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APRESENTAÇÃO 

 

“Há escolas que são gaiolas. E há escolas que são asas, que existem para dar aos seus alunos 

a coragem de voar.” 

Rubem Alves 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pensando na unicidade escolar, na busca dos imensos objetivos em prol de uma 

educação de qualidade, preocupada com a construção de valores e do indivíduo como cidadão. 

Acreditamos na educação como condição necessária na formação intelectual e moral da 

criança. O envolvimento dos professores, comunidade escolar, a forma de avaliação são 
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transmissores de normas e valores que norteiam e preparam o indivíduo para viver em 

coletividade. 

O Projeto Pedagógico da Escola Classe 206 Sul está sendo elaborado com a 

participação e envolvimento de todos: grupo de gestores, professores, coordenadores e 

comunidade escolar, trazendo a nossa identidade em um projeto que norteará diariamente a 

nossa prática pedagógica. 

A construção desse Projeto resultou de um processo coletivo de estudos, discussão, 

avaliação, decisão e sistematização que ocorreu em momentos de estudos às quartas-feiras 

nas reuniões coletivas. 

A participação efetiva da comunidade escolar, através do conselho escolar, dos alunos, 

através dos representantes de classe, bem como os pais ,contribuíram na idealização deste 

Projeto Pedagógico e na construção da identidade da Escola Classe 206 Sul. 

O Projeto Pedagógico é a identidade da escola, o nosso plano diretor. É o conjunto dos 

seus currículos, métodos, atores internos e externos e o seu modo de vida, demonstra as 

nossas metas, objetivos, a realidade de nossa comunidade escolar e a função social da nossa 

escola. É um documento vivo que rege a nossa prática pedagógica e está em constante 

transformação de acordo com a dinâmica da escola. 

O projeto pedagógico da escola é de responsabilidade de todos, Equipe Gestora, 

Coordenação pedagógica, professores, alunos, comunidade escolar fazendo com que todos se 

sintam pertencentes, coautores, responsáveis, pelo projeto. O Projeto Pedagógico deve estar 

presente nos nossos planejamentos, organização dos eventos culturais, reuniões coletivas, 

atividades cívicas, culturais e recreativas. 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA 
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A Escola Classe 206 Sul foi inaugurada em 16 de maio de 1960. Inicialmente, atendeu 

turmas de 1ª à 6ª série do ensino fundamental que era o anseio da comunidade da SQS 206. 

Em 1986 foi transformada em Centro de Alfabetização atendendo da pré-escola à 4ª série. 

Atualmente, a Escola Classe 206 Sul atende alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A 

grande maioria dos alunos é oriundo do Distrito Federal e Entorno 

Ao longo de sua história, a escola desenvolveu importantes projetos como: Sala de 

leitura, Hábito de leitura independente (desenvolvido por professor lotado na Biblioteca até 

dezembro de 2003), Feira do Livros, Ciranda de livros, Educação com movimento, Alimentação 

saudável, Educação Física, Teatro “Redescobrir... a história de um povo” (onde contamos a 

história do Brasil em 2 horas de espetáculo, apresentado no Colégio Militar de Brasília, para 

500 pessoas e apresentação na Sala Vila Lobos do Teatro Nacional, para um público de 1500 

pessoas onde participaram 400 alunos das EC 206 Sul), Descobrindo de perto o Distrito 

Federal, Orgulho da Cultura Brasileira e Informática Educacional. 

Atualmente os projetos desenvolvidos pela Escola Classe 206 Sul são: Semeando 

Valores e Cultivando sentimentos positivos com o subprojeto Honestidade, trabalhando as 

diferenças, valores e a inteligência emocional; Recrear; Horta (plantas PANCS) e como 

subprojeto Alimentação Saudável; Asas à imaginação; Laboratório de informática; Música 

Clássica na escola, desenvolvido em parceria com a comunidade escolar. 

Em 1998, foi inaugurado o Laboratório de informática com verba da Associação de  Pais 

e Mestres, foram doados 5 computadores pelo CNPQ, através do Projeto Educadi. A escola 

selecionada para participar do PROINFO, programa do Governo Federal, com a instalação de 

10 máquinas para o nosso laboratório. 

Hoje contamos com 32 computadores, sendo que 18 unidades (PROINFO), 4 unidades 

Ministério da Saúde) e 10 unidades adquiridas (doação). 

Com uma visão integrada a nossa escola buscará organizar espaços para oportunizar 

aos alunos momentos de dramatização, ludicidade, leitura e releitura que enfoquem os valores, 

inteligência emocional e criem condições para que o grupo social ali inserido desenvolva as 

suas potencialidades, habilidades e competências previstas no nosso currículo escolar de 

maneira global. 

A equipe da escola é composta por 46 servidores atende em média 280 alunos, dentre 

estes 26 alunos ANEES nos turnos matutino e vespertino com a faixa etária entre 6 a 12 anos. 

A escola é inclusiva e tem uma clientela diversificada, alunos com diferentes realidades 

socioeconômicas. 
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As turmas são acompanhadas pela orientadora educacional, apoiando o trabalho dos 

discentes e a integração família / escola, estabelecendo vínculos com as famílias ,orientando-as 

e discutindo com os professores estratégias visando a melhor assistência aos alunos 

encaminhados. 

A escola conta também, com a EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) 

composta por profissionais com formação em psicologia e pedagogia. Conforme prevê a 

Orientação Pedagógica das EEAA, “os objetivos de atuação desse serviço concentram-se na 

promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de 

ações institucionais, preventivas e interventivas, que buscam subsidiar o aprimoramento das 

atuações profissionais dos atores das instituições educacionais e promover a melhoria do 

desempenho dos alunos, pela concretização de uma cultura de sucesso escolar.” 

Encontramos dificuldade em ampliar e enriquecer a historicidade da EC 206 Sul, pois 

foram encontrados apenas registros doa anos de 2006 e 2007. Assim, nos responsabilizamos 

em guardar as informações e manter os arquivos atualizados. 
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Dados da instituição 

Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 

Escola Classe 206 Sul 

SQS 206 – Área Especial 

Telefone: 3901 7692 

ail: ec206sul@gmail.com 
 

Ensino Fundamental de 9 anos 

INEP:53001540 

 
 
 

 

mailto:ec206sul@gmail.com
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Espaço físico da escola 

 
 

A Escola Classe 206 Sul funciona nos dois turnos matutino e vespertino e atende 

aproximadamente 280 alunos. 

 
 

 

Turno Horário Número de turmas 

Matutino 07:30 / 12:30 09 

Vespertino 13:15 / 18:15 8 

 

 

Sendo duas dessas turmas são as Classes Especiais (matutino) que atendem crianças 

com TEA (Transtorno do Espectro Autista). 

A escola conta com os seguintes espaços descritos no quadro a seguir: 
 
 
 
 

Nº Espaço Físico Nº Espaço Físico 

01 Sala dos professores 01 Banheiro para alunos ANEE 

08 Salas de aulas 02 Banheiros para professores 

01 Secretaria 02 Banheiros para alunos 

01 Sala de Coordenação 

Pedagógica 

01 Parque 

01 Sala para Atendimento SOE/ 

EEAA 

01 Depósito de material (limpeza) 

01 Sala de Reunião 01 Depósito pedagógico 

01 Sala de Direção 01 Espaço Multiuso 

01 Casinha de Leitura 01 Pátio Interno 

01 Espaço para funcionários 01 Pátio Externo 

 

 

O parque foi construído com verba parlamentar do Deputado Chico Leite no segundo 

semestre de 2018. 

A cantina, o espaço multiuso, o pátio externo, o espaço para funcionários, o depósito 

pedagógico e o depósito de material de limpeza necessitam, urgentemente, de reformas. 
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O corpo docente da escola é formado por: 

 
Nº Função 

01 Diretor 

01 Vice Diretor 

02 Coordenadores Pedagógicos 

01 Apoio de Direção 

18 Professores 

06 Educadores Sociais 

01 Monitor 

01 Professor PNEE- restrição de função 

01 Professor readaptado 

 
 

A escola conta com funcionários que atuam na carreira Assistência (chefe de secretaria, 

portaria, vigilância e monitor), servidores terceirizados que trabalham na conservação e limpeza 

do prédio, na cantina. No turno matutino a escola pode contar com três educadores sociais, no 

turno vespertino atuam três educadores sociais, um monitor e residentes pedagógicos da UNB. 

O espaço físico da escola passou por uma pequena reforma em 2018, porém, ainda não 

está de acordo com a nossa proposta. É necessária a reforma do pátio externo (piso),cantina, 

construção de duas salas com múltiplas funções uma delas será destinada a nossa sala de 

recursos e reforma dos banheiros dos professores. Desejamos que a nossa escola seja um 

lugar agradável, confortável, prazeroso, valorizando os profissionais que aqui estão e os nossos 

estudantes. 
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Quadros dos Servidores: 

 
Funções Nome Matrícula 

Diretor Ana Cláudia Pinheiro Fernandes 02237547 

Vice Diretor Ana Lúcia Cruz Rodrigues 2032724 

Apoio de Direção Nilza Maria Alvim Gomes 00382620 

Secretário Jasiel Caeiro Neto 02092352 

Coordenador Pedagógico Izabela de Araújo Rosa 

Joana Freitas Cerqueira 

020133551 

EEAA Psicóloga Greice 2267217 

EEAA Pedagoga Creusa 488291 

Serviço de Orientação 

Educacional 

Liliene 2129671 

Professores efetivos Andresa Martins da Fonseca 00398918 

 Adriana Silva Pinheiro 02413485 

 Érika Lissandra Dinato B. da 

Silva 

02107589 

 Gabrieli Buchud S. Machado 02288702 

 Karina Panizza de S. Pinto 02391473 

 Kíssila Garcia Cândido Silva 02392267 
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 Rosimeiry Pereira dos Santos 0201839X 

 Taís Rodrigues Vasconcelos 02107848 

 Thomas Blunt Portella 02396246 

Professores Contrato 

Temporário 

Gustavo José de Oliveira Souza 60551232 

 Fernando de Souza Fernandes 60621273 

 Khristy Hellen de Souza 

Santiago 

60598409 

 Lisa Fernanda Gomes de Souza 60620838 

 Marina Lacerda Cordeiro 60637552 

 Nilce Malta Guimarães 60621451 

 Rubens de Amorim Leal 60560193 

 Lisiane Pereira de Abreu 6065578X 

Servidores com restrição 

de sala de aula 

Diogo Bueno 02165066 

Patrícia Cancela C. de Oliveira 00271187 

Educadores Sociais Pedro Henrique S. Rocha  

 Maria Aline Vieira Teixeira  

 Leonardo Cardoso Silva  

 Keila Matos  

 Mayara Esefane Lima  

Monitora Carolina Gonçalves Marques 02398311 

Portaria Vilma Lúcia dos Santos 00477338 

 Renilde Lopes de Almeida 00405922 

 Glória Moreira Jorge 00220949 

Vigias João Felix de Oliveira 00428469 

 Manoel Messias Pereira 00490822 

 José Germano O.Vieira 00681113 

 Francisco Eleotério dos Santos 00202819 

Equipe Terceirizada 

Limpeza 

  

 Sueli Maria da Cruz  

 Wanderleia Oliveira Santos  

 Ivoneide de Oliveira Neto  

 Wladenize Ramos Teixeira  
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 Tales Vinícius Lopes dos Santos  

Cantina Ivanize Mendonça da Silva  

 Ângela Magalhães  

 
 

Conselho Escolar Escola Classe 206 Sul: 
 
 
 
 

Membros Nome 

Diretor ANA CLÁUDIA PINHEIRO FERNANDES 

Carreira Magistério Servidor pediu renúncia do cargo 

Carreira Assistência GLÓRIA MOREIRA JORGE DA PAZ 

Segmentos Pais MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA 

 
 

Membros que compõe a APM: 

 
Presidente ANA CLÁUDIA PINHEIRO FERNANDES 

1º Secretário NILZA MARIA ALVIM GOMES 

1º Tesoureiro ÉRIKA LISSANDRA DÍNATO B. DA SILVA 

2º Tesoureiro VIVIANE PONTES DE SÁ M. DE MOURA 

1º Conselheiro MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E S. SOARES 

2º Conselheiro ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA 

3º Conselheiro MANOEL MESSIAS PEREIRA 

1º Suplente FRANCISCA LAIANA DA COSTA 

2º Suplente LUZIA DO NASCIMENTO COSTA 

3º Suplente AURISTELIA VENTURA RIBEIRO SANTOS 
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Comissão Organizadora do Projeto Pedagógico 
 
 
 

Nome Matrícula 

Ana Cláudia Pinheiro Fernandes 0223754-7 

Ana Lúcia Cruz Rodrigues 203272-4 

Izabela de Araújo Rosa Moreira 201335-5 

Joana Freitas Serqueira Mangabeira 228828-1 

Nilza Maria Alvim Gomes 38262-0 

Patrícia Cancela Campolina de Oliveira 27118-7 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

 

 

 
Objetivando obter informações de nossa realidade escolar foram aplicados questionários 

para estudantes, pais, responsáveis e professores. 

A Escola Classe 206 Sul foi fundada em 1960, visando atender os primeiros moradores 

da comunidade local. Atualmente, essa realidade mudou e atendemos crianças, em grande 

maioria, de outras localidades do Distrito Federal e entorno. 
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Hoje podemos perceber uma grande quantidade de alunos em nossa escola oriundos da 

rede privada de ensino. São em grande maioria alunos que residem na Asa sul de famílias de 

classe média. Atendemos alunos do Itapoã, Paranoá, Asa Sul, São Sebastião e entorno do DF. 

A renda mensal das famílias é de R$ 1245,00 até R$ 4.150,00. 

A grande parte dos alunos que residem distantes da escola, no entorno do DF vem de 

transporte escolar e transporte público. Os estudantes do turno matutino acordam muito cedo 

para realizar o percurso até a escola, muitas vezes com sono e sem se alimentar de forma 

adequada, o mesmo acontece com os estudantes do turno vespertino que saem antes do 

horário do almoço de suas residências sem se alimentar, prejudicando muitas vezes o 

desempenho dos estudantes e comprometendo a rotina escolar. Enquanto os alunos que 

residem nas proximidades da escola vem de transporte particular (carro ,moto, outros) ou 

caminhando. 

A Escola Classe 206 é uma escola com uma perspectiva inclusiva e atende grande 

quantidade de alunos ANEES (transtornos funcionais, síndromes e altas habilidades), tornando 

um desejo do grupo o retorno do atendimento da sala de recursos em nossa escola, pois a 

mesma foi fechada no ano de 2018. 

A participação das famílias na escola (reunião de pais, reuniões individuais com a equipe 

pedagógica, dias letivos temáticos, festividades, entre outras) é bastante significativa, já que as 

famílias estão bem envolvidas no processo pedagógico e na construção de um ensino de 

qualidade. 

O corpo docente é comprometido e interessado. Este ano recebemos alguns professores 

no seu primeiro ano de atuação na carreira magistério. Metade do grupo de docentes é  

formada no curso de pedagogia e a outra parte em outras áreas de atuação. Grande parte dos 

docentes é pós-graduada e acreditam que seja de fundamental importância a formação 

continuada, contribuindo e trazendo grande impacto para sua prática pedagógica e na 

construção coletiva de um ensino inovador. 

De acordo com os dados das avaliações realizadas diariamente em nossa prática 

pedagógica e dados coletados nas Avaliações em larga escala, pode-se perceber em nossos 

alunos apresentaram as seguintes fragilidades no processo de aprendizagem: compreensão e 

interpretação de texto, capacidade de resolver as operações fundamentais, reconhecimento das 

figuras planas geométricas, identificar, comparar, relacionar e ordenar grandezas, mobilizar 

ideias, conceitos, e estruturas relacionadas à construção do significado dos números e suas 

representações. 
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Após estudo e análise dos dados em reunião coletiva, foi sugerida a realização do 

reagrupamento intra e interclasses de acordo com os níveis da psicogênese. Serão realizadas 

oficinas de alfabetização, leitura, interpretação, produção de textos, raciocínio lógico- 

matemático e jogos pedagógicos. 

O reagrupamento intraclasse acontece diariamente de acordo com as demandas e 

fragilidades observadas em sala de aula, pelo professor regente. 

O reagrupamento interclasses acontece quinzenalmente, às quintas- feiras, com duração 

de 1 hora e 30 minutos. Ambos com auxílio dos Educadores Sociais Voluntários e Residentes 

Pedagógicos da UNB. 

A adequação curricular dos alunos ANEE foi realizada após formação continuada, em 

reunião coletiva. 

O projeto Informática Educacional e Asas à Imaginação também são fortes aliados na 

aquisição da leitura, escrita e raciocínio lógico- matemático. 

Fez-se necessário modificar algumas estratégias em nossa prática pedagógica na busca 

de um ensino dinâmico e inovador, oportunizando ao aluno participar efetivamente de todo 

processo de construção do conhecimento, debatendo ideias, fazendo seus próprios 

experimentos e desenvolvendo novas habilidades. 

A EC 206 Sul é inclusiva e atende grande quantitativo de alunos com necessidades 

especiais. Faz-se necessário que o ambiente escolar esteja adequado. A escola apresenta 

grande fragilidade quanto à acessibilidade. As rampas de entrada da escola não possuem a 

inclinação correta, as calçadas externas e pátio interno apresentam piso bastante desnivelado, 

não há corrimãos e algumas áreas necessitam de barras de contenção, devido à altura do pi so. 

Tais fragilidades colocam em risco a segurança de nossos alunos e já foi informado via SEI. 

A lei de Acessibilidade determina que estes espaços sejam adaptados e que a escola 

esteja preparada para receber as crianças, proporcionando inclusão, autonomia e segurança no 

ambiente escolar. 

Os dias letivos temáticos têm sido espaços destinados à formação e interação das 

famílias através de dinâmicas, oficinas, debates, reflexões, troca de experiências e construção 

coletivas. Esta prática vem sendo muito enriquecedora no cotidiano escolar e no fortalecimento 

da parceria Família/Escola. A participação da família vem crescendo significativamente em 

busca de estratégias que visam atender às necessidades, interesses e objetivos da comunidade 

escolar. 
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Nosso primeiro dia letivo temático foi realizado no dia 19 de março de 2019, com a 

participação de toda comunidade escolar. Foi realizada uma acolhida especial, dinâmica de 

afetividade com as famílias iniciando, assim, o desenvolvimento das habilidades 

sócioemocionais. Também foram apresentados os Eixos Transversais do Currículo em 

Movimento da SEEDF e oficinas em Educação para Diversidade, Sustentabilidade e Direitos 

Humanos. 

O segundo Dia Letivo Temático foi realizado no dia 16 de maio de 2019, junto ao 

aniversário de 59 anos de nossa escola. Foi apresentado para a comunidade escolar o Projeto 

Pedagógico e em seguida iniciamos o Projeto Horta PANC (Plantas alimentícias não 

convencionais) com a participação dos presentes. Na sequência, fomos presenteados co m 

apresentação do grupo Inclusive Danço do Centro de Ensino Especial nº 1 de Brasília, com o 

espetáculo: Peter Pan. Encerramos com um lanche coletivo especial em comemoração ao 

aniversário da EC 206 Sul. 

A participação efetiva de todos na construção do Projeto Pedagógico imprime a nossa 

identidade, envolvendo a todos na busca de um ensino de qualidade. 

“È necessário uma vila para educar uma criança.” 

 
Provérbio Africano 
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59 

27 
Até R$ 1.245,00 

Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00. 

Mais de R$ 12.450,00. 

