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“Todo aprendizado tem uma base emocional”. 
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APRESENTAÇÃO 

A Proposta Pedagógica é um documento que deve ser produzido por todas as 

escolas, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É um guia para que 

a comunidade escolar — estudantes, pais, professores, funcionários e gestores — 

consigam transformar sua própria realidade. É um instrumento que reflete a proposta 

educacional da escola, através do qual, a comunidade escolar pode desenvolver um 

trabalho coletivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para 

execução dos objetivos estabelecidos. 

Na prática, o documento estipula quais são os objetivos da instituição e o que a 

escola, em todas as suas dimensões, vai fazer para alcançá-los.  

O documento será como um mapa para que a instituição alcance seu potencial 

máximo, adequando-se ao contexto no qual está inserida e contribuindo para o 

crescimento e desenvolvimento de seus estudantes. A Proposta Pedagógica deve 

observar a realidade da comunidade escolar.  É por isso que essa ferramenta deve ser 

flexível e adaptável às necessidades de cada estudante. 

A Proposta Pedagógica deve possibilitar aos membros da escola, uma tomada de 

consciência dos problemas e das possíveis soluções, estabelecendo as responsabilidades 

de todos. A presença do debate democrático possibilita a produção de estratégias, 

assimilando significados comuns aos diferentes agentes educacionais e colaborando 

com a identificação desses com o trabalho desenvolvido na escola. 

É baseado na construção de parcerias com a comunidade que o desenvolvimento 

da cidadania e a construção da identidade da escola. A Proposta Pedagógica define a 

intencionalidade e as estratégias da escola, sendo um mecanismo eficiente e capaz de 

proporcionar à escola condições de se planejar, buscar meios, reunir pessoas e recursos 

para a efetivação desse projeto. Por isso é necessário o envolvimento das pessoas na sua 

construção e execução. Porém, só poderá ser percebido dessa maneira, se assumir uma 

estratégia de gestão democrática, ou seja, se for baseado na coletividade. Ele será eficaz 

na medida em que gera o compromisso dos atores da escola com a proposta educacional 

e com o destino da instituição. 
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A Proposta Pedagógica deve ser revista periodicamente, e essa revisão 

possibilita que os membros das equipes pedagógica e gestora ajustem as metas e os 

prazos de acordo com os resultados alcançados pelos estudantes. 

Esta Proposta é resultado de trabalho coletivo representativo de todos os 

segmentos que compõem a comunidade escolar e tal qual o trabalho desenvolvido em 

nossa escola está sempre em modificação. Portanto, passa por avaliações sistematizadas 

e atualizações. 

Os debates para a elaboração da Proposta Pedagógica 2019 iniciaram-se em 

novembro de 2018com a definição dos trabalhos a serem desenvolvidos em 2019, 

quando se decidiu dar continuidade às atividades de contribuição para o 

desenvolvimento das competências socioemocionais dos membros da comunidade 

escolar da Escola Classe 209 Sul, como aconteceu em 2018 através do projeto Casulo, 

desta vez, chamando de projeto “Despertar – Autoconhecimento e Desenvolvimento 

Emocional”. Decidiu-se ainda, eleger projetos que contemplassem temas importantes 

como: cuidados com o meio ambiente; raízes e diversidades culturais; alimentação 

saudável e aprendizagens através de brincadeiras, levando em consideração o trabalho 

interdisciplinar, de forma a contribuir satisfatoriamente para o desenvolvimento 

curricular dos estudantes.  

Os trabalhos de reestruturação da Proposta Pedagógica prosseguiram na Semana 

Pedagógica 2019e nas reuniões de coordenações coletivas. Debates em reuniões de pais 

e direção, bem como coleta de dados por meio de questionários enviados a todos os 

segmentos da comunidade escolar, sendo estratégias para a elaboração da Proposta 

Pedagógica 2019. Estudantes, pais e funcionários puderam contribuir com suas 

opiniões. 

Sugestão de responsável 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA 

A Escola Classe 209 Sul atende estudantes de tempo integral e regular da rede 

pública de ensino do Distrito Federal do 1º aos 5º anos do Ensino Fundamental. 

