mantenedoras, sejam 

obtidos por parcerias e 
atividades de arrecadação. 

Aquisição de material 
permanente; 

Manutenção, conservação e 
pequenos reparos da 

unidade escolar; 
Adquirir material de 

consumo necessário ao 
funcionamento da escola; 
Implementação de projeto 

pedagógico e 
desenvolvimento de 

atividades educacionais 
Administrar os recursos de 
forma transparente, e em 

Prestação de contas 
à comunidade 

escolar 

Presidente da 
unidade executora 
juntamente com o 
conselho fiscal; 

Conselho escolar; 
Comunidade 

escolar. 

Durante todo o 
ano letivo 
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consonância com as 
necessidades da unidade 

escolar. 
Promover eventos e festas 

com objetivos claros de 
arrecadação financeira para 

melhorias no âmbito 
educacional, visando melhor 

atendimento dos alunos. 
fortalecer a identidade da 

escola e 
incentivar a participação da 
comunidade em seu apoio. 
A melhoria da qualidade do 

ensino será 
assegurada também pela 
otimização de recursos. 
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C – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Dimensão ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Executar ações 
articuladas, e 
estratégias 

diferenciadas e a 
diversificação de 

perfis profissionais 
para a condução de 

uma política 
organizacional 

correspondente a 
valores 

eleitos como 
sustentação de um 
projeto educativo. 

 
Aumento do número de 

servidores da equipe 
pedagógica e 

administrativa em pelo 
menos mais 1 
funcionário. 

 
Aumento do número de 
servidores da Secretaria 
Escolar em pelo menos 

mais 1 funcionário. 
 

Terceirização do serviço 
de vigilância e portaria 

em pelo menos 6 meses. 
 

Gerenciar a correta e plena 
aplicação de recursos 
humanos materiais e 

financeiros 
da escola para melhor 

efetivação dos processos 
educacionais e realização 

dos seus objetivos. 
Promover na escola a 

organização, atualização e 
correção de documentação, 

escrituração, 
registros de alunos, diários 

de classe, estatísticas, 
legislação, de modo 

a serem continuamente 
utilizados na gestão dos 
processos educacionais; 

Assegurar a constituição, de 
forma permanente na 

escola, de um ambiente 
limpo, organizado e com 

materiais de apoio e 
estimulação necessários à 

No cotidiano 
escolar, através das 

ações da equipe. 

Equipe gestora, 
chefe de secretaria, 

supervisor 
administrativo. 

Durante todo o 
ano letivo. 
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promoção da aprendizagem 
dos alunos e sua formação 
para a cidadania e respeito 

ao meio ambiente. 
Promover a utilização plena 

dos recursos e 
equipamentos disponíveis 

na escola, para a realização 
do trabalho pedagógico, 
mediante planejamento 

sistemático dessa utilização. 
 Assegurar, mediante 

contínuo monitoramento, o 
cumprimento dos 200 dias 

letivos de trabalho 
educacional (art. 24 da LDB 

9394/96), com o 
envolvimento do educando 
e do professor no efetivo 

processo de ensino e 
aprendizagem. 

Verificar a correção de 
utilização de materiais, o 

suprimento e a necessidade 
de compras e obtenção de 

produtos, mediante a 
análise de mapas de 

controle de estoque, de 
compra e de consumo. 

Zelar pela manutenção das 
condições de uso dos bens 

patrimoniais disponíveis 
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na escola mediante 
contínuo inventário dos 
mesmos e providência 

de consertos imediatos; 
Promover a formulação de 

diretrizes e normas de 
funcionamento da escola 

e a sua aplicação, tomando 
as providências necessárias 
para utilizar  tecnologias da 
informação na organização 

e melhoria de processos 
de gestão em todos os 
segmentos da escola; 

Criar na escola uma cultura 
de cidadania orientada pelo 
sentido de responsabilidade 

no cuidado e bom uso do 
patrimônio escolar, espaços, 

equipamentos coibir atos 
que contrariem os objetivos 
educacionais, assim como 
apurando qualificadamente 

as irregularidades que 
venham a ocorrer em 

relação às boas práticas 
profissionais; 

Desenvolver o plano de 
ação da alimentação 

escolar com elaboração de 
cardápios, mapa de 

merenda e orientações aos 
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funcionários responsáveis 
pela elaboração dos 

alimentos. 
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XII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

A avaliação é o acompanhamento das metas traçadas para atender às necessidades 

da instituição escolar. A Proposta Pedagógica da Escola Classe 204 Sul necessita 

de acompanhamento sistemático para que se possa verificar se o planejamento está 

adequado, quais os objetivos atingidos, quais as metas não alcançadas quais ações 

necessitam de redirecionamento. 

Portanto, a avaliação se dará ao longo do ano letivo e nos dias letivos temáticos, 

sendo ajustado, revisado e publicado anualmente. 
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XIII- PROJETOS ESPECÍFICOS 

A – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS 

NA ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 

Expressão cultural 

Proporcionar a 
participação da 

comunidade no âmbito 
escolar e estimular a 

comunidade escolar para 
a valorização da cultura 

dos conhecimentos 
adquiridos no universo 

escolar. 

Promover a integração da 
escola com a comunidade 

escolar, através de atividades 
que demandam o 

envolvimento e a discussão de 
temas sazonais e culturais, 

tais como: datas 
comemorativas, festas 
temáticas, Encontro da 

Família, Festa Junina, Festa 
da Criança/Professor/Servidor 

e Festa Natalina. 

Professores regentes das 
turmas; 

Coordenadoras. 

Períodos de acordo com as 
datas comemorativas. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 
 

Cidadania na Escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolver o amor pela 
pátria e a formação 
integral do aluno. 

 

Promover conhecimentos gerais 
sobre os símbolos nacionais, 

valorizando e divulgando nossa 
cultura e atividades relacionadas 

às festividades; 
Cultivar o hábito de cantar os 

hinos cívicos; 
Celebrar as datas 

comemorativas, homenageando-
as; 

Oportunizar que os educandos 
demonstrem suas habilidades 
artísticas através de pequenas 

apresentações; 
Promover a integração entre as 

turmas das escolas; 
 Buscar apoio junto à equipe 

diretiva da U.E. para o 
desenvolvimento e projetos em 
atividades cívico-culturais que 

complementam a ação 
pedagógica e ou que estimulam a 

integração escola/comunidade. 
Compreender as regras de 

convívio social; 
Desenvolver habilidades de 

expressão em diferentes 
situações em público. 

Equipe escolar Durante todo o ano letivo 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
Parada da leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incentivar a apreciação 

da leitura, como fonte de 
prazer e conhecimento; 
Promover, por meio da 
leitura, o senso crítico e 

criatividade. 
 

Quinzenalmente reservar 30 
minutos para que toda a 

escola pare as atividades e 
realizem leitura prazerosa do 

gênero que quiser; 
Despertar o gosto pela leitura, 
incentivar futuros formadores 

de opinião; 
Ensinar o aluno a 

compreender o que lê e ser 
capaz de, ao atribuir sentidos 

aos textos, relacionar, 
argumentar, defender seu 

ponto de vista e ouvir o dos 
outros e mudar de ideias se 

necessário; 
Finalização com a narração de 

história com toda a 
comunidade escolar. Rodízio 

de professores. 
Desenvolver as habilidades de 

leitura e promover 
conhecimentos de assuntos 

diversos; 

 
Professores regentes das 

turmas; 
Educador social voluntário; 

Coordenadoras. 

 
Quinzenalmente, de 

acordo com o desenvolvimento 
do projeto. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

Ciências e Cultura 
na escola 

 

Aprimorar o 
conhecimento científico e 

cultural através de 
pesquisas e exposição 

de trabalhos. 
 
 
 

Pesquisas pela Internet e em 
livros da Biblioteca; 

Realização de oficinas para 
confecção de materiais; 

Realização de experiências; 
Pesquisas de campo para 

coleta de dados e 
informações. 

 

Coordenadores; 
Professores regentes das 

turmas. 

Feira de Ciências e Cultura 
local, para demonstração dos 

trabalhos realizados pelos 
alunos. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 

Projeto Acolhida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proporcionar aos alunos uma 
acolhida agradável e feliz; 

Possibilitar e promover 
momentos de aprendizagem 
visando a socialização entre 
alunos e professores e toda 

comunidade escolar; 
Estabelecer critérios e 

estratégias de acolhida junto 
aos professores. Organizar 

momentos lúdicos de 
integração coletiva através 
de brincadeiras, músicas ou 

movimentos ritmados; 
 

Estabelecer vínculos de 
respeito e afetividade. 

 
Abertura para que os pais 

possam participar da acolhida 
em momentos específicos. 

 
Direção; 

SOE; 
Professores regentes. 