60 

Renda Mensal da Família 
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Análise dos dados coletados 
 

 

Escola Classe 206 Sul 

Ano 2019 

COMUNIDADE ESCOLAR 
 

 

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ORIGEM DO 

ESTUDANTE 

37
 

2 

30
 

0 

2 

29
 

1 

3 

7 

1 1 

27
 

0 

2 

22
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Meio de Transporte para Chegar à Escola 

 

 
7% 

 

 
40% 

 
 

 
Transporte Escolar 

Transporte Público ônibus 

Transporte Particular carro ou moto 

Caminhando 

11% 
 

;42% 

 
 
 

 

Tipo de Moradia dos Estudantes 
 

 
Cedida; 13; 16% 

Própria Alugada 
 
 
 

Própria ; 35; 42% 

 
Cedida 

 
Alugada; 35; 42% 
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Outros 

61% Altas Habilidades 

Síndromes 

25% 

Transtornos Funcionnais 
8% 

3% 3% Alunos com deficiência 

ANEES 

 
 
 

 

91% 

ANEES 

9% Ensino Regular 

Número total de alunos da Unidade de Ensino 



24  

Etnia do Corpo Docente 

Não quero 
declarar 

Não sei Indígena Amarelo Negro Pardo Branco 
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Etnia do Corpo Docente 

 
 
 

 

CORPO DOCENTE 

Ano 2019 
 

Não sei 

91; 53% 
Não quero declarar 

Indígena 

Amarelo 

Negro 

45; 26% 23; 13% 
Pardo 

Branco 

Etnia do Corpo Discente 
3; 2% 

4; 2% 
6; 4% 
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Anos de Atuação no Magistério 

mais de 20 anos 
13% 

1º Ano 
27% 

16 - 20 anos 
7% 

1º Ano 

1 - 2 anos 

3 - 5 anos 

6 - 10 anos 

11 - 15 anos 

11 - 15 anos 16 - 20 anos 
20% 

mais de 20 anos 

 

3 - 5 anos 
20% 

 6 - 10 anos 
13% 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

 
 

 
Mestrado 

8% 

 
Superior 

31% 
 
 
 
 
 

 
Pós Graduação 

61% 
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Psicologia 
17% 

Pedagogia 
50% 

Educação Física 
8% 

Gastronomia 
9% 

Direito 
8% 

Letras 
8% 

Formação do Corpo Docente 

 

 

 
 

 

 

23% Sim, houve um grande impacto 

15% 

Sim, e houve um impacto moderado 

Sim, e houve um pequeno impacto 

31% 31% 

Sim, e não houve impacto 

Não participei 

Participação em Curso de Especializaçãoou 
Aperfeiçoamento nos Últimos Dois Anos 



27  

Síntese de Desempenho 

0 3 

Nível 1 

Nível2 

Nível 3 

Nível 4 

Nível 5 

20 

20 

16 

AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

 

 
Os dados das avaliações em larga escala (Provinha Brasil, SIPAE, IDEB e SAEB) são 

indicadores de desempenho que nos permite conhecer a nossa realidade e nos fornece 

subsídios que nos auxiliam na busca de estratégias para trabalhar as fragilidades e 

potencialidades de nossos estudantes, revendo e avaliando constantemente as metodologias 

utilizadas e a prática pedagógica. 

 

 
ESCOLA CLASSE 206 SUL 

PROVINHA BRASIL2017/1 – 2º Ano 

Leitura 
 

 
 

Nível 1- Neste nível, encontram-se estudantes que estão em um estágio muito inicial em 

relação ao processo de alfabetização. Estão começando a se apropriar das habilidades 

referentes ao domínio das regras que orientam o uso do sistema alfabético para ler e escrever. 

Nível 2- Os estudantes que se encontram neste nível, além de já terem consolidado as 

habilidades do nível anterior, referentes ao conhecimento e ao uso do sistema de escrita, já 

associam adequadamente letras e sons. Embora ainda apresentem algumas dificuldades na 

leitura de palavras com ortografia mais complexa, são capazes de ler, por exemplo, palavras 

como: panela, cama, cenoura, cachorro, entre outras. Neste nível, portanto, iniciam a leitura de 

palavras com vários tipos de estrutura silábica. 
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Nível 3- Neste nível, os estudantes demonstram que consolidaram a capacidade de ler  

palavras de diferentes tamanhos e padrões silábicos, conseguem ler frases com sintaxe simples 

(sujeito + verbo + objeto) e utilizam algumas estratégias que permitem ler textos de curta 

extensão). 

Nível 4- Neste nível, os estudantes leem textos mais extensos (aproximadamente 8 –  10 

linhas), na ordem direta (início, meio e fim), de estrutura sintática simples (sujeito + verbo + 

objeto) e de vocabulário explorado comumente na escola. Nesses textos, são capazes de 

localizar informação, realizar algumas inferências e compreender qual é o assunto do texto. 

Nível 5- - Neste nível, os estudantes demonstram ter alcançado o domínio do sistema de escrita 

e a compreensão do princípio alfabético, apresentando um excelente desempenho, tendo em 

vista as habilidades que definem o Estudante como alfabetizado e considerando as que são 

desejáveis para o fim do segundo ano de escolarização. Assim, os estudantes que atingiram 

este nível já avançaram expressivamente no processo de alfabetização e letramento inicial. 

 

 
Fragilidades de Leitura: 

 
 Reconhecer o assunto do texto com apoio das características gráficas ou de suporte. 

 Reconhecer o assunto do texto a partir da leitura individual (sem apoiodas 

características gráficas ou do suporte). 
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Síntese do Desempenho 
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Nível 4 

Nível 5 
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PROVINHA BRASIL2017/1 – 2º Ano 
 
 

 

Matemática 
 

 
 

Nível 1-1 -Números e Operações: Realiza contagem de até 20 objetos iguais. Ainda não 

apresenta habilidades que sejam relacionadas às operações de adição, subtração,  

multiplicação e divisão. 2 – Geometria: Associa uma representação plana à figura de um objeto. 

Identifica uma figura geométrica em uma composição de figura. 3 – Grandezas e Medidas: 

Reconhece em uma cédula do sistema monetário o valor lido pelo professor. 4 – Tratamento da 

Informação: Identifica informações associadas à maior coluna de um gráfico. 

Nível 2- 1 - Números e Operações: Além das habilidades do nível  1, o Estudante neste nível  

de alfabetização: Realiza contagem de até 20 objetos diferentes. Reconhece números menores 

que 20, lidos pelo professor, no sistema de numeração decimal. Completa o número que falta 

em uma sequência numérica ordenada até 10. Compara quantidades de objetos iguais em 

disposições variadas. Resolve problemas de adição que demandam ações de juntar ou 

acrescentar com o total maior que 10. Resolve problemas de subtração com ação de retirar 

envolvendo números até 20. Ainda não apresenta habilidades que sejam relacionadas às 

operações de multiplicação e divisão. 

2 – Geometria: Associa a face de um objeto à figura geométrica plana correspondente. 

Reconhece figura geométrica plana a partir de seu nome apenas em posição padrão. 

3 – Grandezas e Medidas: Identifica a maior quantia entre cédulas do sistema monetário. 
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4 – Tratamento da Informação: Identifica informações apresentadas em tabelas com duas 

colunas. 

Nível 3- 1 – Números e Operações: Além das habilidades dos níveis 1 e 2, o estudante neste 

nível de alfabetização: Compara quantidade de objetos iguais ou diferentes em disposições 

variadas. Reconhece números maiores que 20, lidos pelo professor, no sistema de numeração 

decimal. Completa o número que falta em uma sequência numérica ordenada, crescente ou 

decrescente, de números maiores que 10. Resolve problemas de adição e subtração que 

demandam ações de juntar ou acrescentar com o total maior do que 10. Resolve problemas de 

adição e subtração com ação de retirar envolvendo números até 20. Ainda não apresentam 

habilidades que sejam relacionadas às operações de multiplicação e divisão. 

2 – Geometria: Reconhece o conjunto de figuras utilizadas para compor um desenho. 

Reconhece o nome de figuras geométricas planas, apresentadas isoladamente ou na 

composição de um desenho. 

3 –     Grandezas    e    medidas:     As     mesmas      habilidades    dos    níveis    1      e    2. 

4 – Tratamento da Informação: Identifica a informação associada ao maior/menor valor em uma 

tabela simples. Identifica a informação associada à menor coluna de um gráfico. Identifica em 

gráfico a informação associada a uma frequência lida pelo professor. 

Nível 4- 1 – Números e Operações: Além das habilidades dos níveis 1, 2 e 3, o estudante neste 

nível de alfabetização: Resolve problemas de adição e subtração relacionados à ação de retirar 

envolvendo um número maior que 10 e outro menor que 10. Resolve problemas de adição e 

subtração relacionados à ação de completar, incluindo problemas nos quais um número é maior 

que 10 e o outro é menor que 10. Resolve problemas de multiplicação em situações que 

envolvam ideia de adição de parcelas iguais. Determina a metade de uma quantidade. 2 - 

Geometria: As mesmas habilidades dos níveis 1, 2 e 3. 

3 – Grandezas e medidas: Além das habilidades dos níveis 1 e 2: Realiza trocas monetárias 

para representar um mesmo valor. 

4 – Tratamento da Informação: Além das habilidades dos níveis 1, 2 e 3: Identifica o gráfico que 

apresenta informações lidas pelo professor. 

Nível 5- 1 – Números e Operações: Além das habilidades dos níveis 1, 2, 3, e 4, o estudante 

neste nível de alfabetização: Resolve problemas de subtração relacionados à ação de 

completar, mesmo quando ambos os números são maiores que 10. Resolve problemas de 

subtração relacionados à ação de comparar, com quantidades menores que 10. Resolve 

problemas de divisão que envolvem a ideia de repartir. Resolve problemas de divisão que 

envolvem a ideia de quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Determina o dobro de uma 
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Síntese de Desempenho 

 

10 
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Nível2 

Nível 3 

Nível 4 

Nível 5 

46 

quantidade. 

2 – Geometria: As mesmas habilidades dos níveis: 1, 2 e 3. 

3 – Grandezas e medidas: Além das habilidades dos níveis anteriores: Lê horas em relógio 

digital e analógico. Identifica medidas de tempo: hora, dia, semana, mês e ano. 

4 – Tratamento da Informação: Além das habilidades dos níveis anteriores: Identifica, em 

tabelas com mais de duas colunas, uma informação lida pelo professor. 

 

 
Fragilidades de Matemática: 

 
 Resolver problemas que demandam as ações de comparar e completar quantidades. 

 
 

PROVINHA BRASIL2017/2 – 2º Ano 

 
 
 
Leitura 

 

Fragilidades de leitura: 

 
 Inferir informação. 
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Síntese de Desempenho 
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53 

Provinha Brasil 2º Ano 2017/2 

 
 
 

Matemática 
 
 

 

 
Fragilidade de matemática 

 

 Resolver problemas que envolvam as ideias da divisão. 

 Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação. 
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Síntese de Desempenho 
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PROVINHA LEITURA ANEE – 2017/2 

 
 

Leitura 
 

 
 
 

Provinha de Matemática ANEE – 2017/2 
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PROVA DIAGNÓSTICA – 2018 

2 º AN0 

 

Leitura  

Síntese do Desempenho 

 

1 
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Nível 1 
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12 

 
 
 
 
Fragilidades em leitura: 

 
 Reconhecer assunto do texto. Inferir informação. 

 Reconhecer assunto de um texto. Identificar a finalidade do texto. 
 
 

PROVA DIAGNÓSTICA – 2018 

2 º ANO 

Matemática 
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Uso de estratégia de leitura Compreensão e interpretação textual 

Reconhecimento de estratégias de construção textual 

Compreensão e interpretação textual Reconhecimento de estratégias de 
construção textual 

Uso de estratégia de leitura 

70 
 

60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
 

Quantidade de Estudantes por Eixo 

Fragilidade em matemática: 

 
 

 Mobilizar ideias, conceitos, e estruturas relacionadas à construção do significado 

dos números e suas representações. 

 Resolver problemas por meio da adição e subtração. 

 Identificar, comparar, relacionar e ordenar grandezas. 

 Resolver problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a 

multiplicação e a divisão. 

 
 
 

 
Prova Diagnóstica – 2018 

4º Ano 

Língua Portuguesa 
 

 
 

Fragilidades em Língua Portuguesa: 

 
 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 
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Idenficação de informações e leitura de dados 

Análise de grandezas e correlação entre medidas e sistema posicional 

Aplicação de métodos de resolução de problemas 

de problemas entre medidas e sistema posicional 
Análise de grandezas e correlação Aplicação de métodos de resolução Idenficação de informações e 

leitura de dados 

45 
40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

 

 

Quantidade de Estudantes por Eixo 

 Localizar informações explícitas em textos variados. 

 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições 

que contribuem para a continuidade de um texto. 

 Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

 Inferir uma informação implícita em um texto. 

 Identificar o tema de um texto. 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 
 

Prova Diagnóstica – 2018 

4º Ano 

Matemática 
 

 
 

Fragilidades em matemática: 

 
 Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ ou o intervalo da duração de 

um evento ou acontecimento. 

 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da 

multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e 

combinatória. 
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 Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do Sistema 

monetário brasileiro. 

 
 

Prova Diagnóstica – 2017 

5º Ano 

Língua Portuguesa 
 

 
 

Fragilidades em língua portuguesa: 

 
 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições 

que contribuem para a continuidade de um texto. 
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Prova Diagnóstica – 2017 

5º Ano 

 

 

Matemática: 
 

Fragilidades em matemática: 

 
 Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição 

ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e 

mais de uma transformação (positiva ou negativa). 

 Resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas 

em malhas quadriculadas. 

 Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. 
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IDEB 2015 IDEB 2017 

Meta 2017 Meta 2015 
 

IDEB 2015 
5,5 

IDEB 2017 

 
 

6,5 

 
 

IDEB ESCOLA CLASSE 206 SUL 
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 
 
 

 

 
 
 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. 

 
Pessoas mudam o mundo.” 

Paulo Freire 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) define a função da educação no artigo 

segundo. 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada  

nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 
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A Escola Classe 206 Sul busca trabalhar uma educação para a diversidade, cidadania e 

direitos humanos promovendo condições para que todo o indivíduo estabeleça relações sociais. 

Possibilitando a construção de conhecimentos, habilidades e valores de forma lúdica, 

desafiadora em um ambiente agradável e acolhedor, formando cidadãos críticos, conscientes e 

éticos capazes de transformar a sociedade em que vivem, percebendo as suas potencialidades, 

os encorajando a superar os obstáculos impostos pelo mundo moderno. 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

midiatizado pelo mundo.” Paulo Freire 

Embasados no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal na 

perspectiva da Educação Inclusiva acolhendo os estudantes e assegurando o direito de todos a 

uma educação de qualidade. A Escola Classe 206 Sul visa e prima o pleno desenvolvimento da 

pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 

proporcionando a criança diferentes instrumentos e procedimentos para possibilitar a 

aprendizagem a todos de forma lúdica e criativa construindo assim, sua autonomia e identidade. 

A transversalidade nos proporciona a construção do conhecimento de forma interdisciplinar e 

contextualizada partindo do foco de interesse de nossos estudantes, tornando o aprendizado 

atrativo e prazeroso, voltado também para a construção de valores éticos, morais e 

competências socioemocionais, indispensáveis para a formação integral do indivíduo e o 

convívio social. 

A coordenação coletiva é um momento de suma importância para que ocorra a 

concretização dos objetivos e intencionalidades do Projeto Pedagógico e como uma ferramenta 

para o corpo docente desenvolver os processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar a si e 

aos estudantes e o desenvolvimento de atividades voltadas para o bem estar docente e 

discente de forma integrada. 

Potencializar a coordenação pedagógica, como afirma Fernandes (2010), em uma 

escola, constitui uma possibilidade ímpar de organização do trabalho docente, visando à 

educação como compromisso de todos os envolvidos, com o foco no processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes e dos próprios professores. 

A gestão democrática e o Projeto Pedagógico nos permite pensar na educação e sua prática 
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social em uma construção coletiva, onde escola e comunidade escolar estão sincronizados em 
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busca da qualidade do processo educativo. A participação efetiva de todos os envolvidos 

possibilita a compreensão do processo de construção do conhecimento com maior 

comprometimento e responsabilidade de todos e assim o sucesso educacional. 

Visando um ensino preocupado com a inclusão social e a vivência da cidadania, a Educação 

Integral busca o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, garantindo direitos e 

oportunidades a todos. 

Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a serem 

observados pelas escolas no planejamento, na organização e execução das ações são: 

 
 Integralidade 

Baseado na formação integral do indivíduo, busca contemplar todas as dimensões: 

cognitiva, afetiva, psicomotora e social. Preocupado com o desenvolvimento do indivíduo 

dentro de suas potencialidades. 

 
 Intersetorialização 

 

Assegura a Educação Integral, políticas públicas de diferentes campos articulando 

projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos em busca da melhoria da qualidade 

de ensino. 

 Transversalidade 
 
 

Busca um ensino interdisciplinar, considerando os conhecimentos que os alunos trazem 

para o nosso cotidiano, norteando a prática pedagógica e tornando o ensino mais 

significativo retratando a realidade da comunidade escolar. 

 
 Diálogo Escola/ Comunidade 

 

Visa transformar o ambiente escolar em um espaço comunitário de construção coletiva 

retratando a realidade da comunidade escolar onde aconteçam trocas culturais entre 

diferentes grupos 
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 Territorialidade 
 

Baseado em um trabalho em rede, rompendo os muros escolares aproveitando os 

espaços comunitários como um rico instrumento para as aprendizagens (igrejas, quadras 

comunitárias, associações, clubes entre outros) ampliando as possibilidades educativas. 

 
 

 Trabalho em rede 
 

É necessário uma rede para educar uma criança. O trabalho deve ser realizado em 

coletividade, com a participação de todos os envolvidos no processo de ensino, uma 

equipe, uma rede de ensino, objetivando criar oportunidades de aprendizagem para 

todos. 

O Projeto de Educação Integral orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico– 

Crítica e Psicologia Histórico-Cultural, pois o desenvolvimento humano se da a partir da 

relação de trocas entre as diversas realidades sociais, culturais e níveis de  

aprendizagem e através da interação com o meio, os indivíduos vão construindo a 

aprendizagem verdadeiramente significativa. 

 
A Educação Básica do SEEDF tem uma perspectiva de Currículo Integrado. Seus 

princípios orientadores são: 

 
 Princípio da unicidade entre teoria e prática 

 
 

Na busca de um ensino dinâmico criativo e inovador, teoria e prática são grandes aliadas 

e indissociáveis. No conhecimento integrado há uma visão articulada nas áreas do 

conhecimento, saberes e ciências, onde as metodologias utilizadas são dinâmicas, 

mutáveis e articuladas ao conhecimento. A avaliação passa a considerar o individuo em 

sua totalidade e as suas potencialidades. 

Para que aconteça a unicidade teórica–prática no currículo e sala de aula, deve existir no 

ambiente escolar espaços de diálogo que proporcione aos estudantes e professores a 

organização da sala de aula aproximando os estudantes aos objetivos de estudos 

refletindo a prática pedagógica desenvolvida e construindo coletivamente estratégias 

para sanar as dificuldades existentes no contexto escolar. 
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 Princípio da Interdisciplinaridade e da contextualização 

Pensando no currículo integrado a interdisciplinaridade nos favorece abordar um mesmo 

tema em diferentes disciplinas / componentes curriculares conectando diferentes áreas do 

conhecimento e do pensamento. A contextualização contribui para o desenvolvimento de 

habilidades, atitudes, conceitos e ações importantes para o estudante proporcionando a 

interação com os espaços sociais, profissionais e acadêmicos que farão parte do seu 

desenvolvimento. 

A interdisciplinaridade se dá (intra) no próprio componente curricular, quando são 

utilizados outros tipos de conhecimentos (artes, literatura, corpo em movimento, relações 

interpessoais, entre outras) e (inter) entre outros componentes curriculares buscando a 

integração entre os diferentes conhecimentos. 

A interdisciplinaridade possibilita relações entre as diferentes áreas do conhecimento, 

favorecendo o trabalho coletivo entre o corpo docente. Assim, para que ela aconteça, 

efetivamente, em sala de aula é necessário promover momentos no ambiente escolar 

tais como: planejamentos, reuniões coletivas, formação continuada, discussão e 

organização do trabalho pedagógico entre outras, promovendo diálogo e troca de 

experiência entre o grupo garante a unicidade escolar. 

 
 Princípio da Flexibilização 

 
 

Os objetivos das aprendizagens do Currículo em Movimento do DF, precisam apresentar 

certa flexibilidade para atender as especificidades do Projeto Pedagógico e a realidade 

da comunidade escolar. A flexibilidade curricular nos permite enriquecer o trabalho com 

outros conhecimentos, desenvolver autonomia intelectual nos estudantes, formando 

cidadãos críticos e criativos abrindo espaço para experiências, saberes dos sujeitos na 

construção do conhecimento. 
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OBJETIVOS 

 
 
Objetivo Geral 

 
 

Proporcionar ações educacionais que visam ampliar a qualidade do ensino 

desenvolvendo no aluno a construção de sua identidade, senso crítico, criatividade e o 

despertar de suas potencialidades, propiciando ao estudante diferentes estratégias de 

aprendizagem e práticas pedagógicas que permitam a inclusão social. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Desenvolver o aprendizado, tendo como meios básicos o domínio da leitura, escrita e 

raciocínio lógico-matemático. 

 Fortalecer a parceria com a comunidade escolar, valorizando o ambiente escolar, 

oferecendo a comunidade oportunidades de conhecer e participar das atividades, 

eventos, criando momentos de interação, num ambiente criativo e de respeito. 