Inaugurada em 28 de abril de 1977, a Escola Classe 209 Sul foi criada para 

atender basicamente às crianças da comunidade local, moradoras da SQS 209, como 

também crianças moradoras das Super quadras vizinhas, conforme o plano inicial da 

cidade. Com o tempo, a escola passou a receber estudantes moradores das diversas 

cidades satélites e entorno (Goiás). 

Em 2008, a escola iniciou o horário integral, das 07h30min às 16h30min, 

oferecendo além das aulas no turno matutino, almoço, higiene bucal e repouso, oficinas 

de aprendizagem no turno vespertino. As oficinas ficavam ao cargo de estudantes 

universitários que participavam do Programa Bolsa Universitários, do Governo do 

Distrito Federal. 

Ao final do ano de 2012 a Escola Classe 209 Sul foi indicada pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal para ser Escola Pólo em Educação Integral e em 

2013 integrou o PROEITI – Projeto de Educação Integral em Tempo Integral da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Em 2016 a Escola Classe 209 Sul prosseguiu suas atividades como escola do 

PROEITI atendida pelo Programa MAIS EDUCAÇÃO do MEC e contou com apoio do 

Programa Educador Social Voluntário do GDF. 

No ano de 2017, com a reformulação da Educação Integral pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal que ampliou a oferta de escolas de horário 

integral, as antigas e novas escolas de horário integral passaram a ofertar dez horas de 

atividade diárias, cinco dias na semana com a participação das Escolas Parques. A 

Escola Classe 209 Sul passou a ser tributária da Escola Parque 308 Sul. Os estudantes 

passaram a iniciar suas aulas às 8h com atividades de artes e educação física na Escola 

Parque onde passaram a almoçar, fazer a higiene bucal e o repouso, seguindo, então, em 

transporte da SEEDF para a Escola Classe 209 Sul para o desenvolvimento das demais 

atividades da Base Nacional Comum. O horário de saída dos estudantes passou a ser às 
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18h completando, assim, a carga de 10 (dez) horas diárias, seguindo com igual 

atendimento em 2018. 

Para o desenvolvimento de nossas atividades contamos com: 

● 08 salas de aula, cada uma com ventilador de parede, aparelho de SmartTV 32’, 

aparelho de home theater, armários individuais para os estudantes, armários para 

os professores; 

● 01 pátio externo protegido por uma grade; 

● 01 pequeno pátio de entrada; 

● 01 pátio interno; 

● 01 banheiro para os meninos com 04 sanitários; 

● 01 banheiro para as meninas com 06 sanitários; 

● 01 banheiro acessível com 01 sanitário e chuveiro; 

● 01 bebedouro com água filtrada por filtro central; 

● 01 cozinha para preparação das refeições dos estudantes; 

● 01 depósito de alimentos; 

● 01 sala para o Serviço de Orientação Escolar (SOE) em conjunto com a Equipe 

de Atendimento Educacional Especializado (EAEE); 

● 01 sala para os professores onde são realizadas atividades de coordenação 

pedagógica, reuniões, e descanso durante o recreio dos estudantes e/ou no 

horário do almoço; 

● 01 espaço feito com divisórias adaptado no pátio para uso com atividades 

diversas com estudantes ou não; 

● 01 banheiro para professores; 

● 01 banheiro para visitantes; 
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● 01 sala de direção com banheiro; 

● 01 sala de vice-direção; 

● 01 secretaria; 

● 01 sala que comporta a Sala de Leitura e o Laboratório de Informática, chamada 

de Infoteca. 

As salas de aula com capacidade máxima para 33 estudantes cada, a cozinha é 

industrial e utilizada para o preparo das refeições dos estudantes. Há ainda dois 

pequenos pátios internos e um pequeno pátio externo. As atividades físicas externas são 

desenvolvidas nas quadras de esporte e parquinhos da quadra onde está situada a escola, 

bem como nas áreas verdes. A escola não possui: auditório, refeitório, quadra de 

esportes e parquinho. 