 
Através da participação efetiva 
dos alunos (90%) e verificação 
da diminuição dos atrasos do 

turno matutino. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
Comunidade e 

Sustentabilidade: 
o mundo que 
queremos e o 
mundo que 

fazemos. 
(PROJETO ANUAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O projeto visa proporcionar 
na escola ações 

educativas que façam 
diferença na construção de 
relações sustentáveis com 
o meio ambiente natural e 

social. 
 

Desenvolver princípios 
básicos de 

responsabilidade  
com o meio ambiente, tais 
como: conservação dos 

recursos hídricos; 
consumo sustentável; 
segurança alimentar; 

reciclar, reduzir, reparar, 
reusar e repensar; 

valorização do lanche da 
escola ofertado pela 

SEDF, compromisso com a 
transformação social, 

tendo como intercâmbio 
sempre o diálogo. 

 
 

Realização de dinâmicas com os 
alunos durante a acolhida; 

Monitoramento dos alunos das 
atividades livres, com 

intervenções construtivas para 
mediação de conflitos. 

Levantamento da origem dos 
alimentos recebidos pela escola e 

valorização da agricultura local  
Exposição de vídeo e debate 

para sensibilizar o uso consciente 
do plástico 

Exposição de trabalhos 
realizados pelos estudantes na 

Feira de Ciências sobre a 
minimização do lixo, a relação da 

prevenção de doenças com a 
higiene pessoal, uso consciente 

da água. 
Divulgação do descarte 

adequado do lixo 
Saídas Pedagógicas para 

observação do ambiente e dos 
seres vivos (visita à Escola da 

Natureza) 
Exposição de produções dos 
estudantes – Feira Cultural 

Toda a equipe escolar. Observação da relação entre 
os alunos na convivência 
diária e na resolução de 

conflitos. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 
 
 

Projeto Horta na 
Escola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensibilizar e conscientizar 
as crianças e adolescentes 

de que a vida depende 
do ambiente e o ambiente 
depende de cada cidadão 

deste planeta; 
 

Organizar a Horta da 
Escola; 

 
Despertar o interesse das 
crianças para o cultivo de 
horta e conhecimento do 
processo de germinação; 

 
Dar oportunidade aos 
alunos de aprender a 

cultivar plantas utilizadas 
como 

alimentos; 
 

Conscientizar da 
importância de estar 

saboreando um alimento 
saudável e 
nutritivo; 

 
Criar, na escola, uma área 

 
Reunião com pais, alunos, 
professores e funcionários 

para esclarecimento e 
informações sobre o Projeto 

da Horta; 
 

Organização do Mutirão de 
limpeza com a participação 

dos pais; 
 

Viabilização de recursos como 
arames, adubos, sementes e 

ferramentas necessárias 
ao cultivo de hortaliças em 

parceria com pais e 
comerciantes locais; 

 
Organização dos canteiros 

juntamente com pais, alunos e 
professores; 

 
Distribuição das 

tarefas/responsabilidades para 
cada turma; 

 
Acompanhamento das 

atividades desenvolvidas na 
horta pela direção, 

 
Direção; 

Professores; 
Pais; 

Responsáveis; 
Alunos; 

Convidados. 

 
Observação periódica do 

interesse dos alunos. 
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verde produtiva pela qual, 
todos se sintam 
responsáveis; 

 
Construir a noção de que o 

equilíbrio do ambiente é 
fundamental para a 

sustentação da vida em 
nosso planeta. 

 

professores e pais voluntários; 
 

Busca de ajuda, orientações, 
esclarecimentos sobre a 
organização da horta em 

instituições que tenham cursos 
de Agronomia ou Técnicas 

Agrícolas, 
EMBRAPA; 

 
Realização de pesquisa sobre: 
organização da horta, o solo, 

período e o clima, 
os alimentos e seu valor 

nutricional, a importância do 
solo na reprodução de 

alimentos; os cuidados com a 
preparação do solo; tipos de 

verduras e legumes 
a serem plantados. 

 
Palestra sobre o tema; 

 
Organização do Canteiro de 

Compostagem- responsáveis: 
alunos e serventes. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 
 

Projeto Trânsito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabalhar as questões 
fundamentais de respeito 

às leis de trânsito; 
Desenvolver a aquisição 
de valores, posturas e 

atitudes que levem o aluno 
a adotar comportamentos 

preventivos no trânsito, em 
especial no papel de 

pedestre; 
Adquirir conhecimentos do 

direito de ir e vir com 
segurança, respeito ás 

regras que é essencial á 
sua sobrevivência e a de 
terceiros, reflexão sobre a 

sua realidade e o seu 
papel de cidadão no 

espaço público. 

 
Participação de eventos 

promovidos pelo DETRAN DF 
para as escolas; 

 
Realização de aulas de 

educação para o trânsito. 
 

 
Professores regentes; 

 
Convidados. 

 
Observar a participação da 

comunidade escolar nas 
palestras e atividades 

inerentes ao tema; 
 

Verificar, através de 
comentários e produções 
escritas, a mudança de 

comportamento em relação ao 
trânsito e como pedestre. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 

Tecnologia no 
cotidiano escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Utilizar as tecnologias nas 

atividades escolares, 
estimulando e 

incentivando a utilização 
de computadores como 
veículo de informações 
capazes de promover a 

aprendizagem dos alunos 
de maneira lúdica, 

atualizada e interligada 
com os conteúdos 

propostos. 
Fazer uso educativo da 
internet como meio de 

informação e construção 
do conhecimento, 

auxiliando nas realizações 
de pesquisas escolares, 

utilizando os pacotes 
pedagógicos dos 

programas do PROINFO e 
Projeto Multimídias, 

incentivando cursos na 
área de informática para 

funcionários e comunidade 
escolar. 

 

 
Democratizar o acesso aos 

novos produtos tecnológicos, 
como computadores e Internet, 

ter uma visão clara da 
importância da tecnologia nas 

atividades escolares. 
Organização do cronograma 

de uso do laboratório de 
informática; 

Divulgação de sites e 
programas de cunho 

educativo. 
Realização de aulas 

previamente planejadas com o 
recurso do computador. 

 
 

 
Vice Diretor; 

Coordenadores; 
Professor regente. 

 
Domínio dos recursos 

tecnológicos 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 

O lúdico na 
aprendizagem: 

 
 

Brinquedoteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimular o uso de 
diversos jogos que 

atendam a todas as faixas 
etárias num ambiente 

adequado para o 
desenvolvimento de 

atividades que sirvam de 
suporte a aprendizagem 

na sala de aula. 
Envolver os alunos nos 

conteúdos curriculares de 
maneira lúdica; 

Proporcionar o avanço na 
aprendizagem com o uso 

de jogos e dinâmicas; 
Desenvolver o raciocínio 
lógico e a alfabetização 

com o uso de jogos; 
 

Desenvolver a habilidade 
de trabalhar em grupo e 

respeitar regras. 
 

Proporcionar 

 
Confecção de jogos 

pedagógicos de acordo com 
os conteúdos ministrados em 

sala de aula; 
 

Aplicação de jogos de acordo 
com o cronograma 

estabelecido; 
Utilização de jogos 

pedagógicos também no 
horário do recreio.  

 
Coordenadores; 

Professor regente. 

 
Participação do lúdico na 

aprendizagem 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 

Parquinho Lúdico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar através do 
espaço do parquinho o 

desenvolvimento de 
habilidades motores e 
espaciais específicas; 

identificar características 
de desenvolvimento 

emocional e social das 
crianças, estabelecendo 

vínculos de autoconfiança 
e interação, habilidades de 

empatia e 
companheirismo; estimular 

a criatividade 
e a produção lúdica mental 

e prática.  

Utilizar os brinquedos do 
parquinho com 

intencionalidade lúdica e com 
planejamento prévio de jogos 

direcionados; 
 
 

Aplicação de jogos coletivos e 
individuais no espaço do 

parquinho de acordo com o 
cronograma estabelecido; 

 

 
Coordenadores; 

Professor regente. 

 
Participação do lúdico na 
aprendizagem e ações  
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 

Projeto Lobo 
Guará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover a Educação 
Ambiental para a 

preservação da fauna, 
flora e dos ambientes 
naturais e urbanos; 

Inserir um conhecimento 
preservacionista, 

promovendo uma reflexão 
e uma mudança no 

comportamento e hábitos 
que agridam a natureza, 

dando ênfase à repressão 
do tráfico de animais 

silvestres. 

Palestras ministradas por 
policiais da PMDF sobre temas 
relevantes para a preservação 

do Meio Ambiente; 
 

Aulas práticas, apresentação 
do Teatro Lobo Guará; 

 
Na conclusão do Projeto, os 
alunos se formam Guardiões 
Ambientais – participam de 
solenidade de Formatura e 

recebem carteirinha. 
 

Projeto voltado para alunos do 
5º ano. 