 Estimular o gosto pela leitura para ampliar o vocabulário e despertar o senso-crítico. 

 Desenvolver hábitos e atitudes saudáveis como um dos aspectos básicos para a 

qualidade de vida. 

 Utilizar as diferentes linguagens, verbal, matemática, plástica e corporal como meio de 

produzir, expressar e comunicar as ideias. 

 Saber utilizar diferentes fontes de informações e recursos tecnológicos na construção de 

conhecimentos. 

 Vivenciar os valores propostos pela instituição adotando atitudes de 

amor,respeito,amizade.empatia,solidariedade,equanimidade,cooperaçãodentre outras 

que enriqueçam as relações do cotidiano dentro da prática inclusiva. 

 
 Cumprir as metas e indicadores educacionais definidos SEEDF – Secretaria de Estado 

do Distrito Federal e elevar o índice de desempenho individual da Instituição 

Educacional. 

 Promover a formação continuada dos profissionais de educação deste estabelecimento e 

atividades voltadas para o bem estar docente e o desenvolvimento de competências 

socioemocionais, utilizando os momentos destinados a coordenação pedagógica 

coletiva. 
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 Tornar  a  escola um  ambiente agradável  e acolhedor, resgatando as relações 

interpessoais através da afetividade e respeito. 

 Priorizar e valorizar o momento das coordenações pedagógicas, como um espaço de 

estudo, troca de experiências e aperfeiçoamento da prática pedagógica. 

 Garantir a unicidade escolar. 

 Gerenciar recursos materiais, financeiros e humanos, observando os ditames da lei, com 

transparência, de modo a garantir o avanço no processo pedagógico. 

 
 

 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
 

As crianças possuem diferentes realidades sociais e níveis de aprendizagem, 

acreditamos que favorecendo a socialização o aluno constrói o seu aprendizado. Interagindo 

as crianças formulam novas hipóteses, estabelecem trocas e constroem novos conceitos. “a 

verdadeira trajetória de desenvolvimento do pensamento não vai no sentido do pensamento 

individual para o socializado, mas do pensamento socializado para o individual. (Vygotsky) 

Na teoria Histórico Cultural de Vygotsky o desenvolvimento humano se dá a partir da 

relação de troca entre parceiros sociais através do processo de interação e mediação. Ele 

também , compreende que o pensamento não é formado com autonomia e independência, 

mas sob condições determinadas, sob a mediação dos signos e instrumentos culturais que 

se apresentam histórica e socialmente disponíveis. 

[...] o processo de mediação, por meio de instrumentos e signos, é fundamental 

para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, distinguindo o 

homem dos outros animais. A mediação é um processo essencial para tornar 

possível atividades psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio 

indivíduo (OLIVEIRA, 1997,p). 

A interação social e a convivência com determinadas maneiras de agir e determinados 

produtos culturais é que os indivíduos vão construir o seu sistema de signos, o qual 

consistirá em uma espécie de “código” para decifração do mundo. 

Outro conceito proposto por Vygotsky em sua teoria Histórico Cultural é o da Zona do 

Desenvolvimento Proximal que ressalta que a criança com a ajuda de outras pessoas que 

possui a mesma competência ou experiência teria condições de realizar determinada 

atividade que talvez sozinha não conseguiria e futuramente realizá-la sozinha. A distância 
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entre o nível do desenvolvimento real (os conceitos já internalizados pelo indivíduo) e o nível 

de desenvolvimento proximal (com a ajuda de outras pessoas). 

O educador deve colaborar para a viabilização desses processos estimulando o potencial 

das crianças para que haja uma troca de experiências e a construção dos conhecimentos. 

Para Vygotsky as marcas da existência social não estão apenas nas coisas, mas na mente 

do ser humano, que elabora conceitos a partir dos signos com os quais se relaciona. É 

importante destacar e valorização da escola e do trabalho do professor. É por meio do 

trabalho educativo e de uma educação de qualidade é que poderemos transformar a nossa 

sociedade. 

A Pedagogia Histórico-crítica criada pelo pedagogo Brasileiro Dermeval Saviani que 

preza pelo acesso aos conhecimentos e a sua compreensão por parte do aluno para que 

este seja um agente transformador da sociedade. Uma pedagogia contra hegemônica, 

inspirada no Narcisismo, preocupada com os problemas educacionais decorrentes da 

exploração do homem pelo homem. 

A Pedagogia Histórico-Crítica surge das necessidades posta pela prática de muitos 

educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não apresentam 

características históricas, faltava-lhes a consciência dos condicionantes históricos sociais da 

educação (SAVIANI.2007). 

É imprescindível que o educador conheça a teoria que sustenta a sua prática sendo 

capaz de realizar transformações nos educandos e estes na sociedade em que vivem. 

Assim, conseguiremos alcançar uma educação de qualidade e transformadora que possa 

superar os déficits educacionais e sociais atuais. Frente a tantas teorias muitos professores 

tem se perdido, acabam misturando os conceitos. “Não cabe misturar teorias pois isso não 

permite que seja feito trabalho consistente. É preciso sim conhecer as várias teorias para 

superá-las.” 

A Pedagogia Histórico-Crítica busca resgatar a importância da escola dos profissionais 

em educação como agentes transformadores da sociedade, uma reorganização do processo 

educativo buscando um ensino de qualidade onde o interesse dos alunos são levados em 

conta, os diferentes ritmos de conhecimentos e o desenvolvimento psicológico favorecendo 

a construção do conhecimento de forma significativa para o aluno. 

Como o ensino é um processo, assim se faz necessário identificar a melhor forma, 

método e teoria considerada para alfabetizar. Estudos como Inatismo, Empirismo e 
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Construtivismo buscam apoiar a prática docente no alcance do que se deseja que todos 

aprendam. 

Alfabetizar é oportunizar o direito à cidadania plena, uma vez que o conhecimento do 

código da escrita abre caminhos infinitos para diversos conhecimentos. “O pós- 

construtivismo prevê que todos podem aprender e que aprendem juntos, ou seja, o ato de 

aprender é um fenômeno social. Por isso a questão do grupo é tão importante.” (GROSSI, 

1990, p.38) 

Faz-se necessário estar bem atento ao modo de receber, orientar e ensinar as crianças 

que estão iniciando a vida escolar, refletindo sobre os níveis de aprendizagem pelos quais 

passam os alunos na aquisição da escrita, facilitando a organização de ações pedagógicas 

que estimule, organize e favoreça o crescimento e desenvolvimento do aluno em relações 

afetivas, baseada na construção de conhecimentos e valores. 

O inatismo traz a ideia de que as pessoas eram dotadas de certas aptidões e 

conhecimento trazidos desde o ventre materno, motivando um ensino onde o educador 

deveria realizar o mínimo de interferências no processo de aprendizagem, proporcionando 

estímulos para o aluno aprimorar o que lhe é inato. 

O empirismo que contrapõe a Teoria Inatista e coloca o conhecimento, advindo das 

experiências ao longo da vida da criança. “A Mente é como uma folha em branco.” (Chauí, 

2000, p.88) 

Essas duas teorias, o Empirismo e o Inatismo, não viam o sujeito como ser ativo no 

processo de construção do pensamento e conhecimento. Enquanto o construtivismo 

apresenta uma importante essencialidade, o conhecimento se constrói, e não é captado de 

dentro para fora. 

No Pós-Construtivismo considera-se a relação da realidade onde o interacionismo de 

Vygotsky mostra que o pensamento é construído aos poucos dentro das relações sociais. 

Assim, concluímos que o sucesso da educação requer a adequação didático pedagógica, 

das características do nosso público alvo, respeitando os níveis do processo de 

alfabetização, níveis de aprendizagem (pré-silábico, silábico, e alfabético) e os níveis 

previstos pelo pós-construtivismo (alfabetizado 1, 2, 3, 4). Como também, os seguintes 

instrumentos para caracterizar a competência de ler e escrever, salas enriquecidas com 

recursos visuais, atividades desafiadoras, e contextualizadas em um ambiente afetivo e 

acolhedor demonstrando que todos podem aprender. Baseados nesses alicerces teóricos os 
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docentes poderão refletir as suas práticas pedagógicas buscando promover a alfabetização, 

como cidadania plena de todo indivíduo e uma educação de qualidade. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
 

Com o Ensino Fundamental de nove anos e o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA). A 

organização do trabalho Pedagógico da Escola Classe 206 Sul acontece em Ciclos. No 

primeiro ciclo (1º,2º e 3º ano) é formado por sete turmas sendo, cinco no turno matutino 

(1ºA,1ºB, 2ºA, 2°B e 3ºA) e cinco no turno vespertino (1ºC, 2ºC, 3ºB, 3ºC), com jornada 

diária de cinco horas. O 2º Ciclo (4º e 5º ano) é composto por 7 turmas sendo 2 no matutino 

(4ºA, 5ºA ) e cinco turmas no vespertino (4°B, 4ºC, 4ºD e 5ºB, 5°C), com jornada diária de 

cinco horas. 

Também temos duas Classes Especiais que atendem alunos com Transtorno Global do 

Desenvolvimento –TGD1 e TGD2 no turno matutino, com jornada diária de cinco horas. No 

horário do intervalo matutino e vespertino realizamos o Recrear (ver Projeto) tornando o 

nosso recreio mais organizado, harmonioso e prazeroso, desenvolvendo em nossos alunos 

valores, sentimentos de alegria, amizade e socialização. 

A Equipe Gestora, no desempenho de seu papel, prima pela organização administrativa 

de forma competente, vem buscando uma parceria família e escola conscientizando-os da 

grande importância para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Transformando a 

escola em um espaço agradável e prazeroso para a nossa prática pedagógica. Procura 

monitorar e assessorar o coordenador pedagógico em busca de um ensino criativo, lúdico e 

inovador voltado para construção de valores e competências socioemocionais. Com base no 

Plano Nacional de Educação, Currículo em Movimento da Educação Básica, Temas 

Transversais. De acordo com o disposto na Lei 4.036 de 25 de outubro de 2007, em seu artigo 

1º, a gestão compartilhada nesta Instituição Educacional da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, será exercida conforme o disposto no artigo 206,inciso VI da Constituição Federal, no 

artigo terceiro, incisos VIII e XIV da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no artigo 

222 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no Regimento Escolar das Instituições Educacionais 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

A coordenação pedagógica acontece às terças-feiras e quintas-feiras, às terças-feiras o 

grupo se divide em ciclos onde realizam o planejamento semanal e a elaboração de atividades  

a serem desenvolvidas no reagrupamento interclasses que acontece todas as quintas-feiras 

com a duração de duas horas, no primeiro momento da aula. As quintas-feiras o grupo de 
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docentes se reúnem para debater os temas e conteúdos a serem trabalhados, onde acontecem 

momentos de trocas de experiências, estudos, discussões. Todas as quartas-feiras acontecem 

as reuniões coletivas destinadas a momentos de estudos de acordo com as necessidades do 

grupo (RAVS, Avaliação Formativa, Adequação Curricular, Temas Transversais, Pré-conselho, 

Conselho de Classe). Agora destinamos este espaço das reuniões coletivas para as 

coordenações propositivas e virada pedagógica que ocorrem mensalmente, momentos de 

formação e reflexão oferecidos pela SEEDF que visam fortalecer a nossa prática pedagógica. 

Todas as quintas-feiras no primeiro tempo os estudantes participam do Reagrupamento 

interclasses. O primeiro ciclo participa de oficinas e são divididos de acordo com o Nível 

Psicogenético da Escrita (são realizadas avaliações bimestrais). O segundo ciclo participa 

de oficinas de Leitura e Produção de Textos e Raciocínio Lógico-matemático. Os alunos que 

continuam apresentando dificuldade de aprendizagem e precisam de um atendimento 

individualizado participam do projeto interventivo. 

O laboratório de informática é destinado à exploração das novas tecnologias, conteúdos 

e temas abordados de acordo com o planejamento semanal. Vale ressaltar a necessidade 

de um professor específico para auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades 

pedagógicas nesse espaço educacional. Cada turma frequenta o laboratório de informática 

uma vez por semana durante 60 minutos. As classes especiais tem um horário especial 

onde são atendidas todos os dias da semana durante 60 minutos em que são explorados 

programas de coordenação motora, alfabetização, linguagem e numerais 

Contamos também, com seis educadores sociais (três no turno matutino e três no turno 

vespertino) que auxiliam e dão suporte ao professor em sala de aula e são direcionados de 

acordo com a necessidade das turmas. Bimestralmente após o Conselho de Classe os 

educadores podem ser redirecionados de acordo com as demandas e estratégias decididas 

pelo grupo. 

Temos uma sala de leitura em processo de organização, que será destinada ao 

empréstimo/ devolução de livros para atender ao nosso projeto de Leitura “Asas à 

imaginação” que acontece todas as quintas-feiras, e o nosso momento mágico da leitura 

onde todos da Equipe da Escola, direção, secretaria, coordenador pedagógico, professores, 

alunos e demais funcionários todas as sextas-feiras após o horário do recreio destinam vinte 

minutos para leitura, esta atividade pode ser realizada nas dependências da escola, ou ao ar 

livre. 
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Todas as segundas-feiras é realizada a hora cívica com o hasteamento da bandeira no 

turno matutino e as sextas-feiras arreamento no turno vespertino de acordo com a lei 

12031/2009 determinando a obrigatoriedade de execução semanal do Hino Nacional nos 

estabelecimentos de ensino fundamental. 

Diariamente também temos a nossa acolhida no turno matutino e vespertino, projeto 

desenvolvido pela apoio de direção. O momento é destinado para o acolhimento de nossos 

alunos que são recebidos com músicas, contação de histórias, dramatização, ginástica 

laboral, aniversariantes do mês entre outros. Todas as sextas feiras a acolhida é realizada 

com a participação das turmas. 

Todas as sextas-feiras as atividades pedagógicas desenvolvidas na escola são 

destinadas a ludicidade, voltada para as artes, psicomotricidade, música, teatro. 

A relação escola comunidade é de grande importância na construção da identidade do 

Projeto Pedagógico da Escola promovendo a unicidade escolar, o desenvolvimento 

satisfatório das aprendizagens em busca de uma educação de qualidade. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA: as escolas tem a obrigação de se articular com as famílias 

e os pais tem direito a ter ciência do processo pedagógico, bem como de participar da 

definição das propostas curriculares. 

Também realizamos reuniões de pais bimestrais, festas, eventos e atendimentos 

individualizados com as famílias e estudantes sempre que se faz necessário. Utilizamos 

também, diariamente a agenda como meio de comunicação escrita e o instagram da Escola 

Classe 206 Sul, onde os pais podem acompanhar os eventos, festas, passeios e atividades 

escolares. 

Contamos também com o SOE-Serviço de Orientação Educacional, com uma orientadora 

educacional e a EEAA (Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem) com uma Psicóloga 

e uma Pedagoga, e uma professora readaptada que atua como apoio de direção. 

A Escola Classe 206 Sul é uma escola inclusiva, atualmente, com 26 alunos ANEES 

(síndromes, transtornos, e outras necessidades) e duas classes especiais TGD1( 2 alunos) 

e TGD 2 (2 alunos) ambas no turno matutino. A adequação curricular é feito após formação 

em reunião coletiva com o auxílio da equipe pedagógica, visto que a escola não tem sala de 

recursos. Assim, as crianças com necessidades especiais poderão participar e se 

desenvolver efetivamente oportunizando um ensino de qualidade, com respeito as 

diferenças. 
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
 

“A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades.” 

Paulo Freire 

 
 
 
 

 
 
 

 
Com base no Currículo em Movimento do Distrito Federal adotamos uma escola voltada 

para o direito a igualdade de oportunidades educacionais, a liberdade de aprender e de 

expressar-se e no direito de ser diferente. A Constituição Federal, 1988 em seu  artigo 

quinto, prevê o direito da igualdade, nos artigos 205 e seguintes garante expressamente o 

direito de todos à educação, visando ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”. 

A Escola Classe 206 Sul defende uma escola preocupada com as necessidades 

específicas de cada criança, como um ser em uma fase específica da vida. Pois, cada aluno 
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tem características, talentos e interesses únicos, uma trajetória de vida singular, com 

diferentes condições sociais, emocionais, físicas e intelectuais que precisam ser 

respeitadas, assegurando a participação de todos no processo ensino aprendizagem. 

Educação inclusiva é a base da sociedade da sociedade. Ela nada mais é do que a 

consequência natural de uma escola de qualidade para todos. Claudia Werneck (ONG 

Escola Gente). 

A Avaliação 

 

O processo avaliativo precisa estar presente de forma contínua voltado para a melhoria 

da aprendizagem e do trabalho pedagógico, permitindo que o aluno construa o seu 

conhecimento ao longo do processo. É necessário lançar um olhar único e  diferenciado 

para cada criança, fazendo com que a escola realmente aconteça para nossos estudantes e 

assim, eles possam se perceber como um ser social e transformador da sociedade em que 

vivem. 

Fernandes (2005) percebe o papel do professor, nesse tipo de avaliação, como o de 

contribuir para o desenvolvimento das competências metacognitivas dos alunos, das suas 

competências de autoavaliação e também autocontrole. 

Avaliação Formativa 

 
 

Avaliação para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se eis a 

perspectiva da avaliação adotada. (Diretrizes da Avaliação Educacional) p.23 

A avaliação formativa contribui para diagnosticar, acompanhar e apontar as necessidades 

de intervenções proporcionando ao aluno a construção do conhecimento. 

A escola realizou um momento de estudos sobre a avaliação formativa (2018) onde 

abordamos o seu uso como uma ferramenta para o professor verificar o quanto os alunos 

aprenderam de fato, quanto fomos eficientes, e onde falhamos. Orientando o processo 

ensino aprendizagem, lançando um olhar único e atencioso para cada indivíduo, 

diagnosticando e buscando estratégias para potencializar as aprendizagens. 

A avaliação da Escola Classe 206 Sul utiliza os seguintes instrumentos e procedimentos 

que potencializam a prática da avaliação formativa: auto avaliação, avaliação por pares 

dever de casa, provas, portfólio, coordenação coletiva ,avaliações, conselho de classe, 

RAVS, avaliação institucional. 
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Auto avaliação A autoavaliação vai dar oportunidade para que 

o próprio aluno seja capaz de refletir e analisar 

e seu processo de aprendizagem, favorecendo 

a sua superação. Podendo ser realizada de 

forma oral, conversas escritas, onde a criança 

registra suas percepções, seus sentimentos e 

ações que irão promover a aprendizagem. A 

auto avaliação escrita é realizada 

bimestralmente. 

Avaliação por Pares Momento em que os estudantes poderão avaliar 

um ao outro, atividades realizadas em duplas ou 

em grupos. Oportuniza ao estudante troca de 

experiências e construção de conhecimentos. 

Dever de Casa É uma atividade extensiva do trabalho realizado 

em sala de aula envolvendo professor, 

estudantes e família. As atividades devem ser 

significativas, criativas de acordo com o nível da 

turma, para que o estudante tenha autonomia 

para realizá-la contribuindo para o avanço das 

aprendizagens dos estudantes. 

Portfólio Utilizamos uma pasta que serve para reunir  

uma coleção de produções dos estudantes do 

projeto “Semeando valores e cultivando 

sentimentos positivos” apresentando evidências 

da aprendizagem. São apresentadas as famílias 

nas reuniões bimestrais e entregues no término 

do ano letivo. O portfólio permite a auto 

avaliação e reflexão das atividades 

possibilitando um feedback constante no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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Avaliações As avaliações dentro de uma perspectiva 

formativa, como uma ferramenta, para constatar 

o que o estudante aprendeu, como aconteceu o 

aprendizado,   para    que    o   professor  possa 
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 organizar o trabalho pedagógico, garantindo a 

inclusão no processo de aprendizagem. 

Conselho de Classe O conselho de classe é realizado 

bimestralmente por toda equipe da escola, 

gestores, coordenadores pedagógicos, 

professores, orientadora educacional, Equipe 

Especializada de apoio aprendizagem, 

comunidade escolar, representantes de classe, 

Residentes Pedagógicos (UNB) após o pré- 

conselho. Tem a finalidade de planejar, 

organizar e avaliar o projeto pedagógico 

identificando as fragilidades e buscando 

estratégias e intervenções para que todos 

aprendam. 

Registro de Avaliação É realizado pelo professor regente, 

bimestralmente, contendo a avaliação 

diagnóstica do aluno, as aprendizagens, as 

dificuldades, estratégias de intervenções 

necessárias para o processo ensino 

aprendizagem. 