Em 2019, continuando com a mesma estrutura de atendimento dos anos de 2017 

e 2018, a Escola Classe 209 Sul, atende no turno matutino, das 07h30min às 12h30min, 

os estudantes não são do integral, e no turno vespertino, das 13h00 às 18h00, estudantes 

que fazem parte do integral. No total são, 16 turmas, sendo 8 turmas no matutino 

atendendo a 137 estudantes, e 8 turmas no vespertino atendendo 194 estudantes. 

Dados de Identificação da Escola 

Instituição Educacional: Escola Classe 209 Sul 
Endereço: SQS 209 A/E Brasília – DF – CEP: 70.272-000 – Localização: zona urbana 
Telefone: (61) 39012490/8139 
Data de Fundação: 28 de abril de 1977 
Autorização: Portaria nº 03 de 12 de janeiro de 2004-SEE/DF 
Turno de Funcionamento: Matutino e Vespertino 
Etapa: Ensino Fundamental/Anos iniciais - 1º ao 5º Ano 
Matutino: de 07:30 às 12:30 
Vespertino: de 13:00 às 18:00 
Regime: Ciclos 
e-mail: ec209sul.ppc@edu.se.df.gov.br 
CNPJ da Unidade Executora: 00.508.341/0001-72 – Associação de Pais e Mestres da 
Escola Classe 209 Sul 
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Equipe da Escola Classe 209 Sul 
 

Equipe Gestora 
Débora Noely Gomes de Sousa – Diretora 

Ruth Tavares Pereira – Vice-Diretora 

Éder Medeiros da Silva – Chefe de Secretaria 

Conselho Escolar 
Débora Noely Gomes de Sousa – Diretora 

Jadson Barbosa Alves – Carreira Assistência 

Regina Célia Garcia de Freitas – Magistério 

Baltasar Antônio de Paulo – Segmento Pais 

Equipe de Coordenação Pedagógica Local 

Carla Vargas Caldeira - Professora 

Cíntia Pereira de Paula - Professora 

Equipe de Apoio Pedagógico          
Professores 

Alessandra Guimarães Soares Campos 

Iara Santos Oliveira 

Mareni Vani Broch 

Corpo Docente – Professores em    
Regência de Classe 

Ana Paula Calcagnotto Iarto 

Delza Trindade Bittencourt de Oliveira 

Denise Rodrigues de Souza 

Flávia Emerenciana Lira Silva 

Giselle Alves Albuquerque 

Lílian Aires de Sousa 

Maria José de Oliveira Bruno 

Maristela Rodrigues Queiroz 

Marta Daniela Montezino Prates 

Milena Lopes dos Reis 

Regina Célia Garcia de Freitas 

Samara Rodrigues de Araújo 

Saulo Fabrício Pereira 

Sílvio Passos Nunes Júnior 

Talita de Oliveira Lisboa 

Thaiana Pereira da Hora 

Thamara Cordeiro de Queiroz 

Vilma Ribeiro da Silva 

Equipe de Atendimento na Sala       
de Leitura 

Maria Vilarinho Cardoso – Professora  

Simone Sampaio Cavalcante de Almeida – 
Professora  

Equipe de Atendimento Especializado 
Izabel Cristina da Silva Cerqueira – Professora 

Joana Darc Rabelo Carvalho – Orientadora 
Educacional 

Pedro Ferreira Veiga – Psicólogo 

Sulamita Vilarins Volpe – Pedagoga 

Agentes de Vigilância 
Ademir Rocha dos Santos 

Afonso Carvalho Neto 

Cícero Justino dos Santos 

Jadson Barbosa Alves 

Agentes de Portaria 
Juvenal Pereira Pimentel 

Kátia Alves da Silva 

Agente Administrativo 
Jaime Martins Nolêto Filho 

Agentes de Cocção – Merendeiras 
Marlene Ribeiro Pinto dos Santos 

Mírian Pereira Missel 

Agentes de Conservação e Limpeza 
Adailza Guedes 

Alice Luna Castro 

Pedrina Costa Jaci 

Vera Lúcia Almeida Vieira 

Zuleide da Silva Lima 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A Escola Classe 209 Sul é situada na Super quadra Sul 209 (SQS 209 Sul), onde 