Professores regentes do 5º 
A, do 5º B e 5º C; 

 
Palestrantes da PMDF. 

Participação nas palestras e 
aula prática, produção de texto 
e participação na solenidade 

de Formatura. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

Expressão e 
Movimento 

Proporcionar aos alunos 
aulas que incorporam 
elementos importantes 

para o desenvolvimento da 
infância, como respeito, 

trabalho em equipe, 
confiança, autoestima, 

liderança, memória, 
criatividade, coordenação 

motora, equilíbrio e 
consciência cultural. 

Transformar a atividade física 
em algo mais divertido e 
natural no cotidiano dos 

alunos, promovendo a saúde e 
o bem estar. 

Coordenação, direção, 
professores regentes e 

voluntários 

Através da participação dos 
alunos, avaliando a aceitação 
e envolvimento dos mesmos 

nas aulas. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
PROERD – 
Programa 

Educacional de 
Resistência às 

Drogas e à 
Violência 

 
Desenvolver o curso de 
prevenção às drogas e à 

violência, bem como 
ajudar os alunos a 

reconhecer as pressões e 
as influências diárias das 

drogas na prática da 
violência, desenvolvendo 
habilidades para resisti-

las. 

 
Promover, através de 

palestras, encontros, debates 
em sala de aula e  ações de 

valorização da vida, 
colaborando para uma 

sociedade saudável e feliz 

 
PMDF, escola e família. 

 
2º Semestre de 2019 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 
 

Projeto Plena 
Atenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contribuir para o 
desenvolvimento e a 

saúde integral dos alunos, 
com vistas a fortalecer a 

cultura da sustentabilidade 
no âmbito educacional. 
Exercitar a atitude de 

prestar atenção ao que 
acontece no momento 

presente. 
Promover e ensinar a 
meditação da Plena 

Atenção. 
Aumentar a capacidade de 

concentração. 
Reduzir os níveis de 

ansiedade, estresse e 
infelicidade. 

Melhorar as relações 
interpessoais e o 

desempenho escolar. 
Praticar a respiração 

consciente. 

Atividades teóricas, práticas de 
relaxamento, meditação e de 
autorreflexão, promotoras de 

saúde e paz. 
 
 

Professores regentes; 
SOE; coordenação; 

supervisão da Sociedade 
Vipassana de meditação.  

 
Durante o ano letivo. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
Projeto 

Interventivo 

 
Investir em ações 

diferenciadas, de acordo 
com a realidade de cada 
turma, mas com foco na 

aprendizagem significativa, 
contextualizada, lúdica e 

prazerosa; 
 

Oportunizar um ambiente 
dinâmico, que atenda aos 
alunos com defasagem 

idade/série; 
Proporcionar uma efetiva 

alfabetização; 
Garantir as aprendizagens 
a partir da democratização 

de saberes. 

 
Atendimento individualizado ou 

em pequenos grupos; 
 

Atividades diversificadas de 
acordo com a necessidade de 

cada estudante; 
 

Utilização de material 
concreto, jogos, vídeos, 

músicas; 
 

Planejamento específico para 
cada aluno ou grupo de alunos 

atendido. 

 
Coordenadores, 

professores e monitores. 

 
Acontece de forma processual 
e formativa, com o intuito de 
averiguar se o objetivo das 

atividades foi alcançado e, se 
necessário, rever, melhorar e 
reformar as estratégias para 

atingir os objetivos propostos. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 
AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
Reagrupamento 

 
Promover a progressão da 
aprendizagem dos alunos, 

adotando a modalidade 
adequada para cada aluno 

ou turma; 
 

Atender às necessidades 
educativas dos alunos, 

permitindo 
acompanhamento mais 

individualizado; 
 

 Desenvolver atividades 
que promovam o 
investimento de 

alternativas e estratégias 
diferenciadas. 

 
Divisão da turma em dois 

grupos, de acordo com suas 
necessidades pedagógicas; 

 
Planejamento específico para 

cada grupo, levando em 
consideração cada nível; 

 
Elaborar atividades 

diversificadas para cada nível 
de aprendizagem. 

 
Professores, coordenação 

e monitores. 

 
Será feita de forma contínua e 

processual, durante todo o 
andamento do projeto. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
“Livros para todos” 

 
 

 
Incentivar a utilização do 
espaço da biblioteca e da 
apropriação da leitura dos 
livros através do 
conhecimento e de 
atividades de leitura 
deleite e direcionadas; 
 
Conhecer os diversos 
gêneros literários 
 
  
Resgatar a leitura como 
atividade integradora dos 
diversos conhecimentos 
 
 

 
Empréstimo de livros 

 
Realização de rodas de 
conversa sobre gêneros 

literários específicos; 
 

Leitura e interpretação de 
textos; 

 
Confecção de cartazes e 
trabalhos artísticos, como 

murais e poesias; 
 

Apresentação dos trabalhos 
realizados para todos os 

estudantes; 
 

Exposição dos murais; 
 
 
 

 
Direção, Coordenação e 

Professores. 

 
Semanalmente, durante o 

desenvolvimento das 
atividades e apresentações 

dos trabalhos. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 
 

Mergulhando na 
Leitura 

Biblioteca em 
Movimento 

Aproximar os alunos do 
universo da leitura e da 
escrita, propiciando o 
contato com livros e 
revistas para que eles 
possam manuseá-los, 
reparar na beleza das 
imagens, relacionar texto e 
ilustração, manifestar 
sentimentos, experiências, 
ideias e opiniões, definir 
preferências e construir 
critérios próprios para 
selecionar o que vão ler. 

 
Toda turma irá escolher 

semanalmente livros da caixa 
literária para levar para casa e 

lê-lo com a família. 
 

Poderá ser pedido atividades 
de interpretação das leituras 
realizadas e discussão na 

turma de acordo com a 
escolha dos professores. 

 

 
Coordenadores e 

professores. 
 

 
Avaliação semanal em 
reuniões e na turma. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 

“Caixa” Matemática 

Desenvolver diversas 
habilidades matemáticas 
de forma lúdica, 
estimulando assim 
diversas formas de 
pensamento lógico, 
raciocínio lógico-
matemático e o 
desenvolvimento concreto 
e abstrato dos processos 
cognitivos mentais de 
operações com 
quantidades, assim como 
desenvolver os sete 
processos mentais  
matemáticos básicos: 
correspondência, 
comparação, classificação, 
sequenciação, seriação, 
inclusão, conservação. 

Apropriação dos jogos e 
atividades da “sacola” 

matemática; 
 

Formação e planejamento 
para utilização dos jogos da 

sacola. 
 

Atividades coletivas e 
individuais utilizando de 
conceitos matemáticos 

aprendidos 

Professores Regentes, 
Coordenação. 

Observação dos processos de 
aprendizagem dos estudantes 
e da resolução de situações 

problema.  
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 
 

Projeto Educação 
com Movimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ampliar as experiências 
corporais dos estudantes 

dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental do 

turno vespertino, mediante 
a intervenção pedagógica 
integrada e interdisciplinar 

entre o professor 
Pedagogo e o professor de 

Educação Física, na 
perspectiva da Educação 

Integral; 
Explorar os conteúdos da 

cultura corporal de 
movimento presentes na 

Educação Física; 
Estimular a 

interdisciplinaridade na 
intervenção pedagógica do 

professor de educação 
física; 

Fortalecer o vínculo do 
estudante com a escola; 

Contribuir para a formação 
integral dos estudantes 
com base em valores. 

 
Manifestações da Cultura 

Corporal por meio de 
brincadeiras, jogos, esporte e 

dança que são atividades 
fundamentais para o 

desenvolvimento integral das 
crianças. 

 
Professores regentes e 
professor de Educação 

Física 

 
Processual, a partir da 

participação e 
comprometimentos dos 

estudantes e demais 
envolvidos no projeto. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 
 
 

Projeto Escola de 
Pais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promover o debate de 
temas como: formação de 
hábitos, valores e limites, 
inclusão e empatia, 
importância da leitura, 
Bullying, etc.  
 
Promover ações que 
favoreçam as relações 
entre escola e a família. 

 
 

Palestras com mensagens  
slides, vídeos e dinâmicas de 
grupos com perguntas 
relacionadas ao tema; 
Convite à Ação para cada 
encontro; 
Convidados para realizarem 
palestras sobre o tema do 
mês. 
1º encontro: Formação de 
hábitos: Estudo, Sono, 
Higiene, Alimentação; 
2º encontro: Valores e Limites 
na Educação;  
3º encontro: Inclusão e 
Empatia 
4º encontro: Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. 
5º encontro: Feminicídio 
6º Encontro: Prevenção às 

Drogas.  

7º encontro: E.C.A – Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

8º encontro: A Importância da 

Leitura.  