Avaliação 

Institucional 

Elaborado pela direção e coordenação 

pedagógica é enviado para as famílias 

anualmente (4° bimestre). Este documento 

servirá para diagnosticar as fragilidades 

existentes em nossa UE. Os dados serão 

tabulados, analisados e debatidos junto à 

comunidade escolar na busca de estratégias 

para melhoria da qualidade de ensino. 

 
 

 

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A Escola Classe 206 Sul trabalha os conteúdos e objetivos bimestralmente de acordo com 

a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal. A estrutura curricular compreende a organização em ciclos (BIA – Bloco Inicial da 
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Alfabetização) e fundamenta-se na utilização de diversos instrumentos e procedimentos a fim 

de promover as aprendizagens para todos. As ações didáticas e pedagógicas são sustentadas 

nos Eixos transversais (Educação para a diversidade, cidadania, Educação em e para os 

direitos humanos, e Educação para a sustentabilidade). Os conteúdos são trabalhados de forma 

interdisciplinar ,contextualizada, lúdica e prazerosa para o aluno, buscando o domínio da leitura 

escrita, raciocínio lógico-matemático e a construção de atitudes e valores. As ações são 

planejadas coletivamente nas coordenações pedagógicas buscando estratégias a fim de que os 

alunos possam desenvolver suas habilidades e atingir as aprendizagens. 

O principal projeto da nossa escola é o Projeto Semeando valores e cultivando 

sentimentos positivos, que visa trabalhar os temas transversais, as diferenças, os valores e as 

competências socioemocionais proporcionando uma escola verdadeiramente inclusiva com 

educação para todos. Os demais projetos, assim como: Recrear, Asa à imaginação, Horta 

PANCS e alimentação saudável, Laboratório de informática, Música Clássica na Escola, 

favorecem a integração entre os conteúdos, com aplicação da teoria a prática do cotidiano 

escolar de forma instigante, interessante e prazerosa culminando na materialização das 

aprendizagens de forma significativa. 

O Reagrupamento é realizado todas as quintas-feiras, com duração de 1 hora e 30 

minutos. O primeiro ciclo é dividido em grupos, de acordo com os níveis da psicogênese, onde 

participam de oficinas de alfabetização e jogos pedagógicos. 

O segundo ciclo fica dividido em grupos onde participam de oficinas de leitura, 

interpretação, produção de textos, raciocínio lógico-matemático e jogos pedagógicos. O 

reagrupamento intraclasse é realizado diariamente, pelo professor regente, de acordo com as 

fragilidades observadas em sala de aula, com o auxílio dos Educadores Sociais Voluntários e 

Residentes Pedagógicos da UNB. 

 
Quando falamos em educação, podemos salientar duas instâncias de vital importância 

no processo de ensino-aprendizagem: Família e Escola. Ambas com objetivo comum de 

propiciar o pleno desenvolvimento da criança para que se torne um cidadão consciente, 

responsável e socialmente atuante. 

 
De acordo com Szymanzki (2003 p.22) “é na família que a criança encontra os primeiros 

“outros” e, por meio deles, aprende os modos de existir – seu mundo adquire significado e ela 

começa a constituir-se como sujeito”. 
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Por outro lado, a escola também possui sua especificidade: a de ensinar conteúdos 

específicos de áreas do saber, considerados fundamentais para a instrução e capacitação das 

novas gerações. 

Pode-se inferir, portanto, que a relação Escola/Família desenvolvida de maneira 

responsável e comprometida é de fundamental importância para o sucesso escolar e social do 

educando. 

A Escola Classe 206 Sul busca aprimorar esta relação proporcionando, em todos os 

encontros com a comunidade, momentos de reflexão e sensibilização sobre a importância da 

parceria Escola/Família. 

Segundo SPODEK; SARACHO (1998 p.167), o envolvimento dos pais na educação das 

crianças tem uma justificativa pedagógica, moral e legal. Para os autores, quando os pais 

iniciam uma parceria com a escola, o trabalho com as crianças pode ir além da sala de aula, e 

as aprendizagens podem se complementar mutuamente. 

Nota-se, através de observações recentes, que a comunidade demonstra maior 

receptividade à participação e envolvimento nas atividades propostas pela escola. 
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 

 

DIMENSÕES DA 

GESTÃO 
OBJETIVOS METAS 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEDAGÓGICA 

Planejar previamente 

com a equipe 

professores, 

coordenadores, direção, 

SOE e EEAA) 

organização do trabalho 

pedagógico 

Colocar em prática o 

PP e o plano de ação. 

Organizar o calendário 

com as atividades 

pedagógicas da escola. 

Avaliar a execução do 

PP observando as 

práticas pedagógicas 

desenvolvidas na 

escola. 

Direção e 

Coordenação 

Semestral 

Implementar e 

acompanhar a 

execução do PP 

Realizar as 

coordenações 

pedagógicas destinadas 

a análise do PP. 

Discutir o PP nas 

coordenações coletivas 

para devidas mudanças 

nas ações pedagógicas 

quando necessário 

Direção, 

coordenação 

pedagógica e 

professores 

Semestral 

Acompanhar as 

atividades pedagógicas 

Realizar as 

coordenações coletivas 

e individuais, caso 

necessário,com os 

professores para 

elaboração do 

planejamento que será 

Avaliar o 

desenvolvimento das 

atividades didático 

pedagógicas por meio 

da troca de 

experiências. 

Coordenação 

pedagógica e 

professores 

Semestral 



61  

  desenvolvido    

Incentivar e Estimular a participação Promover com o grupo Direção e Semanal 

proporcionar a de todos, proporcionado reuniões para o coordenação 

formação continuada momentos de feedback sobre as  

com a equipe da escola aprendizagem tanto formações modificando  

nas coordenações para a equipe diretiva as estratégias sempre  

coletivas pautadas em como para o corpo que necessário,  

orientações relevantes docente. propondo sugestões e  

e de interesse do grupo.  temas de interesse do  

  grupo para próximas  

  Formações.  

Acompanhar o Realizar bimestralmente Buscar com o grupo Direção Bimestral 

rendimento dos alunos o pré-conselho, estratégias para sanar Coordenação 

 Conselho de Classe e as fragilidades EEAA/SOE 

 avaliação do conselho observadas em nossa Professores 

  prática pedagógica. Comunidade 

Escolar 

Acompanhar e verificar Realizar bimestralmente Discutir e debater com Direção Bimestral 

os resultados do a reunião de pais e o grupo o Coordenação 

trabalho pedagógico mestres, trabalhando a aproveitamento da EEAA/SOE 

desenvolvido na escola formação continuada e reunião de pais, as Professores 

e o desempenho sensibilização das avaliações, e sugestões Comunidade 

bimestral dos famílias para que da comunidade escolar. Escolar 
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 estudantes. entendam e participem    
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  do processo    

pedagógico e 

construção do 

conhecimento. Analisar 

o relatório individual do 

aluno e verificar o 

rendimento do 

estudante. 

Diagnosticar as Analisar e tabular os Coleta de dados da Direção Semestral 

fragilidades de nossa dados da avaliação avaliação institucional Coordenação 

UE, na busca de Institucional, promover  Pedagógica 

estratégias para saná- reuniões com a  Comunidade 

las. comunidade escolar  Escolar 

 para busca de   

 estratégias para   

 solucionar as   

 fragilidades   

 encontradas.   

 
RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

Acompanhar a Promover, momentos Realizar discussões e Direção Mensal 

avaliação das 

aprendizagens, 

para avaliação dos 

resultados das 

debates, nas reuniões 

coletivas buscando 

institucional ou em larga avaliações das estratégias para sanar 

escala. aprendizagens. as fragilidades 
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   encontradas.   
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 Potencializar o 

Conselho de Classe 

tornando um espaço 

para reflexão sobre a 

coordenação 

pedagógica, os projetos 

e as atividades 

desenvolvidas em sala 

de aula. 

Deliberar sobre o 

planejamento, 

organização, avaliação 

e acompanhamento do 

Projeto Pedagógico da 

escola. 

Realizar análise do 

desempenho dos 

estudantes desta 

instituição de ensino. 

Direção 

Coordenação 

Pedagógica 

Comunidade 

escolar 

Bimestral 

Oportunizar aos 

estudantes um 

momento de auto- 

avaliação, contribuindo 

para a conquista da 

autonomia e reflexão 

para o avanço das 

aprendizagens. 

Disponibilizar 

instrumentos de auto- 

avaliação para registro 

de suas percepções, 

por meio de desenhos, 

rodas de  conversa, 

questionários, etc. 

Analisar os dados 

obtidos a partir dos 

instrumentos utilizados. 

Coordenação 

Pedagógica 

Bimestral 

Proporcionar, à 

comunidade escolar, 

oportunidades de 

avaliar nossa 

instituição. 

Enviar questionários a 

toda comunidade 

escolar para avaliação 

institucional. 

Analisar, coletivamente, 

dados obtidos através 

de questionários 

enviados à comunidade 

escolar. 

Direção Anual 
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PARTICIPATIVA 

 Promover a atuação 

sistemática de 

órgãos colegiados 

como, Conselho de 

Classe, Conselho 

Escolar e APM. 

 Estabelecer um 

canal  de 

comunicação 

eficiente   e  atuação 

da comunidade 

escolar, por meio de 

mecanismos   como 

agenda,    bilhetes, 

murais,  convites e 

redes sociais. 

 Fomentar     os 

encontros nos Dias 

Letivos Temáticos, 

para que  seja um 

excelente 

mecanismo  para   a 

participação de todos 

 Realizar eleição para 

formação do Conselho 

Escolar e APM de 

forma transparente, 

junto a comunidade 

escolar; 

 Promover reuniões 

com Conselho de 

Classe, Conselho 

Escolar e APM, para 

deliberação de 

assuntos que visam 

promover o bem-estar 

coletivo; 

 Levantar todas as  

intervenções podem 

ser realizadas junto 

ao corpo discente, 

cujo objetivo não foi 

alcançado no período; 

 Deliberar sobre as 

normas internas e o 

funcionamento da 

Será realizada contínua 

e permanente, por meio 

de questionários 

enviados para a 

comunidade escolar, 

por meio da percepção 

da participação e 

envolvimento das 

famílias nas atividades 

propostas pela escola 

quando convidadas, 

seja por meio de 

bilhetes, agenda ou 

rede social (Instagram). 

Direção 

Coordenação 

Pedagógica 

Corpo docente 

e toda a 

comunidade 

escolar 

Durante todo o 

ano letivo 
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 da comunidade, escola;    
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 atuando de  forma 

ampla e eficiente na 

Gestão Participativa, 

colaborando   para 

formação       de 

cidadãos  críticos  e 

posicionados 

capazes       de 

transformar a   sua 

realidade e de toda 

uma sociedade. 

 Participar da 

elaboração do Projeto 

Pedagógico; 

 Analisar e aprovar o 

Calendário Escolar no 

início de cada ano 

letivo; 

 Analisar as questões 

encaminhadas pelos 

diversos segmentos 

da escola, propondo 

sugestões; 

 Acompanhar a 

execução das ações 

pedagógicas, 

administrativas e 

financeiras da escola; 

 Mobilizar a 

comunidade escolar e 

local para a 

participação em 

atividades em prol da 

melhoria da qualidade 
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  da educação, como    
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  prevê a legislação; 

 Comunicar, informar e 

convidar a 

comunidade para 

atuar em  parceria 

com a escola, visando 

promover a interação 

das famílias no 

processo educacional, 

por meio de bilhetes, 

agendas, murais e 

rede social 

(Instagram). 
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PESSOAL 

Despertar na equipe 

competência  sócio 

emocional, a fim de que 

possam gerenciar as 

suas emoções, 

administrar conflitos, 

melhorando a qualidade 

de vida e a construção 

de relações saudáveis. 

Realizar com o grupo, 

momentos de formação 

sobre o bem estar 

docente, 

desenvolvendo 

atividades voltadas para 

o autoconhecimento, 

autocontrole, 

fortalecendo os nossos 

Vínculos de 

Realizar com o grupo 

momentos de troca de 

experiências sobre os 

resultados obtidos com 

as atividades 

desenvolvidas. 

Observar as relações 

interpessoais no 

ambiente escolar. 

Direção 

Coordenação 

Pedagógica 

Mensal 
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  relacionamentos, 

propiciando  um clima 

de cooperação, 

amizade e empatia. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRATIVO 

Zelar pelo patrimônio 

público, promovendo a 

utilização dos 

equipamentos, móveis 

e estrutura física de 

forma responsável por 

parte de todos os 

usuários. 

Observar o bom uso 

dos espaços físicos, 

móveis e equipamentos 

por parte de seus 

usuários. Orientar o 

grupo sobre o cuidado 

com o patrimônio 

público e promover a 

conscientização sobre o 

aspecto da utilização 

adequada do patrimônio 

escolar. 

Acompanhar, por meio 

da supervisão diária o 

uso e conservação 

adequados de todo o 

espaço físico, bem 

como, os equipamentos 

e móveis desta UE. 

Direção Diário/Mensal 

Zelar pela conservação 

e limpeza do ambiente 

escolar 

Discutir escalas da 

equipe, mapear as 

áreas de prioridade, por 

meio de reuniões 

mensais e acompanhar 

a manutenção diária. 

Verificar diariamente a 

qualidade da limpeza e 

conservação da UE. 

Direção Diário 
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 Promover reuniões com 

conselho escolar e APM 

Manter organizado o 

planejamento anual 

Acompanhar as ações 

de forma a destinar os 

Direção Semestral 
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 a fim de manter com a utilização dos recursos públicos da   

organizado o recursos públicos, melhor maneira. 

planejamento anual das recursos da APM, bem  

despesas como decidir junto ao  

 conselho escolar, as  

 demandas no âmbito  

 pedagógico e  

 administrativo.  

Manter a escrituração e Cuidar da   Direção Diário/Mensal 

documentação dos escrituração dos alunos, 
diária e mensalmente 
para que 

Chefe de 

alunos de forma permaneça organizada secretaria 

organizada e e atualizada. Verificar,  

atualizada, emitir acompanhar as ações  

declarações e Propostas, bem como  

históricos, sua atualização. Cuidar  

transferências, auxiliar para que os prazos  

o corpo docente com o sejam cumpridos.  

preenchimento e   

atualização do diário   

eletrônico, emitir e   

organizar folhas de   

ponto,emitir escalas de   

vigilância, emitir   
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 relatórios dos     
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 terceirizados, Seleção e 

contratação dos ESV 

bem como controle de 

freqüência dos ESV, 

controle de merenda, 

recebimento de 

fornecedores, prestação 

de contas por meio do 

controle diário da 

merenda escolar, 

prestação de contas 

das verbas públicas 

PDAF e PDDE, controle 

da conta bancária da 

UEx. 

    

 
 
 
 

 
FINANCEIRA 

Identificar as Realização de reuniões 
semestralmente 

Acompanhar todo o Direção Semestral 

necessidades e para tomada de processo para a 

prioridades da decisões quanto ao uso aquisição de bens e 

Instituição. dos recursos públicos serviços para UE. 

Compreender as por meio de registro em Verificar a 

demandas de aquisição atas de prioridades. documentação para 

de bens e serviços junto Cumprir com as prestação de contas a 
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 ao Conselho Escolar. 

Observar os critérios 

exigências legais 

quanto à documentação 

ser entregue na CRE. 

Observar os prazos 
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 para utilização dos necessária para uso do para prestação de   

recursos públicos. recurso público. contas e cumpri-los. 

Observar a destinação Controlar e registrar  

dos recursos oriundos recebimento da APM,  

da APM bem como avaliar a  

 destinação desses  

 recursos e prestação de  

 contas junto a  

 comunidade escolar.  
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Pensando no Projeto Pedagógico como um documento vivo em constante 

transformação que norteará diariamente a nossa prática pedagógica. A avaliação será realizada 

em momentos de estudos nas reuniões coletivas bimestralmente ou sempre que se fizer 

necessário , onde serão feitas todas as adequações para atender as demandas visando a 

aprendizagem dos alunos e um ensino de qualidade. A avaliação também se dará através da 

observação sistemática de todas as ações e metas estabelecidas pelo grupo, buscando a 

participação de todos: alunos, professores, servidores e comunidade escolar para solucionar as 

fragilidades apresentadas. Todas as ferramentas avaliativas servirão como alicerce para o 

aperfeiçoamento da nossa prática pedagógica. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

Governo do Distrito Federal - GDF 

Secretaria de Educação – SEE - DF 

Escola Classe 206 Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semeando Valores 

e 

Cultivando sentimentos positivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Período: Ano Letivo 2019 

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental 

Responsáveis pelo projeto: 

 
Equipe Gestora 

Coordenação Pedagógica 

Professores 

EEAA/SOE 

 
 

Brasília, 2019 
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Projeto semeando valores 

 

Apresentação 

 
Este projeto tem por finalidade promover a construção e a prática de valores e 

desenvolvimento das competências socioemocionais, buscando formar cidadãos participativos, 

transformadores, e conscientes da sua realidade e protagonistas de sua história, capazes de 

lidar com os sentimentos de forma construtiva. 

 

 
Justificativa do Projeto 

 
 
 

Observando nossa prática pedagógica, as vivências diárias e alguns acontecimentos e 

relações conflituosas em nossa escola e pensando em nossos alunos em sua totalidade, surgiu 

entre o grupo a necessidade de desenvolvermos um projeto voltado para a construção de 

valores e o desenvolvimento da inteligência emocional de nossos estudantes, como uma 

ferramenta para auxiliá-los a lidar melhor com as emoções tanto na escola, família e sociedade. 

Possibilitando aos estudantes refletir, repensar e vivenciar valores básicos, e habilidades 

emocionais como: auto-conhecimento, auto-controle, autoestima, ética, empatia, resiliência 

entre outras. Buscando, assim, um ambiente harmonioso onde as regras de boa convivência, 

combinados, e organização, façam parte da rotina escolar. 

 

 
Objetivo Geral: 

 
 
 

Desenvolver as habilidades socioemocionais ,a construção de valores éticos e morais, 

regras de boa convivência, favorecendo um ambiente de harmonia e respeito e a formação de 

indivíduos conscientes da sua história e seu papel na sociedade. 

 

 
Objetivo Específico: 

 
 
 

 Propiciar o desenvolvimento de valores básicos indispensáveis à formação humana. 
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 Oportunizar a criança repensar e vivenciar os valores, regras de boa convivência e 

respeito as diferenças. 

 Estimular as práticas de valores, oportunizando as reflexões e atitudes que visem o bem 

estar de todos. 

 Sensibilizar e incentivar a comunidade escolar a vivenciar os valores em família e na 

sociedade a qual estão inseridos. 

 Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitudes de 

respeito. 

 Repelir qualquer atitude de desrespeito ou bullyng em nossa escola. 

 Promover, bimestralmente, encontros para troca de experiências, semeando os valores 

e cultivando sentimentos positivos entre toda comunidade escolar. 

  Desenvolver habilidades socioemocionais para que o indivíduo seja capaz de lidar com 

suas próprias emoções e dos outros. 

 Despertar a capacidade de solucionar problemas, lidar com as adversidades e 

frustações. 

 
 
 

 
“As competências socioemocionais são habilidades que você pode aprender; são 

habilidades que você pode praticar; e são habilidades que você pode ensinar” 

Paul Touhh 

 
 
 

Desenvolvimento 

 
 
 

O desenvolvimento do projeto “Semeando Valores e cultivando sentimentos positivos” 

acontecerá durante todo o ano letivo de 2019, nos turno matutino e vespertino. 

No início do ano letivo cada turma confeccionará o seu mascote usando a criatividade e 

imaginação. Este mascote trará consigo as características escolhidas pela turma e um valor a 

ser trabalhado. As portas das salas de aula serão identificadas com o valor escolhido. Cada 

turma terá a responsabilidade de semear este valor por toda a escola e comunidade escolar. 

Cada sala terá um livro de registro e todas as sextas-feiras o mascote será enviado para 

casa do aluno. O estudante passará o fim semana com o mascote semeando o valor por ele 
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representado. Como também, deverão fazer o registro dos momentos vivenciados com a 

família, por meio de fotografias, desenhos, narrativas, colagens, entre outros. 

No início da semana o estudante deverá compartilhar com seus colegas as experiências 

vivenciadas, ao término do bimestre será realizada uma apresentação das turmas para a 

escola, relatando o que foi aprendido com cada valor. 

Durante as culminâncias bimestrais serão apresentados os trabalhos e registros desenvolvidos 

pelas turmas. 

Nas reuniões coletivas serão destinados momentos de formação trabalhando a 

inteligência emocional, técnicas de relaxamento, podendo ter a participação da comunidade 

escolar. 