residem oficiais do Exército Brasileiro e suas famílias, ocupando a maioria dos prédios 

de apartamentos. No interior da quadra temos quadras de esporte, parquinho de areia e 

muita área verde, locais onde nossos estudantes praticam atividades físicas ou qualquer 

outra atividade ao ar livre planejada pelos professores, vestem o espaço reduzido do 

interior de nossa escola. Como todas as super quadras do Plano Piloto, a SQS 209 

possui o comércio local composto por padarias, farmácias, restaurantes, salões de 

beleza, lanchonetes, bares, boutiques, dentre outros. 

No ano de 2019 há 331estudantes matriculados, entre 6 a 13 anos de idade. 

Destes, 137 estudantes participam do horário regular, das 07h30min às 12h30min. os 

demais estudantes, num total de 194, participam do horário integral iniciando suas 

atividades às 08h na Escola Parque 308 Sul e as encerrando na Escola Classe 209 Sul às 

18h. 

                                                    
Dados obtidos pelo IEducar. 
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Os estudantes estão distribuídos em 08 turmas de 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, sendo, no turno regular matutino, 01 turma de 1º ano, 01 turma de 2º ano, 

02 turmas de 3º ano, 02 turmas de 4º ano e 01 turma de 5º ano. No turno vespertino, que 

são os estudantes do integral, são 08 turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: 01 

turma de 1º ano, 01 turma de 2º ano, 02 turmas de 3º ano, 02 turmas de 4º ano e 02 

turmas de 5º ano. 

O corpo docente da escola é composto por 28 professores regentes legalmente 

habilitados. Destes, temos: 19 pertencentes à Carreira do Magistério Público do Distrito 

Federal, 09 em regime de contrato temporário. Dos 19 professores concursados 

pertencentes ao quadro efetivo de professores, 02 são professoras de Educação Física, 

sendo que uma realiza aulas de ginástica para a comunidade, pelo projeto da SEEDF - 

Ginástica nas Quadras e outra realiza atividades com os estudantes do turno matutino no 

projeto Educação com Movimento, 01é orientadora educacional, 01 atua como  

pedagoga da Equipe Especializada, 02 atuam como coordenadoras pedagógicas locais e 

os demais, num número de 06são readaptados, em processo de readaptação ou com 

restrição de regência de classe, das quais 02 atuam  na Sala de Leitura e 04 atuam como 

apoio pedagógico e 07 atuam em regência de classe. 

Nossos professores zelam por sua formação continuada participando de 

treinamentos, cursos, grupos de estudo e outras oportunidades de atualização 

profissional. Dos atuais docentes, quanto ao gênero temos 26 do gênero feminino e 02 

do gênero masculino. Quanto à escolarização, 100% possuem ensino superior completo 

e 75% Pós-Graduação Latu Sensu, 01 professora tem Mestrado. 

                                                     
Anexo IV 
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A Equipe Gestora da escola é composta pela diretora, pela vice-diretora e pelo 

chefe de secretaria. A equipe de administração é composta ainda por 04 agentes de 

vigilância, 02 agentes de portaria, 01 apoio administrativo, 02 cozinheiras e 05 agentes 

de limpeza. Os serviços de limpeza e cozinha são prestados por empresa terceirizada, já 

os outros funcionários, são todos concursados. Todos moradores nas cidades do DF e do 

entorno. 

Entre os estudantes, 100 do horário integral são do gênero masculino e 94 são do 

gênero feminino. No horário regular, 79 são do gênero masculino e 58 do gênero 

feminino perfazendo o total de 179 estudantes do gênero masculino e 152 estudantes do 

gênero feminino. 

                                        
Anexo II e III 

Quando ao local de residência, 18% dos estudantes são moradores do Plano 

Piloto, 15% são moradores do Paranoá-DF, 10% são moradores do Itapoã-DF, 43% são 

moradores de outras Regiões Administrativas do Distrito Federal e 13% são moradores 

de cidades do entorno (GO). 