 
 
 
 
 
 

SOE em parceria com a 
EC 305 Sul e a 
EP 210/211 Sul 

 

 
Processual, a partir da 

participação e 
comprometimentos dos 
envolvidos no projeto. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO  
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

 
 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - ESTUDANTES 

Prezado(a) Estudante, 

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

opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. 

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

características pessoais e às condições de ensino aprendizagem  vivenciados por você. Os dados serão 

tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 
 

1. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

 

2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 4 anos.  

( ) 5 anos 

( ) 6 anos 

( ) 7 anos 

( ) 8 anos 

( ) 9 anos 

( ) 10 anos 

( ) 11 anos 

( ) 12 anos 

( ) De 13 a 15 anos 

( ) De 15 ou mais 

 

3. Como você se autodeclara? 

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

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 

AC AL   AM AP BA CE 

DF ES   GO MA MG MS 

MT PA   PB PE PI PR 

RJ RN  RO RR RS SC 

SE SP   TO Exterior 

 

5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.  

( ) Lago Sul. 

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(     ) Planaltina. 

(     ) Sobradinho. 

(     ) Asa Norte. 

(     ) Asa Sul. 

(     ) Santa Maria. 

(     ) Guará. 

(     ) Núcleo Bandeirante. 

(     ) Taguatinga. 

(     ) São Sebastião. 

(     ) Recanto das Emas. 

(     ) Samambaia 

(     ) Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(     ) Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 

 

6. Com quem você mora atualmente? 

( ) Pais 
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( ) Mãe 

( ) Pai 

( ) Avó/Avô 

( ) Parentes 

 

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

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

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

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

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

(     ) Games. 

(     ) Documentários, programas informativos e/ ou educativos 

 

 

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

( ) Sim, as vezes 

( ) Sim, sempre 

( ) Não 

 

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

(    )Sim 

(    )Não 

(    )As vezes 

 

11. Quantas pessoas moram na sua casa? 

(    ) Duas. 

(    ) Três ou quatro. 

(    ) Cinco ou seis. 

(    ) Mais de seis. 

 

12. Como você vem para a escola?  

(    ) A pé. 

(    ) Ônibus. 

(    ) Bicicleta. 

(    ) Carro. 

(    ) Metrô 

(    ) Moto 

(    ) transporte escolar 

(    ) Outro: 

____________________________________ 

 

 

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

 Boa/bom REGULAR RUIM 

Da sua escola    

Da direção    

Dos professores    

Da secretaria    

Da orientação Educacional    

Das regras de convivência da escola    

Da qualidade do Ensino    

Da merenda e do almoço    

Da limpeza e higiene    

Da segurança    

Da biblioteca    

Do relacionamento entre colegas    
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14. Registre suas críticas, sugestões ou elogios: 

 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

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

gostam de estar! 
  



109 

 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - PROFESSORES 
Prezado(a) Responsável(a), 

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

do ambiente escolar. 

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

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

das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 
2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 
 
3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
 
4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) De 3 a 5 mil 

( ) De 5 a 7 mil 

( ) De 7 a 10 mil. 

( ) Acima de 10 mil  

 
 

5.  Em que Região Administrativa você mora? 

(     ) Itapoã.              

(     ) Lago Norte.  

(     ) Lago Sul. 

(     ) Paranoá.            

(     ) Varjão.     

(     ) Planaltina. 

(     ) Sobradinho. 

(     ) Asa Norte. 

(     ) Asa Sul. 

(     ) Santa Maria. 

(     ) Guará. 

(     ) Núcleo Bandeirante. 

(     ) Taguatinga. 

(     ) São Sebastião. 

(     ) Recanto das Emas. 

(     ) Samambaia 

(     ) Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(     ) Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 

 

6. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

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

(    ) Sim, dois 

 
 
7. Qual é o seu nível de escolaridade? 
( ) Ensino Superior  
( ) Pós-Graduação  
( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 
 
 
8. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 
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( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 
 
 
9. Há quantos anos você trabalha como professor? 

(     ) Menos de um ano 

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

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

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

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

(     ) Menos de um ano 

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

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

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

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

(    ) Menos de um ano. 

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

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

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

 

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

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

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

(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 

 

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

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

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

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

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

 (     ) Sites sobre educação.  

 (     ) Outro: ________________________________________ 

 

 

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

 BOM REGULAR RUIM 

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    
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Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    

 

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

 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

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

de estar! 

 

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

Prezado(a) Responsável(a), 

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

do ambiente escolar. 

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

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

das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 
2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 
 
3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
 

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

( ) Até um salário mínimo  

( ) Até dois salários mínimos 

 

( ) Até três salários mínimos 

( ) Até quatro salários mínimos 

( ) Acima de quatro salários mínimos 

 

 
5.  Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.  

( ) Lago Sul. 

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(     ) Planaltina. 

(     ) Sobradinho. 

(     ) Asa Norte. 

(     ) Asa Sul. 

(     ) Santa Maria. 

(     ) Guará. 

(     ) Núcleo Bandeirante. 

(     ) Taguatinga. 

(     ) São Sebastião. 

(     ) Recanto das Emas. 

(     )Samambaia 

(     )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(     )Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 

 
 

 

6. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

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

(    ) Sim, dois 
 
 
7. Qual é o seu nível de escolaridade? 
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( ) Ensino Fundamental - Anos Iniciais ( do 1º ao 5º ano) 
( ) Ensino Fundamental - Anos Finais ( do 6º ao 9º ano) 
( ) Ensino Médio 
( ) Ensino Superior 
( ) Pós-Graduação  
( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 
 
 
8. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 
( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 
 
 
9. Há quantos anos você trabalha nessa função?  

    (     ) Menos de um ano 

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

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

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

 
10. Há quantos anos você trabalha nesta escola? 

(     ) Menos de um ano 

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

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

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

 

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

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

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

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

(     ) Esporte. 

(     ) Jornais. 

 (     ) Sites sobre educação.  

 (     ) Outro: ________________________________________ 

 

 

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

 BOM REGULAR RUIM NÃO SEI INFORMAR 

Organização geral da escola     

Direção     

Corpo Docente     

Serviços de Secretaria     

Orientação Educacional     

Orientação Disciplinar     

Qualidade do Ensino     

Merenda     

Limpeza e Higiene     

Segurança     

Biblioteca     

Laboratório de Informática     
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Relacionamento entre colegas     

Relacionamento entre professores e alunos     

Relacionamento entre alunos e direção     

 

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

 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

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

de estar! 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 2019 - FAMÍLIAS 
 

 
1-Qual é o Ano escolar do(a) aluno(a)? 

 

 

2. Grau de parentesco:  

( ) Pai.  

( ) Mãe. 

( ) Avós     
 

3-Você participa da vida escolar do(a) aluno(a)? 

 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) EM PARTE 

 

 

4.Qual o seu sexo? (do responsável)  

( ) Masculino. 
( ) Feminino. 
 

5. Qual a sua faixa etária? 

( ) De 18 a 30 anos.  

( ) De 31 a 40 anos. 

( ) De 41 a 50 anos. 

( )  De 51 a 60 anos     

( ) + 61 anos 

 

6. Como você se autodeclara? 

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

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

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

( ) Até dois salários mínimos 

 

( ) Até três salários mínimos 

( ) Até quatro salários mínimos 

( ) Acima de quatro salários mínimos 

 

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

   (      ) Nenhuma escolaridade. 

( ) Ensino Fundamental - Anos Iniciais ( do 1º ao 5º ano) 
( ) Ensino Fundamental - Anos Finais ( do 6º ao 9º ano) 
( ) Ensino Médio 
( ) Ensino Superior 

 

 

9. Em que Região Administrativa você mora? 



116 

 

 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.  

( ) Lago Sul. 

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(     ) Planaltina. 

(     ) Sobradinho. 

(     ) Asa Norte. 

(     ) Asa Sul. 

(     ) Santa Maria. 

(     ) Guará. 

(     ) Núcleo Bandeirante. 

(     ) Taguatinga. 

(     ) São Sebastião. 

(     ) Recanto das Emas. 

(     )Samambaia 

(     )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(     )Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 
 

 

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

 

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

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

( ) Sim, dois 

 

12. Na sua casa tem quartos para dormir? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

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

( ) Sim, dois. 

 

13. Na sua casa tem computador? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

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

( ) Sim, dois. 
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14. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 

teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
 

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

( ) Esporte. 
( ) Jornais. 