Serão destinados também, nas reuniões de pais e dias letivos temáticos, momentos para 

a formação da comunidade escolar voltados para o desenvolvimento das competências 

socioemocionais com oficinas, palestras, dinâmicas, técnicas de relaxamento etc. 

O referido projeto será o tema a ser trabalhado em nosso portfólio em todos os 

segmentos em 2019. 

Atividades relacionadas ao projeto que serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo: 

 
 Apresentação de filmes, histórias e palestras relacionadas aos valores trabalhados. 

 Trabalhos realizados em sala de aula. 

 Músicas, jogos e brincadeiras. 

 Produção de peças teatrais para serem apresentadas ao final do segundo semestre. 

 Espaço para desenhos e auto retrato; 

 Contação de histórias; 

 Análise de fragmentos de filme; 

 Régua ou Painel das emoções; 

 Compartilhamento de talentos. 
 
Avaliação 

 
A avaliação acontecerá no decorrer do ano letivo de 2019, por meio da participação dos 

pais, estudantes, professores e comunidade escolar, como também por meio da participação 

nas atividades propostas e confecção do Portfólio 
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Projeto Asas à imaginação 

 

1. TEMA 

 
O hábito de ler. 

 
2. PROBLEMÁTICA 

 
A leitura faz-se necessária para que o indivíduo possa desenvolver-se e manter-se em 

sociedade. Para ser alfabetizado hoje, o sujeito precisa ser capaz de atender demandas de 

leitura e escrita cada vez mais diversificada e sofisticada. Como a escola pode contribuir para 

criação do hábito de ler nas crianças do ensino fundamental? Como promover o letramento 

garantindo que o leitor não perca o interesse pela leitura? 

3. JUSTIFICATIVA 

 
O ato de ler permite a compreensão dos fatos, da história e das relações humanas. Seja por 

prazer, para estudar ou para se informar, a prática da leitura, abre os horizontes, aprimora o 

vocabulário e a escrita. Além disso, dinamiza o raciocínio e a interpretação. E ainda colabora 

para a formação crítica do aluno. A literatura, a partir do universo da ficção, faz o leitor refletir 

sobre a vida. Por isso é fonte de crescimento pessoal, cognitivo e afetivo. A leitura em família 

pode tornar-se uma atividade tão prazerosa se transformando em um hábito cheio de benefícios 

relacionados não só a aprendizagem , mas também á formação da personalidade de nossas 

crianças favorecendo o vínculo afetivo entre pais e filhos. A prática da leitura ultrapassa o fato 

de ser apenas um exercício escolar, pois possibilita a transformação dos indivíduos. Sendo 

assim, a linguagem é um fator primordial no processo de aquisição de conhecimento do mundo. 

 
4. OBJETIVO GERAL 

 
 Promover o hábito de leitura nos alunos do ensino fundamental , facilitando o letramento 

de forma agradável e contínua; 

 Integrar escola e família dentro do processo de leitura. 

 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Envolver a família nas práticas de leitura; 

 Colocar o aluno em contato com variados livros; 

 Desenvolver a linguagem verbal do aluno; 

 Resgatar a atenção da família para com a criança; 

 Motivar o aluno a querer ler; 
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 Incentivar o prazer pelo hábito da leitura; 

 Promover a aproximação aluno, escola e família; 

 Atender a demanda atual de formar leitores proficientes. 

 
7. METODOLOGIA 

 
 Pasta literária 

Todas as quintas-feiras as turmas terão um horário para frequentarem a casinha de 

leitura para o empréstimo de livros de literatura da sua escolha. Estes serão 

selecionados de acordo com o nível da turma. Neste mesmo dia as crianças levarão 

para casa a pasta de leitura com a obra escolhida para um momento de leitura em 

família. Após a leitura o aluno deverá escolher um enunciado para ser desenvolvido a 

partir da história lida. 

Lembramos que a leitura deve ser um momento de prazer, tanto para as crianças  

quanto para os adultos e o espaço para leitura deve ser um ambiente confortável e bem 

iluminado. A pasta literária deverá retornar na segunda –feira juntamente com o livro 

para devolução. 

No retorno à escola, o aluno deverá transmitir aos colegas a experiência vivida 

recontando a história. 

 Parada da Leitura 

Todas as sextas-feiras, após o horário do recreio, toda a escola fará uma parada de 20 

minutos para leitura. Nesse momento, alunos, professores, direção e servidores param 

suas atividades habituais para ler um livro de interesse. 

A pessoa responsável pela sala de leitura disponibilizará uma caixa de livros por sala de 

aula, previamente escolhidas pelos os professores, direção e servidores. O acervo da 

caixa será renovado quinzenalmente, para que todos escolham a leitura a ser utilizada 

nesse momento da leitura. A conferência dos livros no momento da devolução será 

responsabilidade do professor junto a pessoa responsável pela sala de leitura. 

 Momento dos alunos 

Além do trabalho de leitura e contação de histórias, já realizado pelos professores em 

sala de aula, será desenvolvido mensalmente, durante a acolhida dos alunos, a 

apresentação de uma história escolhida por sala para ser contextualizada. Cada sala 

será responsável pela apresentação e contextualização de uma história, por meio de um 

cronograma semestral. 

A história escolhida pode ser contextualizada através de música, teatro, fantoches, ou 

qualquer outro meio escolhido pela turma. 
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As atividades seguintes serão feitas em sala de aula, a partir da leitura de um tipo de 

texto, semanalmente, conforme disponibilidade de cada turma, e, onde os alunos terão 

um momento de leitura e reescrita da história lida. De acordo com cada ano escolar 

serão feitas as adaptações necessárias. O professor regente poderá trabalhar diversos 

gêneros textuais, tais como: textos Informativos, poesias, parlendas, piadas, contos, 

músicas, versos de cordel, histórias infantis, receitas, listagem, rótulos, etc. 

8. RECURSOS 

 

 Livros; 

 Textos diversos; 

 Fantoches; 

 Mala ou pasta; 

 
9. DURAÇÃO 

 
O processo será contínuo. 

 
 
 

10. AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será constante. Através da realização das atividades propostas na pasta literária e 

participação e envolvimento dos alunos e famílias no projeto, bem como o desempenho dos 

alunos nas atividades literárias propostas , despertando em nossos alunos o gosto pela leitura e 

favorecendo o vínculo afetivo entre as famílias. Cada professor elegerá mensalmente o melhor 

leitor de sua turma e entregará um certificado de Melhor Leitor e um livro de presente. 

 

 
REFERÊNCIAS 

 
 
 
NOVA Escola. A revista de quem educa. Edição Especial LEITURA. Nº18. Abril, 2008. 

 
RIBEIRO, Vera Masagão. Ensinar ou Aprender? Emília Ferreiro e a alfabetização. 2. ed. 

Campinas, SP: Papirus,1999. 
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Projeto Horta Panc 

 

Objetivo Geral: 

 
Promover saúde e qualidade de vida, através do cultivo de Plantas Alimentícias Não 

Convencionais (PANC’S) e experimentar na prática conceitos trabalhados em sala de aula. 

 

 
Objetivo Específico: 

 
 Desenvolver hábitos alimentares saudáveis; 

 Relacionar de forma transdisciplinar os conteúdos trabalhados; 

 Criar espaço de convivência e harmonia; 

 Discutir formas alternativas de alimentação segura e nutritiva; 

 Permear discussões de atrito entre colegas através da cultura do cuidado; 

 

 
Introdução 

 
A promoção da saúde permite que as pessoas adquiram maior controle sobre sua própria 

qualidade de vida. Através da adoção de hábitos saudáveis não só os indivíduos mas também 

suas famílias e comunidade se apoderam de um bem, um direito e um recurso aplicável à vida 

cotidiana. 

Baseado nesse conceito de integração entre grupos de indivíduos, a Organização 

Mundial da Saúde (1997) define que uma das melhores formas de promover a saúde é através 

da escola. Isso porque, a escola é um espaço social onde muitas pessoas convivem, aprendem 

e trabalham, onde os estudantes e os professores passam a maior parte de seu tempo. 

Nesse sentido com o objetivo de discutir sobre formas alternativas de alimentação 

saudável e resgatar formas de conviver e se relacionar com os conteúdos da sala, foi criado o 

projeto “Horta Panc”. 

Justificativa 

 
Esse projeto “Horta Panc”, nasceu da necessidade de conversar sobre o assunto da 

alimentação saudável com as crianças da Escola Classe 206 Sul, de forma prazerosa, pois a 

presença de doces e alimentos industrializados ainda persiste na alimentação das crianças, a 

escola já possui um cardápio do lanche diferenciado, com varias opções de alimentação 
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balanceada por nutricionistas, mas a cultura do “pronto”, insiste na rotina alimentar das 

crianças, foi pensando nisso que a ideia do cultivo da horta na escola foi levantada. 

A horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas. Além disso, o 

seu preparo oferece várias vantagens para a comunidade. Dentre elas, proporciona uma grande 

variedade de alimentos a baixo custo, no lanche das crianças, permite que toda a comunidade 

tenha acesso a essa variedade de alimentos, discutir sobre variedade nos trouxe a ideia de 

aprofundar sobre o cultivo das (PANC’S), pois muitas plantas por falta de conhecimento 

ignoramos o seu alto potencial nutritivo, também poderemos fazer um resgate da memória 

afetiva entre alimentação e gerações passadas, convidando a comunidade escolar a contribuir 

com os conhecimentos já adquiridos sobre essas plantas dos nossos avós, trazendo para a 

nova geração uma nova forma de se relacionar com o meio. 

 

 
Desenvolvimento 

 
O processo da execução da horta deve respeitar a opinião de todos os envolvidos dentro 

da comunidade escolar, deve ser feita com a participação direta das crianças em todas as 

etapas de preparo e pesquisa. As diferentes turmas devem ter uma escala de preparo, plantio e 

cuidados dos canteiros. Isso garante que elas se envolvam nos trabalhos e, além de modificar 

hábitos alimentares, elas também estarão obtendo informações diversas e administrando com 

responsabilidade um projeto da escola. Assim, a participação direta das crianças proporciona 

motivação para o trabalho e para o aprendizado. 

No primeiro momento, realizaremos uma pesquisa sobre a importância de uma 

alimentação saudável , novos alimentos que podemos incluir em nossas vida, introduzimos o 

conceito de (PANC’S) as crianças e que podemos cultivar o nosso próprio alimento. 

Em um segundo momento, a pesquisa em mãos feita por toda a comunidade, discutimos 

o que plantar em nossa horta, pois acreditamos que a comunidade inserida no processo de 

conhecimento das (PANC’S), reconhecerão essas plantas até mesmo em casa, a agregará a 

nossa horta. 

Sugestões do que plantar na horta: 

 
 Ora –pro –nóbis; 

 Fruta pão; 

 Bertalha; 

 Peixinho; 
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 Cará-moela; 

 Rama da batata doce rosada e roxa; 

 Onze horas; 

 Caroço de jaca; 

 Brotos da abóbora e do chuchu; 

 Brotos de feijão; 

 Pitaya; 

 Sementes de manjericão; 

 
Serão disponibilizados também, vários materiais para o preparo e o cultivo da terra, fita 

métrica para medições, tubos de ensaio para registro pluviométrico, lupas para observação de 

insetos, fungos, enxadas, regadores. 

As atividades acontecerão todos os dias da semana, respeitando a escala prevista por 

turmas e atividades coordenadas pelos professores, do seguinte quadro: 

 

 
Passos para o preparo da horta 

1º Passo: Localização 

O local apropriado para o cultivo da horta deve apresentar as seguintes características: 

 
 Terreno plano; 

 Terra revolvida (“fofa”); 

 Boa luminosidade e voltada para o nascente; 

 Disponibilidade de água para irrigação; 

 Longe de sanitários e esgotos ; 

 Isolado com pouco transito de pessoas e animais; 

 

 
2ª Passo: Ferramentas 

 
Algumas ferramentas são essenciais para o preparo da terra e plantio das (PANC’S): 

 
 Enxada: é utilizada para capinar, abrir sulcos e misturar adubos e corretivos como 

serragem a terra. 

 Enxadão: é utilizado para cavar e revolver a terra. 

 Regador: serve para irrigar a horta. 
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 Ancinho: é utilizado para remover torrões, pedaços de pedra e outros objetos, alémde 

nivelar o terreno. 

 Sacho: é uma enxada menor que serve para abrir pequenas covas, capinar e afofar a 

terra. 

 Carrinho-de-mão: é utilizado para transportar terra, adubos e ferramentas. 

 
3ª Passo: Preparo do canteiro 

 
Antes de iniciar a preparação dos canteiros, deve-se limpar o terreno com auxilio de algumas 

ferramentas como enxada, ancinho e carrinho de mão. 

 Com o auxilio de uma enxada, revira-se a terra a uns 15 cm de profundidade. 

 Com o ancinho, desmancham-se os torrões, retirando pedras e outros objetos nivelando 

o terreno. 

 Iniciar a demarcação dos canteiros com auxilio de garrafas pet, cordas, estacas ou 

qualquer material disponível. 

 Caso o solo necessite de correção, podem ser utilizadas cal hidratada ou serragem. 

 

 
4º Passo Adubação dos canteiros 

 
Está previsto no projeto a confecção de uma compoteira caseira, feita com balde. 

Avaliação 

A avaliação será contínua de acordo da participação e envolvimento de todos no projeto 

professores, alunos, servidores e comunidade escolar. 

 

 
REFERÊNCIAS 

 
 

GALLO, S. Tranversalidade e meio ambiente. In: Ciclo de palestras sobre o meio 

ambiente. Brasília: MEC/SEF, 2001. 

MORGADO, F. S.; SANTOS, M. A. A. A horta escolar na educação ambiental e 

alimentar: experiência de projeto horta viva nas escolas municipais de Florianópolis. 

Santa Catarina: Revista eletrônica de extensão, 2008 
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Projeto alfabetização e informática educativa e inclusiva 

 

1- OBJETIVOS: 

 
 

Gerais: 

 
 Reativar o laboratório de informática da Escola Classe 206 Sul de modo a utilizá-lo como 

ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. 

 Apresentar a informática como um recurso que pode e deve ser incorporado naprática 

educativa. 

 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos. 

 Desenvolver ações para a inclusão digital e social da comunidade escolar. 

 
 

Específicos: 

 
 Sensibilizar os professores e alunos quanto à importância da informática para o 

desenvolvimento das habilidades de leitura, produção e interpretação de textos diversos e 

resolução de problemas matemáticos envolvendo conhecimento lógico; 

 Proporcionar aos alunos a oportunidade de utilizar os recursos tecnológicos, em especial a 

internet, com o ambiente de pesquisa, para desenvolver o gosto pela leitura e as habilidades 

de escrita e interpretação de textos. 

 Contribuir positivamente e educativamente para uma inclusão digital por parte dos alunos e 

professores. 

 Sensibilizar os educadores quanto à importância da capacitação dos professores para 

atuarem com a informática na educação. 

 Desenvolver, durante as atividades realizadas, o senso crítico, a reflexão e a autonomia na 

busca de resoluções de problemas. 

 Aguçar o sentido de necessidade do trabalho cooperativo entre 'alunos e alunos', 

'professores e professores', 'professores e alunos'. 

 Colaborar com os professores quanto ao uso dos recursos de acessibilidade e outros 

programas que o computador oferece para auxílio de alunos portadores de necessidades 

especiais. 

 Permitir maior flexibilidade na utilização da tecnologia, bem como nos aspectos pedagógicos 

envolvidos. 
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 Viabilizar ações interdisciplinares a partir de recursos multimídia, utilizando as tecnologias 

como ferramenta para o desenvolvimento cognitivo, fazendo integração com as demais 

atividades pedagógicas da escola. 

 Integrar o computador no contexto escolar, utilizando a internet com responsabilidade. 

 
 

2- JUSTIFICATIVA: 

 

Desde o início dos tempos, o homem vem buscado formas de otimizar e facilitar sua vida, 

inventando instrumentos para seu melhor viver. Neste contexto, a tecnologia vem se 

expandindo ocupando espaços cada vez maiores no cotidiano das pessoas. A escola, como um 

organismo vivo não poderia ficar fora desse movimento; não é permitido a nós, educadores, 

deixarmos à margem desse processo, aqueles cuja educação está sob nossa responsabilidade. 

O Planeta vem mudando de forma gradativa e rapidamente, assim como os meios de 

comunicação. 

A informática hoje, faz parte do cotidiano de todos. Assim, vimos a importância do uso do 

laboratório de informática como elemento que complementa a parte pedagógica e como suporte 

educacional. 

Nosso laboratório de informática surgiu com a necessidade que a comunidade escolar 

percebeu. Ele foi criado com insumos da APM e através de doações de outras entidades que 

também veem a importância do uso da informática no futuro das crianças. 

O projeto de informática educativa na Escola Classe 206 Sul, está voltado para a ampliação de 

novos ambientes de aprendizagem através da utilização dos recursos de informática, buscando 

uma visão capaz de integrar as diversas dimensões disciplinares e transdisciplinares. 

Nessa perspectiva que se desenvolverá o projeto como forma de dinamizar aulas, atrair e 

envolver os alunos através da tecnologia. 

 

 
3- METODOLOGIA 

 

 Inicialmente, exploração dirigida para conhecimento do computador e seus periféricos; 

 Jogos para dominarem o uso do mouse. 

 Desenhos, no Paint, refletindo conteúdos trabalhados nos projetos da escola, com 

possibilidade de futura exposição. 

 Criar e atualizar sempre o Blog e ou Canal da escola, colocando trabalhos, projetos e outras 

atividades de interesse da comunidade escolar. 
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 Atividades diversas envolvendo a leitura, interpretação e produção de textos. 

 Confecção de livros digitais com textos e desenhos feitos pelos alunos. 

 Elaboração, pelos alunos, de problemas matemáticos a serem digitados no Word e 

resolvidos pelos colegas. 

 O Laboratório será aberto todos dias, ficando a cargo do professor regente a condução das 

atividades pedagógicas no LIED. 

 O laboratório estará disponível para que os professores possam utilizá-lo como 

complemento curricular, assegurando assim, condições para o pleno desenvolvimento no 

processo de ensino e aprendizagem, 

 
Reuniões no Laboratório de Informática 

 
 Reuniões no LIED (laboratório de Informática Educativa), primeiramente com uma 

mensagem de boas-vindas eletrônica, leitura do informativo sobre políticas para o uso do 

laboratório e seus equipamentos. 

 Utilizar o espaço do LIED para abrir ou pontuar reuniões pedagógicas durante o ano letivo. 

Neste momento serão empregados os diversos recursos que a informática oferece, podendo 

ser uma mensagem no power point, digitação das conclusões do grupo, elaboração de 

tabelas e gráficos de aproveitamento da turma. 

 

Diagnóstico da realidade dos professores frente à Informática Educativa. 

 
 Os professores deverão preencher um questionário sobre a formação, tempo de utilização, 

dificuldades na atividade, conhecimentos de informática e o que sentem em relação à 

informática para que sejam definidas estratégias para auxiliá-los na utilização dolaboratório. 

 
Elaboração da política de uso do Laboratório direcionada aos alunos. 

 
 Oficinas no Laboratório; 

Durante o ano letivo serão oferecidas aos docentes oficinas de vivências sobre esta nova 

tecnologia, para que possam refletir e encontrar meios de incorporá-la a sua aula como uma 

ferramenta pedagógica; 

 Durante todo ano letivo serão expostos cartazes com a divulgação dos projetos 

desenvolvidos pela escola e seus produtos; 

 
Composição de uma equipe de alunos monitores: 
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 Composição de uma equipe de alunos monitores para atuarem no LIED junto coma 

professora responsável pela aula de informática. 

 
Instalações de softwares educativos: 

 
 Os softwares poderão ser adquiridos; 

mediante pesquisa de softwares livres, que são gratuitos, pela internet; 

 De acordo com a metodologia da escola a seleção ou indicação do quadro docente; 

 Compra do software pela escola. 

 
Manutenção preventiva do Laboratório de Informática Educativa 

 
 A manutenção deverá ser gerenciada pelo (a) responsável pelo LIED e alguns alunos 

monitores que diz respeito à atualização do banco de dados, atualização e verificação de 

antivírus, bem como outros procedimentos que possam ser indicados pela escola; 

 Abertura do Laboratório nos dois turnos para uso como atividade extraclasse. 

 
Aplicação do relatório de avaliação da aula trabalhada no LIED: 

 
 Ao término da aula no LIED o professor deverá preencher uma ficha de avaliação dos 

resultados observados, do comportamento do aluno mediante esta nova tecnologia, ganhos 

e dificuldades sentidas pelo grupo, bem como apontar sugestões que poderiam melhorar a 

prática da informática educativa na escola. 