                                                                  
Anexo II e III 
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4% dos estudantes moram com o pai, 34% moram com a mãe, 5% disseram 

morar com outros parentes, e 57% dos estudantes moram juntos com o pai e a mãe. 

                                                
Anexo II e III 

Com relação à renda familiar mensal dos estudantes: 53% das famílias possuem 

renda entre R$ 1.245,00 e R$ 4.150,00; 27% têm renda de até R$ 1.245,00; 15% 

recebem de R$ 4.151,00 a R$ 8.300,00; 1% tem renda maior que R$ 12.450,00 e 3% 

não responderam. 

                     
Anexo I 
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Quanto ao tipo de moradia, 44% vivem em imóvel próprio, 39% em imóvel 

alugado e 13% em imóvel emprestado. 

                                              
Anexo I 

Quanto a quantidade de pessoas que vivem na mesma casa com o estudante, a 

maioria vive com menos de 3 pessoas na mesma casa. 

Quanto ao nível de escolaridade dos responsáveis, 21% dos pais têm nível 

fundamental, 49%, nível médio e 27%, nível superior. 

                                         
Anexo I 

Quanto à auto declaração étnico-racial, entre os responsáveis, 61% declaram-se 

pardos, 21% declaram-se brancos, 9% declaram-se pretos, 1% amarelo. Já entre os 

estudantes declaram-se, pardos - 47%, brancos – 30%, pretos – 7%, amarelo – 2%, 
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indígena – 2%. 12% dos estudantes não responderam, não quiseram declarar ou não 

souberam responder. 

                      
Anexo I, II e III 

Na Escola Classe 209 Sul não há problemas com evasão escolar, ou seja, o 

índice de evasão é de 0%. Entretanto, em 2016 e 2017 foram registradas reprovações de 

estudantes por excesso de faltas. Em 2018 não houve reprovação por excesso de faltas, 

o que pode ser reflexo do trabalho integrado entre professores, SOE e Secretaria da 

escola, em parceria com os Conselhos Tutelares, atuando juntamente com as famílias 

dos estudantes faltosos na busca da erradicação da cultura da banalização das faltas. 

Com relação ao desempenho cognitivo, apesar da quantidade em número de 

reprovação no 3º ano ainda ser considerada alta, o índice tem melhorado dentro da 

proposta do plano de ação da escola, que é diminuir em pelo menos 20%. 

                                          
Dados obtidos na análise das Atas de Resultados Finais da Escola 
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Índices Indicadores da Educação Básica 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB - foi criado em 2007 

pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – e 

é o principal indicador de qualidade da educação básica no Brasil, sintetizando dois 

conceitos importantes da qualidade de ensino: fluxo e aprendizado. O fluxo representa a 

taxa de aprovação escolar com dados obtidos através do Censo Escolar. O aprendizado é 

medido através dos resultados obtidos pelos estudantes no SAEB – Sistema de 

Avaliação da Educação Básica e Prova Brasil. 

O IDEB é ferramenta importante para acompanhamento das metas de qualidade 

estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, e pode ser também 

condutor de políticas públicas em função da melhoria constante da qualidade da 

educação. 

Observe na tabela o histórico dos resultados do IDEB da Escola Classe 209 Sul. 

Em 2015 não tivemos participantes suficientes para que os resultados fossem 

divulgados pelo INEP, visto que a turma era bem reduzida. Os dados abaixo foram 

compilados do site do INEP. 

ANO DE APLICAÇÃO 
METAS PROJETADAS 

(ESPERADO) 

IDEB OBSERVADO 

(RESULTADO) 

2005 - 4,2 

2007 4,3 5,4 

2009 4,6 5,4 

2011 5,0 5,4 

2013 5,3 5,7 

2015 5,6 - 

2017 5,8 6,3 

 

Nos anos iniciais a Avaliação de Acompanhamento de Aprendizagem é aplicada 

aos estudantes do 4º e 5º, que respondem questões de língua portuguesa, com foco em 

literatura, e matemática, com foco em resolução de problemas. Ainda, dentro desta 

avaliação, professores e diretores respondem questionários que coletam dados sobre os 



 
 

19 
 

estudantes, sobre o ensino e sobre a escola. Os estudantes também respondem 

questionário socioeconômico. 