( ) Documentários 

( ) Outros 

 

 
16. Avaliação do trabalho da escola. Assinale o que você considera adequado:  

 BOM REGULAR  RUIM NÃO SEI 

Como você considera sua escola     

Organização geral da escola     

Direção     

Serviços de secretaria     

Orientação educacional     

Orientação disciplinar     

Qualidade do ensino     

Merenda     

Limpeza e Higiene     

Segurança     

Biblioteca     

Laboratório de Informática     

Relacionamento entre colegas     

Relacionamento entre professores e alunos     

Relacionamento entre alunos e direção     

 
 
18. Avaliação das RELAÇÕES INTERNAS DA ESCOLA. Assinale o conceito que você considera 

adequado: * 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO 

SEI 

Família-Professora      

Família-Agente de Portaria      

Família-Servidores da Limpeza e Cantina      

Família-Secretaria      

Família-Professora da Sala de Recursos      

Família-Equipe Especializada de Apoio à      



118 

 

 

Aprendizagem 

(Psicóloga/Psicopedagoga/Sala de recursos) 

Família-Orientadora Educacional      

Família-Coordenadora      

 
17. Justifique os aspectos que você considerou Regular ou Ruim: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

20. Avaliação da QUALIDADE DA LIMPEZA DA ESCOLA PARQUE. Assinale o conceito que 
você considera adequado: 
 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO SEI 

Pátio      

Salas de aula      

Banheiros      

Refeitório      

 

21. Avaliação da QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS ALUNOS NA ESCOLA 
PARQUE. Assinale o conceito que você considera adequado: 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO 

SEI 

Trabalho pedagógico desenvolvido pela 

Escola 

     

Atividades pedagógicas realizadas em sala      

Acolhimento dos alunos no pátio na entrada      

Descanso       

Projetos da escola      

Lanche      

Almoço      
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22. Avaliação das RELAÇÕES INTERNAS DA ESCOLA PARQUE. Assinale o conceito que você 
considera adequado: 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO 

SEI 

Família-Direção      

Família-Professores      

Família-Agente de Portaria      

Família-Servidores da Limpeza e do 

Refeitório 

     

Família-Secretaria      

Família-Professora da Sala de Recursos      

Família-Orientadora      

Família-Coordenadores      

 

23. Avaliação da PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA PARQUE. Assinale o conceito que 
você considera adequado: 

 SIM NÃO AS VEZES 

Conhece os professorres do aluno?    

Participa das reuniões pedagógicas?    

Participa das palestras e atividades socioculturais?    

Acompanha a agenda escolar do aluno?    

Providencia diariamente uniforme e materiais 

escolares do aluno? 

   

Providencia a assiduidade diária do aluno na escola?    

Cumpre o horário de chegada e saída do aluno?    

Contribui com a APM?    

Conhece a Proposta Político Pedagógica da escola?    

Conhece o Regimento Interno da escola?    

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

25.Como podemos melhorar a participação da família nas escolas: Classe e Parque? 
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Registros de atividades desenvolvidas em nossa escola 

   

Carnaval de Valores 

 



121 

 

 

 

Semana da Água 

 

Guardiões das Águas – Semana da Água 
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Somos Guardiões das Águas 

 

 

 

Visita à Escola da Natureza 
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Escola da Natureza 

 

 

Escola da Natureza  
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Parada da Leitura 

 

 

Parada da Leitura 
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Coletivas com nossos professores 
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Promoção e Conscientização – Educação Inclusiva - SOE 
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Show de Talentos – 2018 

 

 

Participação da Banda do Corpo de Bombeiros – Semana da Pátria 2018 
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Teatro Rodovia 

 

 

Projeto Escola de Pais – SOE em parceria com a EC 305 Sul e a EP 210/211 Sul 
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Plano de Ação – Coordenação Pedagógica – 2019 
 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: Escola Classe 204 Sul                                                                             Telefone: 3901-1531 

Coordenação Pedagógica: Gabriela Rosa Rodrigues Gomes                                             Matrícula: 219.317-5 
                                               Luciana Duarte da Rosa                                                           Matrícula:  
                                               Stefany Caroline Melo e Silva                                                   Matrícula: 0229765-5 

E-mails: coorped204sul@gmail.com                                                                                     

INTRODUÇÃO:  
 A educação de qualidade se faz a partir da Organização do Trabalho Pedagógico. A Coordenação Pedagógica é o espaço e 
o momento destinado à reflexão, ao planejamento, ao compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas e inclusivas, à 
avaliação e autoavaliação e a articulação do coletivo em torno da construção do Projeto Político-Pedagógico da escola. O 
Coordenador Pedagógico desenvolve papel fundamental nesse processo, pois a ele compete articular e mobilizar a equipe escolar 
para elaborar, desenvolver e avaliar o Projeto Político-Pedagógico, sempre com o apoio da equipe gestora e pedagógica da 
escola. 

 
OBJETIVO GERAL:  

Planejar, orientar e acompanhar as atividades pedagógicas, oferecendo suporte aos professores na implementação desta 
Proposta Pedagógica. 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES / ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÕES 
DAS AÇÕES 

Elaborar, coletivamente, o 
Projeto Anual da Escola, bem 
como o Plano de Ação para o 

ano de 2019. 

Momento de reflexão e debate 
durante a Semana Pedagógica 

e reuniões coletivas. 

 Corpo 
docente e 

Equipe 
Gestora 

Semana 
Pedagógica e 

Coletivas. 

Processual, 
ao decorrer 

do ano 
letivo. 

Promover a Avaliação 
Diagnóstica dos estudantes por 

Elaboração de testes da 
psicogênese e outros 

Coordenação 
Pedagógica e 

Estudantes Bimestralmente Processual, 
ao decorrer 

mailto:coorped204sul@gmail.com


130 

 

 

meio do Teste da Psicogênese 
e outros instrumentos 

avaliativos. 
 

instrumentos avaliativos. Corpo Docente. do ano 
letivo. 

Organizar a tabulação dos 
dados e o relatório diagnóstico 

das turmas. 
 

Organizar gráficos e relatórios 
do desempenho dos 

estudantes. 
Promover momentos de 

discussão dos dados 
levantados, com vistas a novos 
planejamentos e intervenções. 

Coordenação 
Pedagógica e 

Corpo Docente. 

Corpo 
Docente 

Bimestralmente Processual, 
ao decorrer 

do ano 
letivo. 

Operacionalizar o 
reagrupamento dos Blocos I e 

II do 2º Ciclo. 
 

Planejamento e implementação 
do reagrupamento interclasse 

a partir dos resultados das 
avaliações diagnósticas. 

Coordenação 
Pedagógica e 

Corpo Docente. 

Estudantes Semanalmente Processual, 
ao decorrer 

do ano 
letivo. 

Operacionalizar a realização do 
Projeto Interventivo para os 

estudantes que apresentarem 
dificuldades. 

 

Planejamento e implementação 
do Projeto Interventivo a partir 
dos resultados das avaliações 

diagnósticas 

Coordenação 
Pedagógica e 

Corpo Docente. 

Estudantes Durante todo o 
ano letivo, de 
acordo com a 
necessidade. 

Processual, 
ao decorrer 

do ano 
letivo. 

 

 

 

 

 



   

 
              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

                                       Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

 

 

 

Plano de Ação 2019 
 

CRE: Plano Piloto / Cruzeiro 

Unidade Escolar: Escola Classe 204 Sul                                                                             Telefone: 3901-1531 

Equipe de apoio escolar: Vanessa Potiguara e Silva Carneiro - Psicóloga                         Matrícula: 231.799-0 

E-mails: vanessapotiguara@yahoo.com.br                                                                          Celular: 99965-5737 

 

 

 

OBJETIVO GERAL:  

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem por meio de ações institucionais preventivas, interventivas e 

avaliativas, visando a diminuição das queixas escolares e manifestações de fracasso escolar, bem como, contribuir para a melhoria do 

desempenho dos estudantes pela concretização do sucesso escolar. 

 

 

INTRODUÇÃO:  

O Serviço Especializado de apoio à aprendizagem atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a conscientização de funções, 

papeis e responsabilidades dos atores da escola, principalmente, professores e gestores, bem como no apoio à equipe escolar, favorecendo a 

apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas educativas 

(Orientação Pedagógica, pág. 66) Sendo assim, os profissionais que atuam nesse serviço, pedagogo e psicólogo, pautam suas atividades em três 

dimensões: Mapeamento institucional (de todo o contexto escolar), Assessoria ao trabalho coletivo (com a equipe gestora e professores) e 

Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem (professores, pais e alunos). “Vygotsky diz que aprendizagem é o processo pelo qual o 

indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores, etc.” Podemos considerar também que é na relação com o outro, nas experiências 

de aprendizagem que a aprendizagem acontece: (ZDP), nessa perspectiva está elaborado esse plano de ação. 

 

 



   

 
              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 
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1ª DIMENSÃO – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Conhecer o contexto escolar por 

meio de mapeamento e reflexão 

acerca dos diversos aspectos 

institucionais, assim como, 

desenvolver estratégias de escuta 

qualificada das vozes 

institucionais, para analisar e 

entender os aspectos 

intersubjetivos. 

Conhecer a estrutura física e 

funcional da escola. Identificar as 

convergências, incoerências, 

conflitos ou avanços existentes 

nas ações institucionais. 