 

4- RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Recursos humanos: 

Professora de informática: Professora da turma 

Alunos Monitores nas turmas mais avançadas. 

 

Recursos materiais: 

 
 Computadores para que possa atender um grupo de no máximo 2 alunos durante as aulas. 

 Softwares e programas educativos. 

 Livros relacionados à prática da informática educativa para que os professores possamestar 

se atualizando. 
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ESCALA DE FUNCIONAMENTO 
 
 

 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MATUTINO 

1º A 2º A 4º A PROJETO 5º B 

08:30hs – 

09:30hs 

08:30hs – 

09:30hs 

08:30hs – 

09:30hs 

08:30hs – 

09:30hs 

08:30hs – 

09:30hs 

1º B 3º A 4º B 5º A --------------- 

10:30hs – 

11:30hs 

10:30hs – 

11:30hs 

10:30hs – 

11:30hs 

10:30hs – 

11:30hs 

--------------- 

TGD 01 TGD 01 TGD 01 TGD 01 TGD 01 

11:30hs – 

12:30hs 

11:30hs – 

12:30hs 

11:30hs – 

12:30hs 

11:30hs – 

12:30hs 

11:30hs – 

12:30hs 

VESPERTINO 

1º C 3º B 3º D PROJETO 5º C 

14:00hs – 

15:00hs 

14:00hs – 

15:00hs 

14:00hs – 

15:00hs 

14:00hs – 

15:00hs 

14:00hs – 

15:00hs 

2º B 3º C 4º C 4º D --------------- 

16:15hs – 

17:15hs 

16:15hs – 

17:15hs 

16:15hs – 

17:15hs 

16:15hs – 

17:15hs 

--------------- 

TGD 02 TGD 02 TGD 02 TGD 02 TGD 02 

17:15hs – 

18:15hs 

17:15hs – 

18:15hs 

17:15hs – 

18:15hs 

17:15hs – 

18:15hs 

17:15hs – 

18:15hs 

 
 

5- AVALIAÇÃO: 
 
 

 

Avaliação do LIED durante o desenvolvimento dos projetos: 

 
 Após cada projeto desenvolvido com o apoio do LIED o professor deverá preencher uma 

avaliação colocando suas observações feitas durante o trabalho, como dificuldades 

encontradas, posturas dos alunos, habilidades desenvolvidas e etc; 
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 Ao final do projeto será realizada uma reunião com a participação dos professores, direçãoe 

demais profissionais envolvidos neste processo para avaliação dos relatórios produzidos 

durante o ano letivo, e resultados das metas definidas neste projeto. 

 
 
 

6- REFERÊNCIAS· 
 

 

Tecnologia Educacional: política, histórias e propostas - organizado por Edith Litwin - Ed. Art. 

Méd., 1997. 

Informática e Formação de Professores volume 1 e 2, Maria Elizabeth de Almeida, Ministério da 

educação Secretaria de educação a Distância. 

Parâmetros Curriculares Nacional: Língua Portuguesa/ Secretaria de educação Fundamental - 

Brasília. 
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Projeto Recrear 

 

Objetivo Geral : 

 
 Inserir jogos e brincadeiras no horário do intervalo (recreio) ,para que este seja um 

momento lúdico,harmônico e prazeiroso,proporcionando aos alunos a convivência com 

brincadeiras organizadas. 

Objetivo Específico: 

 
 Desenvolver um recreio dirigido à partir de brinquedos e brincadeiras. 

 Promover a socialização através de um momento de ludicidade. 

 Desenvolver a auto-estima e valores como amizade,cooperação,liderança, organização. 

 
Justificativa 

 
Ao pesquisar o sentido da palavra recreio,significando divertimento,prazer. “Recrear” 

vem do latim recreare e indica a possibilidade de proporcionar recreio,de divertir,causar 

alegria,prazer ou brincar. 

Pensando na maneira como os nossos alunos ocupam o tempo do recreio e 

preocupados em diminuir os conflitos ,os pequenos acidentes e possibilitar as crianças um 

momento lúdico e prazeiroso,elaboramos o projeto “Recrear”. A ideia surgiu com a necessidade 

de organizar o recreio por meio de jogos,brincadeiras,leitura,contando com a participação e 

organização da coordenação pedagógica,orientadora educacional,professores,alunos e demais 

funcionários envolvidos. 

 
 

Introdução 

 
O momento da brincadeira faz parte da vida da criança.Através do brincar a criança 

aprende e experimenta o mundo. Incluir os jogos e as brincadeiras na escola,favorece a auto- 

estima,a socialização,o respeito, a cooperação,a organização,a liderança,obediência as regras 

e proporciona situações de aprendizagem e desenvolvimento.A criança aprende a agir,tem a 

sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. 

Desenvolvimento 

 
As atividades acontecerão todos os dias da semana durante 20 minutos de intervalo 

( recreio). 

No primeiro momento,realizaremos uma palestra no pátio para mostrar aos alunos o 

sentido do brincar,como brincar e cuidar do material disponibilizado. 
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Realizaremos uma oficina para a confecção de brinquedos feitos com material 

reciclável (sucata). As oficinas serão ministradas pelos professores e apoio da coordenação 

pedagógica. Os brinquedos confeccionados serão disponibilizados para o recreio. 

 
Sugestões de brinquedos confeccionados com sucata: 

 Vai-vem 

 Pião 

 Biloque 

 Boliche 

 Pé de lata 

 Apara bola 

 
Serão disponibilizados também aos alunos jogos diversos,corda,elástico,bola,dama, 

trilha e um espaço para a leitura “Cantinho da Leitura”. Será realizada uma campanha para 

arrecadação de almofadas para o novo espaço.Apresentaremos aos alunos uma caixa de 

sugestões de jogos,brinquedos e brincadeiras preferidas para o nosso recreio. 

 
 

Os jogos e brincadeiras serão monitoradas pelos “Guardiões do Recreio” e pela dupla 

de professores de acordo com a escala do recreio. 

 

 
Conclusão 

 
A realização do projeto “ Recrear”,nos fez entender que o ato de brincar provoca nos 

alunos sentimentos de emoção,alegria,amizade.Desenvolve a auto-estima,os valores tornando 

o momento harmonioso e prazeiroso.O ato de brincar permite ainda que as crianças 

experimentem “papéis”,resolvam situações de conflito e solucionem questões pessoais 

vivenciadas. 

Referências 
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Projeto Acolhida 

 

INTRODUÇÃO 

 
 
 

O projeto Acolhida vem para agregar os outros projetos que temos nesta Unidade 

Escolar. Acolher significa cuidar, receber, apoiar, abrigar, abraçar, sendo assim, sentimos a 

necessidade de receber a comunidade escolar no pátio para iniciar o turno com boas vindas, 

recados, aniversariantes, histórias, músicas, agenda do dia ou semana, hora cívica, recepção 

de visitantes, apresentações espontâneas das crianças. 

É um momento que a direção, coordenação, professores e alunos tem um contato direto. 

O desenvolvimento desse projeto vem de encontro com o Currículo em Movimento, trazendo os 

temas transversais. 

O projeto foi elaborado direcionando o processo de formação para desenvolver a prática 

pedagógica, como o respeito, a partilha de ideias, o saber ouvir, associando o compromisso de 

uma ação interventiva apoiada na concepção de estudos qualificando a ação pedagógica de 

toda a comunidade escolar. Visa também propiciar ao educando a oportunidade de integração 

com todos os membros da comunidade escolar. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
. Promover a socialização entre o grupo, viabilizando situações em que os alunos sintam-se 

capazes de se expressar e desenvolver a autoconfiança e manifestar-se em um ambiente de 

respeito que acolhe a diferença e a diversidade. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
. Acolher o aluno de forma agradável para que se sinta bem vindo e seguro no ambiente 

escolar; 

 Auxiliar no planejamento e desenvolvimento das atividades planejadas previamente; 

 Promover a integração curricular; 

  Realizar atividades envolvendo músicas, contação de histórias palestras, filmes, 

informes; 
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 Promover a formação geral do educando e do desenvolvimento do pensamento critico a 

partir de conversas e ações; 

 Propiciar a interação: aluno, professor, direção, coordenação e comunidade escolar; 

 Realizar troca de conhecimentos; 

 Valorizar os momentos de atividades culturais e projetos; 

 Valorizar e respeitar o momento cívico e amor pela pátria; 

 Respeitar ao palestrante e/ou convidado; 

 Saber ouvir e falar no momento certo; 

 Dar autonomia aos alunos para apresentar seus talentos; 

 Estimular a partilha. 

 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Após o sinal sonoro que será uma música clássica projeto dos pais do aluno Miguel do 2º 

“A” que integrará ao projeto de acolhida, os alunos sentarão no pátio em fila cada um no seu 

lugar estabelecido, seguindo uma ordem do 1º ao 5º ano, os professores acompanham os 

alunos e o responsável pela acolhida dá as boas vindas e em seguida segue a agenda do dia, 

com contação de histórias, músicas, informes, apresentação dos alunos ou comunidade, hora 

cívica. O espaço é livre para todos sendo que necessita de autorização da direção e/ou 

coordenação para uma melhor organização e estabelecer se o que será feito está de acordo 

com o currículo em movimento. 

A hora cívica é feita as segundas e sextas-feiras onde hasteamos a bandeira na 

segunda-feira e arriamos na sexta-feira, como prevê a Lei nº 12.031, de 21 de setembro de 

2009, que determina a obrigatoriedade de execução semanal do Hino Nacional nos 

estabelecimentos de ensino fundamental. No momento cívico os professores conscientizam os 

alunos sobre a postura diante do hino nacional e a importância de respeitá-lo como símbolo da 

pátria e a valorização do país. 

Será contada uma história com ou sem recurso fazendo assim com que o espaço escolar 

se torne um estímulo a partilha de ideias e propostas de qualificação e reflexão, oportunizando 

momentos de aprendizagem mais lúdicos. 

Os aniversários são comemorados na hora cívica, onde a criança fica responsável por 

hastear ou arriar a bandeira, mas nada impede que parabenizemos o aluno quando este 

comunica que está fazendo aniversário. 
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Em datas comemorativas tocamos os hinos referentes as mesmas para o conhecimento 

dos alunos, como aniversário de Brasília, proclamação da república, dia da bandeira. 

O momento da acolhida é o início de todos os projetos ministrados na escola, pois ali é 

apresentada a agenda do dia e da semana para toda a comunidade escolar. 

 

 
AVALIAÇÃO 

 
Nossa Escola tem como principio o exercício da cidadania, o respeito a liberdade de 

expressão dos ideais da solidariedade humana, com pleno desenvolvimento da pessoa e o 

preparo consciente de seu papel na sociedade. 

No decorrer do projeto pretende-se que as crianças adquiram mais facilidade para 

trabalhar a socialização, a criatividade, colocar em prática suas diversas habilidades com 

destaque para a linguagem oral, ou seja, a capacidade de falar em público, expor suas ideias e 

interação com o meio. 

Pretende-se aproveitar os conteúdos trabalhados para o enriquecimento nas práticas 

pedagógicas através de atividades extraclasses: desenho, textos, murais etc. 
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ANEXOS 

Mural de fotos 

 

Acolhida aos Professores – Recepção Semana Pedagógica 
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Primeira Semana de aula 

 

1º Dia letivo temático – Oficina Afetividade e eixos transversais 
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2º Dia Letivo Temático – Apresentação do Projeto Pedagógico e Aniversário da Escola 
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Projeto música clássica 
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Reunião de Pais 1º Bimestre e Festa da família 
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Avaliação Institucional 

 
A avaliação institucional permite conhecer a realidade, diagnosticar as fragilidades 

da escola ,analisar e planejar mudanças e intervenções junto a comunidade escolar 

visando garantir a qualidade do ensino . 

 
 

 
Qualidade dos serviços oferecidos 
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Participação da família na escola 
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Escola Classe 206 Sul 

 
QUESTIONÁRIO FAMÍLIA 

APÊNDICES 

 

Questionários 

Prezada Família! 

 
Gostaríamos de contar com sua colaboração respondendo a este questionário, cujo objetivo é 

definir a sua participação na construção do Projeto Pedagógico da escola. O que importa é 

conhecer as respostas que estão de acordo com sua realidade. 

Não deixem de responder nenhuma questão! 

 
 
 

1. Qual o nível de escolaridade do responsável? 

 
( ) Nenhuma instrução 

( ) Ensino Fundamental incompleto 

( ) Ensino Fundamental completo 

( ) Ensino Médio incompleto 

( ) Ensino Médio completo 

( ) Ensino Superior incompleto 

( ) Ensino Superior completo 

( ) Pós-graduação 

( ) Outros 

 
2. Profissão:   

3. Número de filhos que estudam na escola:   

4. Em que ano os seus filhos (as) estudam: 

( ) 1º ( ) 2º ( ) 3º ( ) 4º ( ) 5º 

 
 

5. Seus filhos (as) estudam próximo ao local em que residem? 

(  ) sim ( ) não 

 
6. Qual o local que vocês residem?   
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7. Vocês utilizam meios de transporte para chegar a escola? 

( ) sim ( ) não Qual?_   
 
 

 

8. Sua residência é: 

 
( ) Própria ( ) Alugada ( ) Cedida ( ) Outros 

9. Qual é a renda mensal de seu grupo familiar? 

 
( )Um salário mínimo 

 
( )Dois a três salários mínimos 

 
( )Quatro a cinco salários mínimos 

( )Seis a sete salários mínimos 

( )Oito a dez salários mínimo 

 
( )Acima de dez salários mínimos 

 
 
 

10. Incluindo você, quantas pessoas vivem em sua residência? 

 
( ) Duas ( ) Cinco 

( ) Três ( ) Seis pessoas ou mais. 

( ) Quatro 

 
11. Qual o meio de comunicação que vocês mais utilizam para se informarem? 

 
( ) Jornal escrito 

( ) Jornal falado (TV) 

( ) Jornal falado (rádio) 

( ) Internet 

( ) Revistas 

( ) Redes sociais Qual?  _ 
 
 

12. Vocês usam computador? 

 
( )Não 

( )Sim, de casa 
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( )Sim, da escola 
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( )Sim, do trabalho 

( )Sim, de amigos 

( )Sim, de outros locais 

 

 
13. Vocês entendem a importância do Projeto Político-Pedagógico para a escola? 

 
( ) sim ( ) não 

 
 
 

14. A escola possui Conselho Escolar? 

 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
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QUESTIONÁRIOSERVIDORES 

1. Identificação: 

2. O Projeto Pedagógico promove a participação de toda comunidade escolar na 

organização educacional? 

3. O Projeto Pedagógico promove a autonomia e contribui com a definição da identidade 

escolar? 

4. A elaboração do Projeto Pedagógico fortalece a gestão escolar? 

5. A rotatividade dos professores na escola influencia na operacionalização do PP e na 

qualidade do ensino oferecido? 

6. Existem espaços de diálogos, debates, estudos e reflexões no cotidiano escolar? 

Escola Classe 206 Sul 

 

Prezado (a) servidor (a), 

 
Gostaríamos de contar com a sua colaboração respondendo a este questionário, como parte 

de uma pesquisa sobre o Projeto Pedagógico de nossa escola, cujo objetivo, entre outros é 

definir a sua participação na construção, efetivação e aplicação do mesmo. 

 

Nome: _                                                                                            

Turno de trabalho: ( )Matutino ( ) Vespertino 

Tempo de trabalho na SEDF.     

Tempo de trabalho na escola.  _    

 

 

( ) sim ( ) não 
 
 
 
 

( ) sim ( ) não 
 
 
 

( ) sim ( ) não 
 
 
 

( ) sim ( ) não 
 
 
 

( ) sim ( ) não 
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  7. Com a implantação do Projeto Pedagógico podemudar:  

A organização da escola? ( ) sim ( ) não 

As taxas de evasão? ( ) sim ( ) não 

As taxas de retenção? ( ) sim ( ) não 

O compromisso dos professores e demais profissionais? ( ) sim ( ) não 

O ambiente escolar? ( ) sim ( ) não 

O envolvimento dos pais? ( ) sim ( ) não 

A aprendizagem dos alunos? ( ) sim ( ) não 

O desempenho da escola nas avaliações em larga escala: ( ) sim ( ) não 
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GOVERNO DO DISTRITOFEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - CRE - PP 

 
 
 
 

Prezado(a) Responsável(a), 

 
O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos 

pais/responsáveis 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 aprendizagem vivenciados por seu(a) 

filho(a). Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações 

individuais prestadas. 

 
 
 

1. Grau de parentesco com o(a) estudante: 8. Em que Região Administrativa você mora? 
 

( ) Pai. 

 
( ) Mãe. 

 
(   ) Padrasto. 

(   ) Madrasta. 

( ) Outro: 

( ) Itapoã. ( ) Santa 

Maria 

 
( ) Lago Norte. ( ) Guará 

 
( ) Paranoá. ( ) Núcleo 

Bandeirante 

( ) Varjão. ( ) 

Taguatinga 
 

 
2. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

( ) Planaltina. ( ) São 

Sebastião 

( ) Asa Sul ( ) 

Recanto das Emas 

 
( ) Asa Norte. ( ) 

Sobradinho 
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3. Qual a sua faixa etária? 

 
( ) Até 29 anos. 

( ) Outra 

  _ 

( ) De 30 a 40 anos. 
 

( ) De 41 a 50 anos. 
9. Qual tipo de moradia que você vive: 

( ) De 51 a 60 anos. 
( ) Casa.   

( ) + 61 anos. 
( ) Apartamento.  

 
 

4. Como você se autodeclara? 

( ) Própria.   

( ) Alugada. 
  

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

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
10. Na sua casa tem carro? 

( ) Não quero declarar. 
( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

 
 

5. Qual a faixa de renda mensal da sua 

família? 

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

( ) Sim, dois 
  

( ) Até R$ 1.245,00. 11. Na sua casa tem quartos para dormir? 

( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. ( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. ( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 ( ) Sim, dois. 
  

( ) Mais de R$ 12.450,00. 
 

 
12. Na sua casa tem computador? 

6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do 

homem responsável na família? 

( 

 
( 

) Não tem. 

 
) Sim, um. 

( 

 
( 

) Sim, três. 

 
) Sim, quatro ou mais. 

( ) Nenhuma escolaridade. 
( ) Sim, dois. 

  

( ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 
    

( ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 
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( ) Ensino médio.  

( ) Ensino superior. 

( ) A família não possui um homem 

responsável. 

13. Quantas vezes por semestre a família tem 

o hábito de frequentar o cinema, museu ou 

teatro? 

 
 

7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da 

mulher responsável na família? 

( ) Nenhuma. 

( 

 
( 

) Uma ou duas. 

 
) Três ou quatro. 

( ) Nenhuma escolaridade. ( ) Cinco ou seis. 

( ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. ( ) Mais de seis. 

( ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 
 

( ) Ensino médio. 
 

( ) Ensino superior 14. Na TV/plataformas de internet, assinale o 

que você costuma assistir: 

  
( ) Entretenimento (novela, programa de 

auditório, filmes) 

  
( ) Esporte. 

  
( ) Jornais. 

 

 

15. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você consideraadequado: 
 
 
 
 

 ÓTIMO BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua 

escola 

    

Organização geral da escola     

Direção     
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Corpo Docente     

Serviços de Secretaria     

Orientação Educacional     

Orientação Disciplinar     

Qualidade do Ensino     

Merenda     

Limpeza e Higiene     

Segurança     

Casinha de Leitura     

Laboratório de Informática     

Relacionamento entre colegas     

Relacionamento entre 

professores e alunos 

    

Relacionamento entre alunos e 

direção 

    

 

 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim: 
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16. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso 

trabalho: 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _   
 
 

 

Equipe Escola 206 Sul. 
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GOVERNO DO DISTRITOFEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - CRE - PP 

 
 
 

Prezado(a) Professor(a), 

 
O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação profissional, das 

práticas pedagógicas e do perfil socioeconômico e cultural dos professores desta Unidade 

Escolar no ano de 2019. A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande 

valia para realizar o diagnóstico da realidade escolar e colaborar para a construção de metas e 

ações a serem realizadas no decorrer deste ano. 

 

 
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. 
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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 R$ 1.245,00. 

(      ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

(      ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

(     ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

( ) Mais de R$ 12.450,00. 

 
 

5- Em que Região Administrativa você mora? 

 
( ) Itapoã. ( ) Lago Sul 

 
( ) Lago Norte. ( ) Recanto das Emas 

 
( ) Paranoá. ( ) São Sebastião. 

 
( ) Varjão. ( ) Taguatinga. 

 
( ) Planaltina. ( ) Núcleo Bandeirante. 

 
( ) Sobradinho. ( ) Guará. 