Abaixo, desempenho da Escola Classe 209 Sul na Prova Brasil ao longo dos 

anos. Os dados foram compilados do site 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/. 

 2005 2007 2009 2011 2013 2017 
Língua 
Portuguesa 

187,30 203,74 199,73 215,20 216,49 228,65 

Matemática 191,06 230,26 218,46 230,01 238,07 235,97 
 

SAEB 

Instituído pela Portaria N°366, de 20 de Abril de 2010, o Sistema Permanente de 

Avaliação Educacional do Distrito Federal – SIPAEDF, e hoje, substituído para a rede 

de ensino do Distrito Federal, tem por objetivo assegurar o processo próprio de 

avaliação do desempenho dos estudantes, da gestão e do contexto escolar com vistas a 

(re) direcionar políticas públicas educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas e 

administrativas que promovam a equidade e a qualidade no processo de ensino 

aprendizagem. 

As diretrizes do são constituídas por três componentes: avaliação do 

desempenho dos estudantes; avaliação institucional; e avaliação em rede. 

Os dados da componente avaliação do desempenho dos estudantes são obtidos 

por meio da Prova Diagnóstica, que é aplicada anualmente para todos os estudantes do 

2º, do 4º, do 6º e dos 8º anos do Ensino Fundamental regular e da 1ª e das 2ª séries do 

Ensino Médio regular. 

Os resultados obtidos na Prova Diagnóstica são registrados no sistema 

Avaliação em Destaque, criado e desenvolvido pela Secretaria de Educação para gerar 

relatórios de desempenho de estudantes, turmas, unidades escolar, coordenações 

regionais de ensino e da rede de ensino do Distrito Federal em geral. 

 Os relatórios possibilitam a análise aprofundada das informações de 

desempenho escolar e contribuem para o planejamento de ações de intervenção 

pedagógicas mais eficientes e eficazes. A intenção é fortalecer os planos de gestão, os 
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projetos pedagógicos das escolas e as políticas públicas educacionais realizadas pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Na avaliação institucional, os resultados obtidos têm o objetivo de subsidiar a 

análise dos elementos que interferem direta ou indiretamente no desempenho dos 

estudantes, promoverem ações pedagógicas e administrativas que dirimam as 

fragilidades e fortaleçam as potencialidades institucionais de forma a promover 

melhoria da qualidade social da educação. 

A avaliação institucional é norteada pela Proposta Pedagógica, pelo currículo, 

pela inclusão, pela infraestrutura, pela gestão, pela democracia e participação, pelas 

condições do trabalho pedagógico, pela valorização do trabalho dos profissionais de 

educação. 

Os dados da componente avaliação em rede serão obtidos pelo Índice de 

Qualidade da Educação do Distrito Federal (IQEDF) e serão apresentados nos níveis: 

unidade escolar e rede de ensino. 

Os pais e responsáveis que compõem a comunidade escolar, no geral estão 

satisfeitos com o aproveitamento escolar de seus filhos. Declaram gostar da escola e 

sentir-se seguros ao deixar seus filhos na Escola Classe 209 Sul enquanto trabalham.  

Professores, estudantes e funcionários pontuaram a necessidade de melhorias no 

prédio como: banheiros melhores, fechamento dos muros e cobertura da área externa 

das salas de aula para comportar armários e liberar espaço em sala de aula, bem como a 

construção de um refeitório com mobiliário adequado. Apontaram também necessidade 

de melhorias nas relações interpessoais entre os estudantes. O corpo docente solicitou 

disponibilização de maior quantidade de material para o desenvolvimento de atividades, 

reforma no banheiro dos professores, melhor limpeza dos ambientes. 