Identificar nas práticas educativas, 

as tendências educacionais e as 

concepções sobre educação, 

ensino, desenvolvimento e 

aprendizagem. Identificar a 

organização e as relações que se 

desenvolvem no processo de 

gestão escolar. Identificar os tipos 

de interações que ocorrem entre 

os segmentos que compõem a 

comunidade escolar. Conhecer o 

regimento interno, os projetos e a 

proposta pedagógica. Perceber as 

contradições presentes nos 

discursos x práticas dos 

profissionais que atuam no 

contexto escolar. 

Análise documental e 

levantamento de dados referentes 

ao contexto da escola. Escuta e 

observação da comunicação entre 

os diversos atores do cotidiano 

escolar. Acompanhamento do 

processo de ensino aprendizagem 

para verificação das práticas 

educativas. 

Participação nas reuniões com a 

gestão escolar, buscando 

contribuir para tomadas de 

decisões que favoreçam a 

otimização dos processos 

pedagógicos. Observação das 

relações entre os diversos papéis 

desempenhados no contexto 

escolar mediando as relações, 

quando se fizer necessário. 

Apreciação do regimento interno, 

dos projetos e da proposta 

pedagógica visando contribuir 

com sugestões que possam 

enriquecer tais práticas. 

Participação do “momento” 

 

 

 

 

 

 

No decorrer do ano letivo. 



   

 
              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

                                       Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

 

 

 

coordenação pedagógica com 

planejamento de ensino, baseado 

em metas e não em conteúdos 

apenas. 

 

 

2ª DIMENSÃO – ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DA EQUIPE ESCOLAR 

 

OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Oferecer suporte ao processo de 

gestão escolar e contribuir com a 

equipe escolar e o corpo docente 

para o processo de formação 

continuada. 

Contribuir para a elaboração e 

implementação do Projeto 

Político Pedagógico. Contribuir 

para a reflexão de situações que 

impedem o desenvolvimento do 

trabalho coletivo. Desenvolver 

coletivamente estratégias que 

favoreçam o trabalho em equipe. 

Contribuir com o 

desenvolvimento de competências 

técnicas, metodológicas e pessoais 

dos professores e corpo técnico da 

instituição de ensino nas quais 

atuam. Contribuir com 

conhecimentos especializados 

acerca dos processos de 

desenvolvimento e de 

aprendizagem; Compreender, com 

profundidade, como trabalham os 

Participação efetiva da EEAA nas 

atividades de planejamento e de 

avaliação do trabalho (semana 

pedagógica, coordenações 

pedagógicas, reuniões ordinárias, 

eventos escolares diversos, dentre 

outras); Escuta dos professores 

objetivando auxiliá-los no 

desenvolvimento de estratégias 

que facilitem sua prática 

pedagógica por meio de oficinas, 

palestras, dentre outros. 

 

 

 

 

 

No decorrer do ano letivo. 
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atores da instituição educacional, 

o que pensam e como contribuem 

para o sucesso escolar; Promover 

a manutenção de espaços de 

reflexão, capazes de favorecer a 

ressignificação das concepções de 

desenvolvimento, de 

aprendizagem, de ensino, de 

avaliação, dentre outras.  

 

3ª DIMENSÃO – ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 

OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Assessorar o processo de ensino e 

aprendizagem visando a melhoria 

do desempenho escolar do 

educando. 

Promover reflexões sobre novos 

focos de análise para o processo 

de ensino e aprendizagem, 

refletindo sobre a teoria e as 

práticas pedagógicas. Construir 

juntamente com o professor, 

alternativas teórico -

metodológicas de ensino e de 

avaliação com o foco na 

construção de habilidades e 

competências dos alunos. 

Promover juntamente com o 

professor, situações didático -

metodológicas de apoio à 

aprendizagem do aluno, 

Possibilitar a promoção de 

momentos de apoio e de reflexão 

às práticas pedagógicas 

cotidianas, por meio da utilização 

de espaços institucionalmente 

constituídos (coordenação 

pedagógica e conselhos de 

classe), ou ainda, de situações 

especificamente criadas pela 

EEAA (vivências e oficinas), que 

visem a construção de alternativas 

teórico -metodológicas de ensino 

e de avaliação, com foco na 

construção de habilidades e de 

competências dos alunos. Escuta a 

 

 

 

No decorrer do ano letivo. 
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incorporadas às práticas 

pedagógicas. Fornecer subsídios 

para que as ações escolares 

ocorram tanto em uma dimensão 

coletiva quanto individual. 

Intervir junto aos sujeitos e 

aspectos que possam dificultar o 

processo de ensino e 

aprendizagem. Intervir no 

processo de ensino da leitura e 

escrita, compreendendo -o como 

base para aquisição dos 

conhecimentos escolares. 

Identificar os elementos que 

interferem no processo educativo. 

Investigar como ocorre o processo 

de ensino e de aprendizagem. 

Implementar uma proposta de 

avaliação formativa e processual 

que atenda às necessidades 

individuais dos estudantes. 

Avaliar de maneira contextual os 

estudantes para encaminhamentos 

necessários e/ou previstos na 

estratégia de matrícula da SEDF e 

ainda para promover a adequação 

curricular e pedagógica. Elaborar 

documentos/relatórios 

família do estudante, informando 

sobre o seu desenvolvimento 

escolar, salientando as 

possibilidades de interface da 

escola com a família para 

favorecer o sucesso escolar; 

Orientações que instrumentalizem 

a família na condução das 

questões de seu filho. Conversas 

com aluno sobre a natureza do 

acompanhamento e seus 

objetivos, realizando atividades 

individuais. Solicitação de 

avaliações e/ou parcerias 

específicas, caso necessário, que 

complementem a investigação e a 

intervenção na situação de queixa 

escolar do estudante; Utilização 

de instrumentos formais de 

avaliação; Agendamentos e 

realização de encontros com o 

professor para discutir e 

acompanhar a evolução do 

trabalho com o aluno, revendo e 

ajustando procedimentos e 

realizando os acompanhamentos 

necessários. 
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apresentando a conclusão de cada 

caso e indicando as possibilidades 

de adequação educacional e de 

intervenção pedagógica para a 

situação escolar do estudante. 

Guiar as ações dos professores e 

outros profissionais da educação 

para o planejamento e execução 

de intervenções educacionais 

adequadas à situação escolar do 

estudante. 

 

 

Data: 20/05/2019 

 

 

____________________________  ____________________________  ____________________________ 

  Gestor/ matrícula      Equipe de Apoio      Equipe de Apoio  

      Assinatura com carimbo        Assinatura com carimbo          Assinatura com carimbo 
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GOE – Gerência de Orientação Educacional 
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF  

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2019 
 

 

CRE:  PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
 

Unidade Escolar:  ESCOLA CLASSE 204 SUL                                                                  Telefone: 3901-1531 

Orientador(a) Educacional:   MARIA EDNALVA A. CLEMENTE                                      Matrícula:  212.287-1 

E-mail:  nalvaclemente7@gmail.com                                                                                  Celular: 99556-4233 

Turno(s) de atendimento:  matutino e vespertino 
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Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

            A Escola Classe 204 Sul, localizada na SQS - Área Especial - Brasília DF atua no Ensino Fundamental I. No período matutino, com o  

Projeto de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI), atendendo nove turmas, totalizando 214 estudantes, distribuídos da seguinte forma:  

 01 turmas de 1ºano (Com 26 estudantes); 

 03 turmas de 2º ano (2ºA - 16 estudantes e 2ºB – 22 estudantes e 2º C com 22); 

 02 turmas de 3º ano (3ºA - 25 estudantes e 3º B com 28 alunos); 

 01 turma de 4º ano ( 28 estudantes); 

 02 turmas de 5º ano (5ºA - 22 estudantes e 5ºB – com 25 estudantes).  

Estes estudantes, no período vespertino, são atendidos na Escola Parque 210/211 Sul. 

          No período vespertino, a E.C 204 Sul atende em regime regular 169 estudantes, distribuídos em nove turmas, assim distribuídos:  

 01 turma 1ºano  ( 1º B - 19 estudantes); 

 02  turmas de 2º ano (2º D - 20 estudantes,  2ºE – 18 estudantes);  

 03 turmas  de 3º ano (3º C - 17 estudantes, 3º D – 20 estudantes e  3ºE – 26 estudantes); 

 02  turmas de 4ºano (4ºB - 15 estudantes e 4º C – 15 estudantes); 

 01 turma de 5º ano (5ºC - 19 estudantes). 

Totalizando 383 estudantes matriculados nessa Escola, com faixa etária dos 05 aos 11 anos. Os estudantes, em sua grande maioria, são oriundos das 

 cidades Satélites (Paranoá, São Sebastião, etc.), e do entorno de Brasília. Alguns apresentando contextos familiares de grande vulnerabilidade social. 