 
( ) Asa Norte. ( ) Santa Maria. 

( ) Asa Sul. 

( ) Outra    
 
 

 

6- Qual tipo de moradia que você vive: 

 
( ) Casa. 
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( ) Apartamento. 

 
( ) Própria. 

 
( ) Alugada. 

 
( ) Cedida. 

 
 
 

7- Na sua casa tem carro? 

( ) Não tem. 

( ) Sim, um. 

 
( ) Sim, dois 

 
( ) Sim, três. 

 
( ) Sim, quatro ou mais. 

 
 
 
 
 

8- Qual é o seu nível de escolaridade? 

 
( ) Ensino Superior– Curso:  . 

 

( ) Pós-Graduação – Curso:  _. 
 

( ) Mestrado. 

 
( ) Doutorado. 

 
( ) Outro:  _  _. 

 
 

 

9- 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. 
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10- Além da atividade como docente nesta escola, você exerce outra atividade que contribui 

para sua renda pessoal? 

( ) Sim, na área de Educação. ( ) Sim, fora da área de Educação. 

 
 

11- Há quantos anos você trabalha como professor? 

( ) Meu primeiro ano. 

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

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

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

 
 
 

12- Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? 

( ) Meu primeiro ano. 

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

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

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

 
 
 

13- Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se 

encontra neste momento? 

( ) Meu primeiro ano. 

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

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

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

 
 
 

14- 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 
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moderado. 
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( ) Sim, e não houve impacto.. ( ) Sim, e houve um grande impacto. 

( ) Sim, e houve um pequeno impacto. 

 
 

15- 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. 

 
 
 
 

16- Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ouler: 

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

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

( ) Sites sobre educação. 

 
( ) Outro:    

 
 
 
 
 
 
 

 

Agradecemos sua participação! 

 
Ela é muito importante para termos uma escola onde todos participem e gostem de estar! 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GDF 

ESCOLA CLASSE 206 SUL 

PROFESSOR(A):   
 

ALUNO(A):  TURMA: 
 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018 
 

 
QUALIDADE DA LIMPEZA DA 

ESCOLA 
Ótimo Bom Satisfatório Regular Ruim 

Pátio      

Salas de aula      

Banheiros      

Cantina      

Área Externa      

Sala de Informática      

 
 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

OFERECIDOS 
Ótimo Bom Satisfatório Regular Ruim 

Trabalho pedagógico desenvolvido 

pela Escola 

     

Atividades Pedagógicas realizadas em 

sala de aula 

     

Deveres enviados para o aluno fazer 

em casa 

     

Acolhimento dos alunos no pátio na 

entrada 

     

Projetos desenvolvidos pela Escola: 

Festas, passeios, literatura 

     

Atividades na sala de informática      

Lanche da Escola      
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PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA Sim Não 
Às 

vezes 

Conhece a(o) professor(a) do(a) aluno(a)?    

Participa das reuniões pedagógicas?    

Participa das palestras e atividades socioculturais?    

Acompanha a agenda escolar do aluno?    

Acompanha as tarefas de casa do(a) aluno(a)?    

Providencia o uniforme e os materiais escolares do aluno 

(a)? 

   

Cumpre o horário de chegada e saída do aluno (a)?    

Contribui com a APM?    

Conhece a Proposta Político Pedagógica da escola?    

Providencia a assiduidade diária do(a) aluno(a)?    
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ESCOLA CLASSE 206 SUL 

ALUNO (A):  _  _ 

DATA:  / / _ 

PROFESSOR (A):  TURMA:   
 
 
 

 

HABILIDADES ÓTIMO BOM 
PRECISO 

MELHORAR 

Tenho interesse e participo das atividades 

escolares. 

 

 

 

 

 

 

Sou um (a) aluno (a) presente e evito faltar 

às aulas. 

 

 

 

 

 

 

Realizo as atividades de sala com capricho 

e atenção. 

 

 

 

 

 

 

Trago meu material, sempre organizado. 
 

 

 

 

 

 

Realizo as tarefas de casa com capricho e 

atenção. 

 

 

 

 

 

 

Respeito os (as) professores (as), 

servidores e colegas. 

 

 

 

 

 

 

Cumpro os combinados que fiz em minha 

escola. 

 

 

 

 

 

 

Sou atento às explicações do (a) professor 

(as). 

 

 

 

 

 

 

Utilizo as palavras mágicas: por favor, 

obrigado (a), com licença e me desculpe. 

 

 

 

 

 

 

Tenho bom comportamento em sala de 

aula, na fila, no recreio e nos passeios. 

 

 

 

 

 

 

Ajudo meus colegas sempre que precisam. 
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ESCOLA CLASSE 206 SUL - CALENDÁRIO ANUAL 

FEVEREIRO 
11/02 – Início do 1º Bimestre 

15/02 – Reunião de Pais e Mestres – Apresentação 

 
 
 
 

MARÇO 

12/03 – Dia Temático – Planejamento Pedagógico da Comunidade 

Escolar 

01/03 – Desfile das diferenças – Baile de Carnaval 

04, 05 e 06 – Recesso 

07 e 08/03 – Educação Inclusiva – Semana Distrital de Conscientização 

e Promoção da Educação Inclusiva aos Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais 

23/03 – Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água 

 
 

ABRIL 

10 e 11/04 – Prova diagnóstica – SIPAE - DF 

15 a 18/04 – Semana Avaliativa 

24/04 – Conselho de Classe 

25/04 – Término do 1° Bimestre 

26/04 – Início do 2° Bimestre 

 
 

 
MAIO 

04 /05 – Reunião de Pais e Mestres – Almoço da Família (Reposição do 

dia letivo móvel 21/06) 

06 a 10/05 – Semana de Educação para a Vida 

08/05 – Dia letivo temático – Planejamento Pedagógico da Comunidade 

Escolar 

16/05 – Aniversário da escola 

 
 

JUNHO 

03/06 – Dia da Educação Ambiental 

04/06 – Olimpíada de Matemática 

17 a 19/06 – Semana Avaliativa 

26/06 – Conselho de Classe 

 
 

JULHO 

06/07 – Reunião de Pais e Mestres – 2º Bimestre (Reposição do dia 

letivo móvel 08/07) 

08/07 – Término do 2º Bimestre 

08 a 28/07 – Recesso Escolar 

29/07 – Início 3º Bimestre 

 
AGOSTO 

11/08 – Dia do Estudante 

17/08 – Festa das Nações “Folclore” 

29/08 – Dia Letivo Temático - Planejamento Pedagógico da 



162  

 Comunidade Escolar 

 
 

SETEMBRO 

16 a 20/09 – Semana de Prevenção ao Uso de Drogas 

16 a 20/09 – Semana Avaliativa 

19/09 -Patrono da Educação Paulo Freire 

25/09 – Conselho de Classe 

 
 

 
OUTUBRO 

04/10 – Término do 3º Bimestre 

05/10 – Reunião de Pais e Mestres - 3º Bimestre (Reposição do dia 

letivo móvel 18/10) 

07 a 10/10 – Semana da Criança 

14 a16/10 – Recesso escolar 

17 e 18/10 – Dias Letivos Móveis 

 
 

NOVEMBRO 

06/11 – Dia Letivo Temático 

09/11 – Mostra Cultural (Reposição do dia letivo móvel 17/10) 

20/11 – Dia da Consciência Negra 

25 a 29/11 – Semana Avaliativa 

 
 

DEZEMBRO 

04/12 – Conselho de Classe 

05/12 – Passeio 5º Ano – Hotel Fazenda 

07/12 – Formatura – Colação 

13/12 – Reunião de Pais e Mestres 

14/12 – Término do 4º Bimestre 



163  

Plano de Ação Coordenação Pedagógica - 2019 
 
 
 

Objetivos Metas Estratégias/Ações 
Avaliação das 

ações 
Responsáveis Cronograma 

Realizar  Realização de Será realizada Direção Anual 

Coordenações estudos e atividades continuamente, Coordenação 

coletivas voltadas destinados à junto à equipe Orientação 

ao estudo e promoção da gestora e corpo Educacional 

reflexão da prática formação docente após a Equipe 

docente; continuada dos realização das Especializada de 

 docentes. ações promovidas Apoio a 

  pela escola, com o Aprendizagem 

  objetivo de  

  aprimorar as  

  estratégias  

  articuladas que  

  respondam às  

  demandas de  

  aprendizagem dos  

  estudantes  

Orientar e  Planejamento  Direção e Semanal 

coordenar, semanal do trabalho Coordenação 

semanalmente, o pedagógico,  
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planejamento do  realizados às terças-    
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trabalho  feiras no horário da    

pedagógico, coordenação; 

objetivando o Acompanhamento 

sucesso do ensino- das atividades 

aprendizagem dos pedagógicas e da 

alunos. evolução de 

 aprendizagem dos 

 alunos através dos 

 testes da 

 psicogênese da 

 escrita e demais 

 instrumentos de 

 avaliação. 

Realizar estudo e  Apresentação dos  Direção  

análise dos indicadores de Coordenação 

resultados das desempenho da  

avaliações escola para o  

nacionais e conhecimento e  

regionais a fim de análise acerca dos  

torná-las resultados obtidos, a  

instrumentos de fim de traçar,  

melhoria da prática coletivamente,  

pedagógica; metas para o  
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  avanço pedagógico    
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  dos discentes;    

Participar da  Construção coletiva  Direção  

elaboração, dos Coordenação 

implementação, Reagrupamentos e  

acompanhamento e Projeto Interventivo.  

avaliação dos   

Reagrupamentos e   

Projeto Interventivo,   

a fim de promover e   

reforçar as   

aprendizagens dos   

estudantes;   

Integrar os projetos  Coordenação  Direção  

pedagógicos da semanal, com Coordenação 

escola, com foco equipe docente para  

em uma prática elaboração de um  

pedagógica lúdica e planejamento  

interdisciplinar. voltado à ludicidade  

 e  

 interdisciplinaridade  

 buscando a  

 integração dos  
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  projetos    
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  pedagógicos e do 

cronograma anual 

de atividades. 

   

Incentivar a 

participação dos 

professores nas 

oficinas, palestras e 

demais atividades 

voltadas para a 

formação 

continuada. 

 Realização de 

Oficinas Pedagógica 

sobre a ... 

 
Orientações acerca 

do preenchimento 

dos RAVs (relatórios 

avaliativos); 

 Direção 

Coordenação 

Orientação 

Educaional 

Equipe 

Especializada de 

Apoio a 

Aprendizagem 
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Organizar 

Conselhos de 

classe e apresentar 

sugestões de 

práticas 

pedagógicas que 

possam efetivar a 

aquisição dos 

conteúdos 

trabalhados. 

 Participação nos 

conselhos de classe, 

sugerindo as 

intervenções e 

encaminhamentos 

necessários. 

 Direção 

Coordenação 

Orientação 

Educacional 

Equipe 

Especializada de 

Apoio a 

Aprendizagem 

Bimestral 
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Realizar,    Direção Anual 

juntamente com a Coordenação 

Orientação Orientação 

Educacional, a Educacional 

construção da Equipe 

parceria entre Especializada de 

Família e Escola, Apoio a 

em busca da Aprendizagem 

consecução de  

uma educação de  

qualidade.  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

Gerência do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 
 
 
 

Plano de Ação Equipe dos Serviços Especializados de Apoio às Aprendizagens 
 
 
 
 
 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar:  Escola Classe 206 Sul Telefone: 39017692 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem / EEAA: Pedagoga Maria Creusa Mota e Psicóloga Greice Furini Lawall Sobrinho 

E-mails: ec206sul@gmail 

Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

PDE/META 
 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

As ações visam 1 - Mapeamento 1.1 Visão clara e Relatos, análise de EEAA Primeiro semestre Avaliação pela 
alcançar o aluno institucional; atualizada do documentos,   direção. 

por meio da equipe  estado físico e observação, ficha    

gestora, equipe de  relacional da de avaliação .    

apoio e  escola.     

professores.       

Contextualização e Caracterização da Unidade Escolar 

 
 

A Escola Classe 206 Sul está localizada na SQS 206 Sul - Área Especial e atende em sua maioria alunos das regiões administrativas do Paranoá e Itapoã, entre outras. 

A escola recentemente passou por uma reforma e pintura. A sala de informática foi reaberta e a biblioteca será inaugurada em breve, sendo mais um espaço de 

leitura e contação de histórias. A sala de recursos foi fechada e no seu lugar temos agora uma copa para os professores. A escola atende alunos do Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano e duas Classes Especiais de TEA. Neste ano há 276 alunos matriculados nesta UE. 
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2 - Criar espaços de 

escuta aos docentes. 

 
 
 
2.1-Conhecer a 

concepção de 

aprendizagem que 

norteia a prática do 

professor e acolher 

suas queixas dos 

alunos com 

 
 
 

Escuta, observação, 

preenchimento da 

ficha de 

encaminhamento e 

avaliação dos 

alunos 

 
 
 
 

 
EEAA 

 
 
 
 

 
No decorre do ano 

 
 

 
2.1-Relatórios de 
Avaliação e 

Intervenção 

Educacional dos 

alunos 

encaminhados, 

devolutiva aos 
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3 – Projeto de 

Transição da Escola 

Classe para o 

Centro de Ensino 

Fundamental 

dificuldade de 
aprendizagem. 

2.2-Acolher as 

queixas de alunos 

com dificuldades 

diversas 

(relacionamento, 

comportamental, 

familiar e escolar) 

que interfiram no 

processo de 

aprendizagem. 

encaminhados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEAA, SOE e 

coordenação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outubro a 
dezembro 

professores. 

2.2- 
Acompanhamento 

junto aos 

professores, junto a 

família e aos 

profissionais que 

atendem o aluno. 

 
 

 
3.1 - Diminuir as 

dificuldades 

enfrentadas pelos 

alunos na transição 

do 5º para o 6º 

ano. 

 
- Visita e 

interlocução por 

meio de 

depoimentos de ex- 

alunos, histórias de 

vida (importância 

da escola na 

transformação 

social através de 

convidados 

escolhidos pela 

escola e pelos 

alunos). 

 
 
 

 
Discussão e reflexão 

em reunião 

pedagógica. 
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   - Rodas de 

conversa, troca de 

cartas e passeios 

junto ao CEF 405 

Sul. 
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4 – Coletiva 

Afetividade na 

relação professor- 

aluno 

 
 
 
 
 

4.1 - 

Discutir/Informar 

sobre a 

contribuição da 

afetividade no 

processo de 

ensino- 

aprendizagem; 

sensibilizar os 

professores e 

provocar reflexões 

sobre suas práticas 

em sala de aula. 

 
 
 
 
 

Oficina de 

afetividade com os 

professores em 

reunião coletiva 

Vídeo e dinâmica 
ao ar livre. 

 
 

EEAA 

 
 

Fevereiro 

 
 
 

 
Avaliação dos 
professores e 
direção. 

 
 

5 – Apresentação 

do trabalho e perfil 

das Equipes 

  
 

Apresentação na 
coletiva com 

exposição de slides 

EEAA Março 
 

 
Corpo docente e 

direção. 

5.1 - Informar 
sobre o trabalho 

que a Equipe 

desenvolve na 

escola 

 

 
EEAA 

 

 
Fevereiro 
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 6 – Oficina sobre 
Rotina Escola 

 
 

 
6.1 - Expor aos 

professores a 

importância da 

 
Apresentação na 
coletiva com 
exposição de slides 

  Corpo docente e 
direção. 
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7- Triagem 

construção da 
rotina em sala de 
aula para o melhor 
desempenho dos 
alunos. 

 
 
 

 
Acolhimento da 

família na Regional 

 
EEAA 

 
Outubro e 

novembro 

 
 
 

 
Coordenação 

Intermediária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 – Estratégia de 

Matrícula 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 - Oficina sobre 

valores com os 

7.1 - Triagem de 
alunos para o 

encaminhamento 

adequado as 

necessidade 

especifica 

conforme a sua 

deficiência e 

transtorno. 

de Ensino  
 
 
 
 
 
 

 
EEAA 

 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro 

 

 
 

 
8.1 - Período de 

escrita e entrega 

dos Relatórios dos 

alunos 

encaminhamentos 

com laudo e casos 

omissos. 

 
Relatórios 

encaminhados via 

SEI e entregue 

impressos para a 

coordenação 

intermediária. 

 
 

 
Contação de 

 
 
 
 
 
 
 

 
EEAA 

 
 
 
 
 
 
 

No decorre do ano 

Coordenação 
Intermediária. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo docente e 
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 alunos  

9.1 - Trabalhar o 
resgate dos valores 

(honestidade, 

respeito, 

história, debate e 
registro das ações. 

  direção. 
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10 – Coletiva “O 

bem-estar docente” 

responsabilidade, 
coragem...) e a sua 
importância na 
família e no 
contexto escolar. 

 
 
10.1 – Expor e 

refletir sobre 

autocuidado, bem- 

estar e inteligência 

emocional 

 
 
 

 
Apresentação de 

slides, vídeo, 

figuras, exercício 

de respiração 

profunda/plena 

atenção. 

 
EEAA e direção 

 
Abril 

 
 
 

 
Corpo docente e 

direção. 

 
 

Data: 09/05/2019. 
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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 da Orientação Educacional (SOE) 

 
 

CRE: Plano Piloto e Cruzeiro 

Unidade Escolar:Escola Classe 206 SulTelefone: 3901-7692 

Orientadora Educacional: Liliene Gomes Costa Matrícula: 212.967-1 

E-mail: ec206sul@gmail.com; lilienecosta@hotmail.com Celular: (61) 992813363 

Turnos de atendimento: Matutino e Vespertino 

mailto:ec206sul@gmail.com
mailto:lilienecosta@hotmail.com


183  

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

 
A Escola Classe 206 Sul está localizada na SQS 206 Sul - Área Especial e atende em sua maioria estudantes são oriundos da Asa Sul, 

cidades satélites como: Paranoá, Itapoã, São Sebastião e de outras regiões administrativas. Devido ter uma escola antiga, suas 

instalações físicas precisam de reforma que já foi solicitada e que aguarda providências da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. A escola atende alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e duas Classes Especiais de TGD. 

Atualmente seu corpo docente é formado de 22 servidores efetivos e 9 professores de regime de contrato temporário. 

 

 
 
 

Justificativa 

 
Promover ações que integram escola, família e comunidade de forma preventiva e educativa, auxiliando no desenvolvimento integral dos 

alunos de acordo com o Projeto Pedagógico da Escola. 

 
As atividades do Serviço de Orientação Educacional têm como proposta o foco da aprendizagem do educando, para que este tenha 

sucesso. Nessa visão é de fundamental importância que todos os seguimentos da escola estejam envolvidos e se comprometendo com 

o desenvolvimento integral da criança. Assim sendo, acompanhar o processo é uma necessidade de interação entre as partes 

envolvidas. Esse controle surge como uma estratégia de atuação e busca de parcerias para se alcançar os objetivos de uma 

aprendizagem de qualidade baseada nos pressupostos legais. 