A Escola é atendida pela Sala de Apoio à Aprendizagem, que realiza seu trabalho na EC 408 Sul, e pela Sala de Altas Habilidades da 115 
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 Norte, contudo, a Sala de Recurso, até o ano passado era na 305 Sul. O que dificultou a ida para os atendimentos de algumas crianças. Este  

ano nossa escola conta apenas com a psicóloga da Equipe Especializada Apoio Aprendizagem. Estamos sem a pedagoga que compõe a equipe. 

            Este ano, a escola está desenvolvendo o Projeto Pedagógico cujo tema é: Comunidade e Sustentabilidade: O mundo que queremos e o mundo  

que fazemos . Trabalhou-se no 1º Bimestre o tema Água e interação humana”, no 2º Bimestre está sendo trabalhado: “Economia local e  

consumismo e Segurança alimentar”, no 3º será trabalhado Espécies e ecossistemas e Energia e tecnologias e 4º Bimestres, serão trabalhados, 

 respectivamente “Culminância do projeto realizado ao longo do ano letivo – Chá literário e concurso de redação ”.  

 

Equipe escolar composta por: 

 

 Diretora: Alessandra Alves,  

 Vice-Diretora: Márcia Edith Cardoso,  

 03 Coordenadores: Stefany Caroline M. Silva (Integral), Gabriela Rosa R. Gomes (Matutino) e Luciana Duarte da 

  Rosa (Regular). 

  18 professores regentes, 01 professor de Educação Física no turno Vespertino,  

 03 profissionais readaptados,  

 01 Orientadora Educacional,  

 01 Secretária, 

  02 merendeiras,  

 13 Educadores Sociais Voluntários, sendo 10 da Educação no  período integral 03 educadores, do Ensino Especial,  
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 05 Auxiliares de limpeza,  

 02 Porteira.  

                            

                        A escola é inclusiva, assim como toda a rede pública do DF, atendendo também os alunos com necessidades educacionais 

especiais, organizada em Ciclos de Aprendizagem conforme estabelecido pela SEDF. Desta forma atende estudantes do Ensino Fundamental 

9 Anos, composto pelos seguintes Blocos: Bloco I (BIA – três primeiros anos do EF) e Bloco II (4º e 5º Anos). 

Quadro Geral da Escola - 2018 

Turmas 
Quantidade de 

turmas 
Quantidade de 

ENEES 
Modalidade 

(deficiência/transtorno) 
Turmas 

Total estudantes 
ano 

1º Ano 2 - - 2 (CC) 45 

2º Ano 5 5 
02 (TOD), 01 TDAH, 

 02 TPAC 
5 (CC I) 98 

3º Ano 5 8 07 (TDAH), 01(TPAC) 5 (CC I) 116 

4º Ano 3 2 1 (TDAH), 1(DI) 3 (CC) 58 

5º Ano 3 7 
3 (TDAH), 1 (HA), 2 (DPAC) 

1 TGD/AUT 
3 (CCI) 66 

Total 18 22 22 18 383 
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                                         Mais do que superar os índices indicados, a Escola Classe 204 Sul se preocupa em superá-los com qualidade.  

A escola apresenta o índice de 7.1 no IDEB realizado em 2015 superando as projeções do MEC para 2021 que é de 6.8. Esse resultado muito nos orgulha,  

pois é fruto do trabalho de toda equipe e também do atendimento do período integral 10 horas.  

Fonte: ideb.enep.gov.br 
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Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 
Neste campo listar quais os objetivos pretende atingir, partir das necessidades e prioridades da escola. 

 
De acordo com a ficha profissiográfica da Orientação Educacional, publicada em 

2013, determina que ao(à) Orientador(a) Educacional cabe : 
 

Planejar, coordenar, implementar e avaliar o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos/institucionais, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem e desenvolvimento integral dos estudantes; atuar em todas as 

etapas/modalidades da Educação Básica para atender as necessidades dos 
estudantes, acompanhando e avaliando os processos educacionais, viabilizar o trabalho 
coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos 

educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as 
associações a ela vinculadas, participar de programas de desenvolvimento que 
envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras 

atividades de interesse da área. (DISTRITO FEDERAL, 2013, P. 8) 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

                                       Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

 

 

GOE – Gerência de Orientação Educacional 
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF  

Justificativa 

 
META 2 - do PDE 

Estratégias  
2.20 - Garantir que as unidades escolares de ensino fundamental, no exercício de suas atribuições no âmbito da rede de proteção 

social, desenvolvam ações com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento das violações de direitos de crianças e 
adolescentes (violência psicológica, física e sexual, negligência, constrangimento, exploração do trabalho infanto-juvenil, uso indevido 
de drogas e todas as formas de discriminação) por meio da inserção dessas temáticas no projeto político-pedagógico e no cotidiano 

escolar, identificando, notificando, e encaminhando os casos aos órgãos competentes.  
2.56 – Articular escola, família e comunidade com os conselhos escolares, os conselhos de defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes, as entidades religiosas e congêneres, com vistas ao combate ao trabalho infantil em todo o Distrito Federal.  
META 4   

4.2 – Assegurar a universalização do acesso das pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, independentemente da idade, nas escolas regulares ou nas unidades especializadas. 

 4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, visando ao estabelecimento de condições 
adequadas para o sucesso educacional dos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à 
adolescência e à juventude.  

 
O Serviço Orientação Educacional através da escuta da comunidade escolar, faz o diagnóstico para elaborar suas ações. 

Para tanto, trabalha-se em conjunto com o corpo docente, com os demais serviços de apoio, como a Sala de Recurso, a Sala de 

Apoio, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Equipe Gestora, Pais/Responsáveis e corpo discente.  Com a UNIAE para 

encaminhamento de estudantes com dificuldades da visão para consultas e confecção dos óculos, com as Universidades para 

encaminhamento de estudantes que apresentem alguma necessidade comportamental, emocional e de saúde. Realiza parceria 

com instituições como Sociedade Vipassana de Meditação.  
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O Serviço de Orientação Educacional vê o estudante como sujeito que aprende na interação com o outro e com o meio em 

que está inserido. Daí a necessidade de escuta e de atendimento individualizado e em grupo para conhecer seu contexto 

histórico-bio-psicossocial estabelecendo um vínculo. O que facilitará a aprendizagem e a ação junto ao educando e ao corpo 

docente da unidade escolar. A aprendizagem de acordo com Vigotski (2002, p.115), ”pressupõe uma natureza social especifica e 

um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que a cercam”. Na relação do sujeito com o meio 

físico e social mediada por instrumentos, entre eles a linguagem, que se processa o desenvolvimento cognitivo. É importante 

entender a escola como o lugar social privilegiado para a aquisição de conhecimentos produzidos historicamente, é fundamental 

assumir que as nossas ações devem estar organizadas intencionalmente para esse objetivo.  

Como o estudante é visto dentro de uma perspectiva histórico-cultural que aprende na relação com o outro, se faz 

necessário o trabalho de turma, enfocando uma cultura de convivência escolar saudável, com ênfase no fortalecimento de valores. 

Nesse sentido, as famílias também são atendidas com esse intuito de conhecer o contexto familiar e mediar as dificuldades 

que possam estar interferindo no processo de ensino-aprendizagem. Tais relações citadas anteriormente poderão ser uma 

variável significativa no processo ensino aprendizagem do aluno. 

Essa visão embasa o atendimento e as variadas ações da orientação educacional na escola. 

Sendo assim, as atividades do SOE em conjunto com toda Equipe Escolar serão voltadas para o resgate de valores 

universais visando à formação do educando, considerando de grande relevância o trabalho preventivo para a construção de uma 

convivência saudável, tanto no ambiente escolar como no ambiente social. Além das ações inerentes ao serviço, ainda serão 

executadas as ações do projeto Plena Atenção na Escola e o Projeto Escola de Pais. 
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TEMÁTICAS ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 ENVOLVIDOS PERÍODO 

 

PARCEIROS 
EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA O.E 

DESENVOLVIDA 

 
 
 
1-Ações para 
implantação e/ou 
implementação do 
SOE. 
 
 
 
 
 
2- Ações no âmbito 
institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
3- Ações junto à 
família  

 
 
 
 

 
→Organização dos 
armários e banco de 
dados. 
→Atualização e 
elaboração de 
instrumentos para 
atendimento, 
acompanhamento e 
encaminhamento de 
casos e registro das 
ações do SOE. 
→Reuniões para  
Apresentação do 
Serviço. 
→Elaboração do Plano 
de Ação 
→Participação dos 
indicadores de 
aproveitamento escolar, 
evasão, repetência e 
infrequência dos alunos, 
nos conselhos de 
Classe. 
→Participar da 
atualização do Projeto  
Pedagógico 

 

 
Para o desenvolvimento 
do trabalho junto aos 
professores, alunos, pais 
e EEAA, sala de apoio 
etc. 
 
 
 
 
 
Secretaria de Educação, 
sob a reponsabilidade da 
GOE -Gerencia de 
Orientação Educacional. 
Secretaria de Educação 
Equipe pedagógica da 
escola 
 
 
 
Pais/responsáveis  
SOE- 204 SUL/305 SUL E 
ESCOLA PARQUE. 
 
 
 
 

 
 
 
Durante todo o ano 
 
 
 
 
 
 
Abril/Maio 
 
Durante todo ano 
Início do ano- semana 
pedagógica e no decorrer 
do ano quando se  fizer 
necessário 
 
 
 
01 encontro por mês, até 
novembro. 
 
 
 
 
Durante todo ano 
 

 
 
 
Direção, Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
Direção, 
coordenação , 
Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
Famílias e 
Orientadoras 
 
 
 
 
 
 

 
 
As ações visam 
sistematizar o trabalho 
para atendimento aos 
estudantes, pais, 
professores, EEAA, 
Direção, Secretaria, 
Coordenaores. 
 
 
 
 
 
Ação junto ao corpo 
docente, direção e 
secretaria. 
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4-Ações junto à rede 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 → Projeto Escola de 
Pais com Palestras, 

utilizando slides, 
dinâmicas e 
palestrantes para as 
famílias sobre vários 
temas: formação de 
hábitos, valores e 
limites, inclusão e 
empatia, importância da 
leitura, Bullying, etc.  
→Atendimento e 
orientação individual 
aos pais/responsáveis 
conforme demandas e 
encaminhamentos 
→Promoção de eventos 
integrados com  Equipe 
Escolar que favoreçam 

as relações entre escola 
e a família. 

 
→Realização de teste 
de acuidade visual em 
estudantes de 1º e 5º 
ano e nos demais 
estudantes conforme a 
demanda.  
 
Comunicação às 
famílias dos alunos 
considerados suspeitos 
de problemas visuais, 
por meio de bilhetes, e 

 
Soe/pais/responsáveis 
 
 
 
 
 
 
Estudantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Abril/maio/junho 
 
Durante todo ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ação junto as 
famílias/responsáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ação junto à secretaria, 
aos professores e à 
família para 
encaminhamento para a 
EEAA e/ou para outros 
profissionais 
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5- Ações junto aos 
estudantes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
. 

posterior 
encaminhamento destes 
alunos à UNIAE, 
acompanhados de seus 
responsáveis, para 
consulta oftalmológica. 
 
 
- Levantamento de 
dados do estudante com 
dificuldades de 
aprendizagem, 
comportamentais e 
outras que interfiram em 
seu sucesso escolar.  
 
- Atendimento 
(diagnóstico e/ou 
interventivo) ao aluno, 
individualmente, em 
grupo ou na própria 
turma (conforme o caso 
e se necessário); 
 
- Assessoramento ao 
professor para 
discussão/troca de 
ideias sobre estratégias 
de intervenção junto ao 
aluno, grupo ou turma 
(conforme o caso);  

 
Reunião com os 
profissionais da saúde, 
da psicologia que 

 
Estudantes 
 
 
 
idem 

 
 
 
 
Novembro 
 
 
Agosto e Setembro 

 
 
 
Professores, 
coordenadores e o 
SOE 
 
 
 
SOE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ações junto aos 
estudantes. 
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atendem nossos 
estudantes, juntamente 
com direção 
coordenadores 
pedagógicos, professora 
da Sala de Apoio e do 
Apoio Pedagógico e/ou 
Equipe Especializada de 
Apoio à Aprendizagem. 

Encaminhamento ao  
Conselho Tutelar dos 

casos de estudantes em 
vulnerabilidade. 

 
 
 

Projeto Plena Atenção 
na Escola 

Através de técnicas 
observar a respiração, 

conhecer o 
funcionamento do 

cérebro, observar e 
compreender os 

sentidos, pensamentos 
e sentimentos, e se 

relacionar melhor com 
as pessoas ao seu 

redor.    
 

Projeto transição: 
acompanhar a transição 

dos estudantes da 
Creche para E.C 204 

Sul. 
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Visitas dos alunos à 
E.C. 

Projeto Bullying 

Palestras, slides e 
trabalhos com os alunos 

  
 
 
 

Data: ____/____/_____ 
 

           
              

______________________________________ 
Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
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_____________________________________ 
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula 

Assinatura com carimbo

 
OBSERVAÇÃO:  incluir como anexos os projetos elaborados e desenvolvidos pela Orientação Educacional 
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Plano de Ação – Coordenação Pedagógica – 2019 
 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: Escola Classe 204 Sul                                                                             Telefone: 3901-1531 

Coordenação Pedagógica: Gabriela Rosa Rodrigues Gomes                                             Matrícula: 219.317-5 
                                               Luciana Duarte da Rosa                                                           Matrícula:  
                                               Stefany Caroline Melo e Silva                                                   Matrícula: 0229765-5 

E-mails: coorped204sul@gmail.com                                                                                     

INTRODUÇÃO:  
 A educação de qualidade se faz a partir da Organização do Trabalho Pedagógico. A Coordenação Pedagógica é o espaço e o 
momento destinado à reflexão, ao planejamento, ao compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas e inclusivas, à avaliação e 
autoavaliação e a articulação do coletivo em torno da construção do Projeto Político-Pedagógico da escola. O Coordenador Pedagógico 
desenvolve papel fundamental nesse processo, pois a ele compete articular e mobilizar a equipe escolar para elaborar, desenvolver e 
avaliar o Projeto Político-Pedagógico, sempre com o apoio da equipe gestora e pedagógica da escola. 

 
OBJETIVO GERAL:  

Planejar, orientar e acompanhar as atividades pedagógicas, oferecendo suporte aos professores na implementação desta Proposta 
Pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coorped204sul@gmail.com
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES / ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÕES DAS 
AÇÕES 

Elaborar, coletivamente, o 
Projeto Anual da Escola, bem 
como o Plano de Ação para o 

ano de 2019. 

Momento de reflexão e debate 
durante a Semana Pedagógica 

e reuniões coletivas. 

 Corpo 
docente e 

Equipe 
Gestora 

Semana 
Pedagógica e 

Coletivas. 

Processual, ao 
decorrer do ano 

letivo. 

Promover a Avaliação 
Diagnóstica dos estudantes por 
meio do Teste da Psicogênese 

e outros instrumentos 
avaliativos. 

 

Elaboração de testes da 
psicogênese e outros 

instrumentos avaliativos. 

Coordenação 
Pedagógica e 

Corpo Docente. 

Estudantes Bimestralmente Processual, ao 
decorrer do ano 

letivo. 

Organizar a tabulação dos 
dados e o relatório diagnóstico 

das turmas. 
 

Organizar gráficos e relatórios 
do desempenho dos 

estudantes. 
Promover momentos de 

discussão dos dados 
levantados, com vistas a novos 
planejamentos e intervenções. 

Coordenação 
Pedagógica e 

Corpo Docente. 

Corpo 
Docente 

Bimestralmente Processual, ao 
decorrer do ano 

letivo. 

Operacionalizar o 
reagrupamento dos Blocos I e 

II do 2º Ciclo. 
 

Planejamento e implementação 
do reagrupamento interclasse 

a partir dos resultados das 
avaliações diagnósticas. 

Coordenação 
Pedagógica e 

Corpo Docente. 

Estudantes Semanalmente Processual, ao 
decorrer do ano 

letivo. 

Operacionalizar a realização do 
Projeto Interventivo para os 

estudantes que apresentarem 
dificuldades. 

 

Planejamento e implementação 
do Projeto Interventivo a partir 
dos resultados das avaliações 

diagnósticas 

Coordenação 
Pedagógica e 

Corpo Docente. 

Estudantes Durante todo o 
ano letivo, de 
acordo com a 
necessidade. 

Processual, ao 
decorrer do ano 

letivo. 
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Planejar e executar, na 
coordenação coletiva, 
momentos de estudos 

sistematizados com o corpo 
docente, garantindo a formação 

continuada. 
 

Incentivo à participação do 
corpo docente em simpósios, 

encontros, cursos, 
treinamentos e congressos; 
desde que autorizados pela 

SEEDF. 

Incentivo à participação de 
formações na EAPE 

Interação com escolas 
vizinhas, visando troca de 

experiências. 

Estabelecer vínculo com a 
coordenação intermediária, 

participando de estudos fora e 
dentro da escola. 

Promover a vinda de 
especialistas à Escola, visando 

enriquecer a ação didática e 
metodológica do docente. 

CRE 
Equipe gestora 
e Coordenação 

pedagógica 

Corpo 
docente 

 Por meio das 
realizações dos 

encontros e 
avaliações dos 

presentes. 

 