O Serviço de Orientação tem por finalidade auxiliar o educando a desenvolver suas potencialidades como pessoa humana, dotada de 

habilidades e capacidades para selecionar os meios que o ajudem a atingir sua auto-realização. Atua também no sentido de orientar e 
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

TEMÁTICAS ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

ENVOLVIDOS PERÍODO PARCEIROS EIXO DE AÇÃO DA 
ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 
O.E     

DESENVOLVIDA 
Acomodação no espaço físico Aquisição da 

identificação 
equipamentos 
expediente. 

sala,  placa  de 
para  a  mesma, 

e material  de 

SOE, Equipe 
gestora e SEAA 

1º bimestre Equipe 
SEAA 

gestora e Ações para a implantação 
do Serviço de Orientação 
Educacional 

Mapeamento Institucional Levantamento do histórico da 
instituição, perfil da comunidade, PP, 
projetos, regimento escolar, quadro 
funcional, quantitativo de turmas 
ofertadas, quantidade de estudantes, 

quadro de atendimento de professor 
por turma e documentos do SOE. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

1º bimestre e 2º 
bimestre 

Equipe gestora, 
professores, 
estudantes  e 
famílias 

Ações para a implantação 
do Serviço de Orientação 
Educacional 

assessorar o corpo docente, pais, direção, funcionários e comunidade em geral. Com base nos princípios éticos e seguindo a Orientação 

Pedagógica que embasa o Serviço de Orientação Educacional da SEDF, o SOE está de portas abertas para acolher, ouvir, atender, 

intervir, mediar e acompanhar os processos educacionais no ambiente escolar. Em consonância com a missão, visão e valores  da 

escola convivemos diariamente com novas descobertas e possibilidades de intervenções, bem como limites, com vistas a orientar o 

aluno a descortinar novos horizontes, oportunizando a tomada de decisões com base nos conhecimentos aprendidos, auto- 

conhecimento, valores éticos e a convivência social. Por fim, sua ação conjunta com pais, responsáveis pelos estudantes, professores, 

funcionários e especialistas – que acompanham os alunos nas diferentes áreas – visam a superação de suas necessidades específicas 

e/ou coletivas. 
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Apresentação à comunidade 
escolar 

- Reunião com a equipe gestora para 
apresentar as atribuições e 
perspectivas; 
- Reunião com os servidores da 
carreira assistência; 
- Apresentação ao corpo docente 
das atribuições do OE; 
- Apresentação aos alunos por turma 
informando atribuições e 
perspectivas de trabalho do OE e 
como podem recorrer ao SOE; 
- Apresentação  aos pais das 
atribuições e perspectivas  de 
trabalho do OE, como podem 
recorrer ao SOE. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

1º bimestre Equipe gestora, 
professores 

Ações para a implantação 
do Serviço de Orientação 
Educacional 

Elaboração de formulários, 
instrumentos de registros e rotina 
de arquivamento 

Providenciar os seguintes 
instrumentos: 
- Livro ata do SOE ou da unidade de 
ensino; 
- Diário de bordo; 
- Caderno do protocolo; 
- Registro de atendimento; 
- Caderno de planejamento; 

- Ficha de encaminhamento para o 
SOE; 
- Ficha 13 e 19; 
- Ficha de solicitação de 
comparecimento do Responsável; 
- Ficha de termo de compromisso; 

- Ficha registro do conselho de 

classe; 

- Ficha perfil dos alunos 
encaminhados; 
- Ficha perfil de turma; 
- Estabelecer rotina de arquivamento 
no SOE  e dos relatórios que devam 
ir para pasta do estudante na 
secretaria. 

Equipe gestora, 
professores e 
SEAA 

1º bimestre Equipe gestora, 
professores e 
SEAA 

Ações para a implantação 
do Serviço de Orientação 
Educacional 
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Manter comunicação ativa e 
atualizada com a comunidade 
escolar sobre as ações do SOE 

- Divulgar as metas e principais 
ações do plano de ação; 
- Elaborar murais, cartazes, bilhetes 
e informativos com orientações nas 
temáticas demandas  pela 
comunidade ou dos projetos 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Anualmente Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 

Ações para a implantação 
do Serviço de Orientação 
Educacional 
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 desenvolvidos a partir da 
identificação de situações 
problemas-desafios; 
- Apresentar semestralmente os 
resultados de todos os atendimentos 
sendo que, as devolutivas poderão 
ocorrer também nas coordenações 
coletivas, conselho de classe e 
cotidianamente, de acordo com a 
necessidade de cada profissional; 
- Apresentar metas e resultados do 
que foi proposto e executado. 

    

Análise de documentos legais da 
educação e diretrizes pedagógicas 
(Regimento Escolar, ECA, LDB, 
Resoluções da CNE, Portarias da 
SEDF) 

- Nortear a práxis pedagógica do 
SOE com vistas à implementação 
das políticas públicas da educação; 
- Divulgar para a comunidade as 
legislações que sejam pertinentes a 
garantia e a proteção dos seus 
direitos, bem como ao exercício de 
seus deveres e responsabilidades; 
- Garantir momentos de estudo na 
agenda semanal de trabalho; 
- Prestar assessoria a equipe gestora 
em encaminhamentos e ações que 

envolvam essas diretrizes e 
legislações. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

De modo 
contínuo, 
sempre que 
necessário 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 

Ações de Âmbito 
Institucional 
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Sistematizar os dados escolares 
para organizar o trabalho a ser 
realizado na instituição educacional 

- Colaborar na ação-reflexão-ação 
das diretrizes pedagógicas de modo 
a estarem articuladas no PP da 
escola; 
-Realizar     levantamento das 
situações problemas-desafios que 
necessitam de intervenção 
pedagógica (por todos os 
profissionais da educação que atuam 
na escola). Por meio de grupos 
focais, observação–participante, 
questionários, analise do livro de 
ocorrência e atas de reuniões 
(conselho de classe, reunião de pais 
e avaliação pedagógica com a 
comunidade escolar); 

- Analisar esses dados junto à 

equipe gestora e o corpo docente, 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

De modo 
contínuo, 
sempre que 
necessário 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 

Ações de Âmbito 
Institucional 
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 com vistas ao desenvolvimento de 
articulações de ações em rede e 
coletivas; 
- Articular e participar de ações 
interventivas junto à comunidade 
escolar (estudantes, professores, 
servidores da carreira assistência, 
pais e gestores), direcionadas para a 
superação das situações problemas- 
desafios. 

    

Elaborar Plano de Ação Anual do - Planejar ações de forma articulada Equipe gestora, No início do ano Equipe gestora, Ações de  Âmbito 
SOE, que contribua para o alcance e coletiva para auxiliar a superação professores, letivo, mas caso professores, Institucional   

das metas definidas no PP da das situações problemas-desafios famílias,  haja famílias, estudantes    

escola, assim como atender as identificadas na  análise e estudantes necessidade     

diretrizes pedagógicas e interpretação dos dados da realidade  pode ser     

legislações escolar;       reelaborado ao     

 - Referendar o PP da escola ação   longo do ano     

 junto à comunidade escolar;   letivo     

 - Avaliar os resultados         

 para possíveis adaptações no plano       

 de ação inicial.           

Construir conjuntamente com os - Participar de reuniões coletivas  Equipe gestora, Ao longo do ano Equipe gestora, Ação junto ao corpo 
professores e demais seguimentos extraordinárias e da coordenação professores, professores, docente   

da IE o Projeto Pedagógico – PP coletiva;      famílias,  famílias, estudantes    

 - Propor ação coordenada entre a  estudantes     

 equipe pedagógica e SOE no      

 planejamento e estruturação do      

 processo de construção do PP.       

Estudar o Regimento Interno da IE Participar das Coordenações Equipe gestora, Na semana Equipe gestora, Ação junto ao corpo 
e construir coletivamente as Coletivas com apontamento das professores, pedagógica, nas professores, docente   

normas disciplinares conforme necessidades disciplinares.  famílias,  Coordenações famílias, estudantes    

demanda apontada pelo corpo   estudantes Coletivas e/ou     

docente    sempre que     

    necessário     

Incluir e desenvolver nas - Promover palestra, oficinas, Equipe gestora, Quando Equipe gestora, Ação junto ao corpo 
coordenações coletivas ações de vivências e/ou dinâmica, estudos e professores solicitado e SEAA, professores, docente   

desenvolvimento de equipe, leituras de material impresso,  conforme famílias,     

reflexivas, esclarecedoras, de audiovisual ou informativo, etc.,  necessidade estudantes,    

produção de material, etc. sobre sobre tema definido pelo grupo;    parceiros     

temáticas demandadas pelo corpo - Ação conjunta nas coordenações        

docente coletivas com a sala de recursos e        

 outras parcerias.           
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Levantamento de demandas gerais 
junto ao corpo docente 

- Apontar as demandas ou 
necessidades indicadas pelo corpo 
docente de forma oral e/ou escrita; 
- Criar Instrumento(s) de coleta de 
demandas junto ao corpo docente; 
- Entrevistas/grupo focal; 
- Observação-participante 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Na semana 
pedagógica da 
IE, nas 
coordenações 
coletivas 
conforme 
necessidade 

Equipe gestora, 
professores 

Ação junto 
docente 

ao corpo 

 

Participar efetivamente da 
Coordenação Coletiva Semanal 

Solicitar junto  à supervisão ou 
responsável pela  coordenação 
coletiva um tempo para o SOE na 
pauta, para troca de informações, 
devolutivas e ações de formação 
continuada junto aos professores. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Semanalmente Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 

Ação junto 
docente 

ao corpo 

Conselho de Classe Informar ou desenvolver um projeto 
com os professores sobre a Gestão 
Democrática e Sensibilizar quanto à 
importância e implementação do 
Conselho de Classe. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Bimestralmente Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 

Ação junto 
docente 

ao corpo 

Encaminhamentos ao SOE - Apresentar e esclarecer ao corpo 
docente sobre o procedimento de 
encaminhamento de alunos ao SOE 
e dos instrumentos formulados para 
esse fim. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Na  semana 
pedagógica da 
IE e no decorrer 
do ano letivo 
nas 
coordenações 
coletivas  se 
necessário 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 

Ação junto 
docente 

ao corpo 

Apresentar aos/às alunos/as o 
Serviço de Orientação Educacional 

- Visitar as salas de aula para 
apresentação do trabalho; 
- Distribuir folders com intuito de 
reforçar o papel do OE; 
- Reunião com toda a comunidade 
escolar para apresentação da Equipe 
e suas respectivas funções - reunião 
dirigida pelo SOE; 
- Propor ações específicas à etapa 
ou modalidade de ensino. 

Estudantes 1º bimestre Equipe gestora, 
professores, 
estudantes 

Ação junto aos 
estudantes 
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Subsidiar o/a aluno/a para a 
organização eficiente do trabalho 
escolar, tornando a aprendizagem 
mais eficaz 

- Construir individual/coletivamente 
uma rotina escolar junto aos alunos 
se for necessário; 
- Sensibilizar quanto ao uso da 
agenda escolar; 
- Realizar intervenções em sala, 
individualmente e em grupo, 

Professores, 
famílias, 
estudantes 

Ao longo do ano 
letivo 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 

Ação junto aos 
estudantes 



192  

 utilizando textos reflexivos, vivências, 
dinâmicas de grupo, etc. 

    

Acompanhar, individual ou - Preparar e promover encontros Equipe gestora, Conforme  Equipe gestora, Ação junto aos 
coletivamente, os/as alunos/as, para reflexão nas turmas professores, planejamento  professores, estudantes e em rede 
dinamizando temas que atendam demandadas com temas focados nas famílias,  das ações e famílias, estudantes  

às suas necessidades necessidades indicadas pelo corpo estudantes projetos  e parceiros  

 discente (com a presença do      

 professor, em parceria com ele);      

 - Atendimento individual/coletivo;      

 - Realizar palestras de acordo com      

 as necessidades demandadas      

 (Drogas e “Prevenção” ao seu uso      

 indevido; Sexualidade; Formação do      

 ser; Bullying; Valores, etc.).      

Estimular a participação dos/as - Oferecer boletim informativo do Equipe gestora, Ao longo do ano Professores Ação junto aos 
alunos/as nas atividades escolares SOE relacionados aos projetos professores, letivo   Agente de saúde estudantes  

e nos projetos da instituição (participar da elaboração dos famílias,        

educacional boletins informativos junto com o estudantes       

 corpo docente da escola);        

 - Tornar público nos murais e em        

 outros meios e espaços informativos        

 da escola de modo que os alunos        

 tenham acesso (papel da        

 coordenação/direção).        

Contribuir no desenvolvimento da - Sensibilização dos estudantes para Equipe gestora, Conforme  Equipe gestora, Ação junto aos 
capacidade crítica, reflexiva e do tais questões; professores, planejamento  professores, estudantes e em rede 
protagonismo estudantil através de - Promover palestras/encontros famílias,  das ações e famílias, estudantes  

atividades que favoreçam ao temáticos/oficinas, etc. (tais como estudantes projetos  e parceiros  

aluno/a ação-reflexão-ação de convivência, direitos humanos,      

questões que envolvam sexualidade, Bullying, drogas,      

cooperação, sociabilidade, respeito, higiene pessoal, hábitos de estudo,      

alteridade, responsabilidade, valorização pessoal, projeto de vida,      

respeito às diferenças etc.);      

sociais/individuais, entre outros, - Elaborar murais, informativos,      

com vistas à construção de uma blogs, etc.;      

convivência escolar social e - Elaborar, propor e desenvolver      

pacífica projetos (junto ao coletivo da escola)      

 e de acordo com o PP da escola que      

 favoreçam a aprendizagem e a      
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 mediação de conflitos sobre tais     
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 temáticas; 
- Atendimento individual/coletivo. 

    

Proporcionar ao aluno/a análise, a 
discussão, a vivência e o 
desenvolvimento de valores, 
atitudes e comportamentos 
fundamentados em princípios 
universais 

- Solicitar palestras com 
representantes das Redes Sociais; 
- Orientar os alunos de forma 
coletiva, sobre as consequências das 
atitudes preconceituosas e 
discriminatórias dentro e fora do 
contexto escolar; 
- Elaborar, propor e desenvolver 
projetos (junto ao coletivo da escola) 
e de acordo com o PP da escola que 
favoreçam a aprendizagem das 
temáticas demandadas; 
- Eventos Culturais. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Sempre 
necessário 

que Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 
e parceiros 

Ação junto 
estudantes e em rede 

aos 

Realizar ações preventivas contra a 
discriminação por motivo de 
convicções filosóficas,  religiosas, 
ou qualquer forma de preconceito 
de classe econômica, social, étnico, 
sexual, etc., enfatizando o respeito 
à diversidade cultural 

- Solicitar palestras com 
representantes das Redes Sociais; 
- Orientar os alunos de forma 
coletiva, sobre as consequências das 
atitudes preconceituosas e 
discriminatórias dentro e fora do 
contexto escolar; 
- Elaborar, propor e desenvolver 
projetos (junto ao coletivo da escola) 
e de acordo com o PP da escola que 
favoreçam a aprendizagem das 
temáticas demandadas; 
- Eventos Culturais. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias,  
estudantes  e 
parceiros 

Sempre 
necessário 

que Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 
e parceiros 

Ação junto 
estudantes e em rede 

aos 
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Apoiar e subsidiar os segmentos 
escolares, como: Conselho Escolar, 
Conselho de Segurança Escolar e 
Associação de Pais e  Mestres, 
entre outros 

- Solicitar palestras com 
representantes das Redes Sociais; 
- Orientar os alunos de forma 
coletiva, sobre as consequências das 
atitudes preconceituosas e 
discriminatórias dentro e fora do 
contexto escolar; 
- Elaborar, propor e desenvolver 
projetos (junto ao coletivo da escola) 
e de acordo com o PP da escola que 
favoreçam a aprendizagem das 
temáticas demandadas; 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias,  
estudantes  e 
parceiros 

Sempre 
necessário 

que Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 
e parceiros 

Ação junto 
estudantes e em rede 

aos 
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 - Eventos Culturais.     

Desenvolver ações de liderança: 
escolha do representante e vice de 
turma 

- Escolher Representantes de Sala: 
Representante, Vice Representante; 
- O que é ser representante e o que 
faz: treinamento dos candidatos, 
votação, divulgação, ações de posse 
e acompanhamento pelo Professor 
Conselheiro e SOE. 

Professores, 
estudantes 

Sempre 
necessário 

que Equipe gestora, 
professores, 
estudantes 

Ação junto 
estudantes e em rede 

aos 

Utilizar/formular instrumentos - Reuniões junto a outros OE’s para Equipe gestora, Durante o ano Equipe gestora, Ação junto aos 
específicos (fichas, questionários, análise, estudo e reflexão desses  professores, letivo   professores, estudantes  

entrevistas, observação instrumentos.    famílias,     famílias, estudantes   

participante, etc.) que permitam o Organizar e elaborar:  estudantes    e parceiros   

registro dos atendimentos, dos * Livros de registros do SOE;         

acompanhamentos e dos * Livros Atas;           

encaminhamentos * Fichas de encaminhamento;         

 * Diário de bordo do SOE;         

 * Roteiros de entrevistas, de história        

 de vida, anamnese, entre outros;         

 * Registro de observações;         

 * Perfil de turma;          

 * Entre outros.           

Promover ações que permitem o - Palestras com profissionais da Equipe gestora, Durante o ano Equipe gestora, Ação junto aos 
conhecimento do Estatuto da área;    professores, letivo   professores, estudantes e em rede  

Criança e do Adolescente - Reuniões com professores e famílias,     famílias, estudantes   

 família.    estudantes    e parceiros   

Levantamento de demandas gerais -Apontamento das demandas ou Equipe gestora, Durante o ano Equipe gestora, Ação junto aos 
junto ao corpo discente necessidades indicadas pelo corp o professores, letivo   professores, estudantes e em rede  

 discente da IE de forma oral e/ou  famílias,     famílias, estudantes   

 escrita;    estudantes       

 - Criação de Instrumento (s) de         

 coleta de demandas junto ao corpo        

 discente;           

 - Entrevistas/grupo focal;         

 -Observação-participante.         
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Elaborar projetos que favoreçam a 
socialização, a disseminação de 
valores humanos e a aquisição de 
atitudes e de hábitos saudáveis 

- Por meio de peças teatrais, 
palestras, eventos culturais, entre 
outros. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Durante 
letivo 

o ano Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 
e parceiros 

Ação junto 
estudantes e em rede 

aos 

Participar de reuniões do Conselho 
Escolar e do Conselho de 
Segurança Escolar, sempre que 
necessário 

- Participar no processo de escolha 
da Comissão Eleitoral; 
- Auxiliar na organização das chapas 
junto à comissão eleitoral; 
- Apresentar as chapas junto à 
comissão eleitoral; 

- Planejar os dias da votação junto à 
comissão eleitoral. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Durante 
letivo 

o ano Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 
e parceiros 

Ação junto 
estudantes e em rede 

aos 

Apresentação do Serviço de 
Orientação Educacional às famílias 

- Apresentação aos pais das 
atribuições e perspectivas de 
trabalho do OE, como podem  
recorrer ao SOE em reuniões 
coletivas e ou individuais. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias 

1º bimestre Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 

Ação junto a família 

Identificar e trabalhar, junto à 
família, as causas que interferem 
no avanço do processo de ensino e 
de aprendizagem do aluno 

- Levantamento do histórico 
acadêmico do aluno; 
- Registro da História de Vida do 
aluno. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Durante 
letivo 

o ano Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 

Ação junto a família 

Orientação à família sobre o 
Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente 

- Palestras informativas em parceria 
com Assistentes Sociais, 
Conselheiros Tutelares, Promotoria 
da Infância e Juventude; 
- Elaboração de material informativo 
e explicativo. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Durante 
letivo 

o ano Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 
e parceiros 

Ação junto a família 

Contribuir com a promoção de 
relações saudáveis entre a 
instituição educacional e a 
comunidade 

- Realização de eventos temáticos, 
gincana cultural, ações beneficentes; 
- Passeio dirigido pela comunidade 
local. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Durante 
letivo 

o ano Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 
e parceiros 

Ação junto a família 

Orientar os pais e ou responsáveis 
para a compreensão da cultura 
escolar e para a importância dos 
hábitos de estudo na criança 

- Orientações aos pais através de 
palestras, textos informativos; 
-Sensibilizar sobre a participação da 
família no acompanhamento 
acadêmico do aluno. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, 
estudantes 

Durante 
letivo 

o ano Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 
e parceiros 

Ação junto a família 
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Promover momentos reflexivos que 
contribuam com a educação das 
crianças, adolescentes 

- Promover reflexão sobre conflitos 
escolares e as possibilidades de 
intervenção junto ao aluno  através 
de atendimento individual e ou em 
grupo de pais; 
- Implantação da Escola de Pais. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias 

A cada bimestre 
ou sempre que 
houver 
necessidade 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 
e parceiros 

Ação junto a família 

Proporcionar vivência teórico- 
prática aos estudantes na área de 
Orientação Educacional. 

- Receber o estudante e 
contextualizar o momento político 
pedagógico da SEDF e da educação 
no Brasil; 
- Apresentação do Regimento 
Interno das Escolas Públicas do DF; 
- Ouvir as suas demandas e 
encaminhá-las de acordo de acordo 
com a necessidade da escola; 
- Compartilhamento da Orientação 
Pedagógica da Orientação 
Educacional; 
- Discussão a respeito do Projeto 
Político Pedagógico da IE; 
- Apresentar o SOE e o espaço 
escolar. 
- Explicitar os instrumentos do SOE; 
- Convidá-lo a participar das 
coordenações coletivas; 
- Contextualizar o momento político 

pedagógico; 
- Indicar bibliografias para 
embasamento teórico. 
- Oportunizar momentos de 
observação da ação do orientador na 
escola; 

- Promover momentos de escuta, 
reflexão e discussão sobre a atuação 
do orientador; 
- Permitir que o estudante atue 
diretamente com a comunidade escolar e 
os alunos da escola em situações 
orientadas. 

Equipe gestora, 
professores, 
famílias,  
estudantes  e 
estudantes 
universitários 

Sempre que 
houver 
necessidade 

Equipe  gestora, 
professores, 
famílias, estudantes 
e estudantes 
universitários 

Ações na Área de Estágio 
Supervisionado em 
Orientação Educacional 
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