Segundo o corpo docente “é uma escola acolhedora que oferece à equipe 

docente liberdade e oportunidade de desenvolver projetos e criar práticas pedagógicas 

respeitando as singularidades, oportunizando a inclusão de maneira plena, evidenciando 

o interesse e a preocupação em conhecer os estudantes e suas famílias, porém, não 

possui área de lazer, espaço físico adequado para o de informática e biblioteca. 
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Necessita recursos materiais e o número de estudantes em sala é excessivo para o 

desenvolvimento das atividades de educação integral”. 

A escola é muito versátil no que diz respeito à criação de estratégias para a 

superação de demandas e dificuldades que surgem. Poderia trazer mais brinquedos 

pedagógicos que entretecem os estudantes nos intervalos. Os “projetos são muito 

interessantes e potencializam o talento de professores e estudantes”. 

Professores apontam a segurança na portaria como uma das fragilidades da 

escola. 

Os estudantes afirmam gostar da escola, especialmente do recreio, atividades na 

Biblioteca, das apresentações, das brincadeiras com os colegas e do reagrupamento. 

Solicitam que haja mais passeios a cinemas, ao Zoológico e solicitam algumas 

mudanças na merenda escolar. Pedem batata frita, cachorro-quente, mais pipoca, pizza e 

sorvete, mas afirmam gostar do lanche da escola. A minoria dos estudantes declara não 

gostar da merenda. Os estudantes reclamam do recreio por ser muito curto, da sujeira 

dos banheiros e das brigas que acontecem entre os colegas. 

Os servidores gostam da direção e apontam a necessidade de se trabalhar com os 

estudantes o respeito com o patrimônio público, os cuidados com o material da escola e 

conservação dos banheiros. 

Ao longo dos anos, a Escola Classe 209 Sul tem melhorado muito em relação à 

infraestrutura, instalações físicas e recursos. Ainda temos muito a melhorar. Em 2017 

houve reforma geral da cozinha, obra financiada pela Secretaria de Educação. O espaço 

é pequeno e não há como construir dentro da área da escola, espaços que fazem muita 

falta como: parquinho e quadra. Sendo assim, os professores deslocam com os 

estudantes para fora da escola nos momentos de atividades físicas e/ou ao ar livre, 

utilizando os espaços públicos para esse fim existentes dentro da quadra residencial. 

São necessários ainda muitos reparos com: reforma do telhado todo, reforma nos 

banheiros, reforma no pátio externo, melhoria dos espaços com mais recursos, como 

mais computadores, mais livros de literatura, bebedouro com água gelada, etc. 

 



 
 

22 
 

Recursos Financeiros 

A Escola Classe 209 Sul é mantida com recursos advindos do Governo do 

Distrito Federal e do Governo Federal. A Associação de Pais e Mestres da Escola 

Classe 209 Sul é a entidade responsável por receber, aplicar e prestar contas das verbas 

governamentais. A APM da Escola Classe 209 Sul, denominada Unidade Executora, 

recebe recursos do PDAF, programa do GDF que remete recursos financeiros 

diretamente às escolas. O PDAF foi criado por Decreto em 2007 e virou Lei em 2017. A 

Portaria nº 26 de 31 de janeiro de 2008 regulamenta a aplicação de recursos do PDAF 

(Programa de Descentralização Administrativa e Financeira). Do Governo Federal as 

verbas advêm do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola, financiamento PDDE 

BÁSICO e do Programa Mais Alfabetização. A APM da E. C. 209 Sul promove eventos 

diversos e campanhas para a arrecadação de recursos financeiros para fazer face a 

algumas das despesas da escola. 
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FUNÇÃO SOCIAL ESCOLA 

Proporcionar aos estudantes, através de estratégias coletivas, o desenvolvimento 

de suas potencialidades viabilizando tempos e espaços para a apropriação, construção e 

socialização de conhecimentos, com vistas à transformação da realidade rumo a uma 

sociedade mais justa e solidária, com melhor qualidade de vida para todos. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICASPEDAGÓGICAS 

EADMINISTRATIVAS 

Princípios da Educação Integral 

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

serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das 

ações de Educação Integral são: 

Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o 

papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de 

discutir o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a 

educação integral a um simples aumento da carga horária do estudante na escola. 

Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes 

e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com 

equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo 

formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, 

adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo), por meio de práticas educativas 

associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, 

informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades 

humanas. Assim, propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no 

Distrito Federal, ao elaborar seu projeto pedagógico, repense a formação de seus 

estudantes de forma plena, crítica e cidadã. 

Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a 

Intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes 

campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do estudante na escola 

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de 

ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os estudantes trazem de fora da 

escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

estudantes e da comunidade. 
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Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da 

educação pública foram as que avançaram no diálogo coma comunidade (BRASIL, 

2008). Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço 

comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. 

Assim, A Proposta Pedagógica implica pensar na escola como um pólo de indução de 

intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos 

presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, 

resgatando tradições e culturas populares. 

Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade 

como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao 

ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões 

de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, 

posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação 

se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo 

processo educativo. Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os 

potenciais educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de 

aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil 

organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais significativos e 

ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as 

crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da 

rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. 

Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe 

da escola e da rede de ensino. Pensar e desenvolver um projeto de educação integral 

para o Distrito Federal pressupõe reconhecer as fragilidades de um modelo de educação 

que tem dificultado o acesso ao conhecimento em todas suas formas de manifestação e 

contribuído para aprofundar o fosso social entre os estudantes da escola pública. 

Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este é o momento de despedida desse 

modelo com algumas resistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e 

epistemológicos, porém não mais convincentes e adequados ao tempo presente, “[...] 

uma despedida em busca de uma vida melhor a caminho doutras paragens onde o 
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otimismo seja mais fundado e a racionalidade mais plural e onde finalmente o 

conhecimento volte a ser uma aventura encantada” (SANTOS, 2003, p. 58). O projeto 

de educação integral orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psic0ologia Histórico-Cultural. 

Princípios epistemológicos 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses 

princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao 

que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos 

atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, 

atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os 

princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, 

flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos 

saberes que circulam no espaço social e escolar. 

Princípio da unicidade entre teoria e prática - Na prática pedagógica criadora, 

crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham novos significados. Ao reconhecer a 

unidade indissociável entre teoria e prática, é importante, também, considerar que, 

quando são tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de 

uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao 

falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a dependência 

de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não 

dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua 

autonomia relativa é indispensável à constituição da práxis e assume como instrumento 

teórico uma função prática, pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um 

processo futuro que lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis 

produtiva ou social” (idem, p. 215). 

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão 

articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; 

as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A 



 
 

27 
 

avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a considerar o 

conhecimento em sua totalidade e em permanente construção. 

De acordo com Ausubel (1918-2008), o conhecimento prévio do aluno serve 

com “âncora” para construção de o novo saber, assim como Bachelard (1884-1962) que 

pressupôs a epistemologia construtivista e a idéia notável de ruptura epistemológica, 

quando descontruímos o senso comum para a construção do conhecimento científico, 

sempre embasado num conhecimento prévio, numa vivência significativa para que o 

aluno tenha como “ancorar” o novo saber. Assim trabalhamos na Escola Classe 209 Sul, 

sempre tratando nossos alunos como seres pensantes e conscientes das inúmeras 

realidades expostas no mundo, principalmente a consciência de si mesmo diante a 

sociedade e o mundo em que vive. 

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala 

de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, 

análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, 

permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, 

dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada 

de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações 

desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Do 

professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar 

cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que 

ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? 

São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/componentes 

curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação e a ancoragem dos 

saberes dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e 

atuar crítica e conscientemente, com vistas à apropriação/produção de conhecimentos 

que fundamentam e operacionalizam o currículo, possibilitando que ser tornem seres 

pesquisadores e descobridores de suas próprias dúvidas, despertando o ser autônomo e 

ativo para vida em sociedade encontrando respostas individual e coletivamente para 

problemas existentes no contexto social. 
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Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de 

um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo 

tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das 

partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, 

ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá 

sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos 

didático-pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático 

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). 

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e 

sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações 

importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e 

acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensino-aprendizagem em 

uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a 

compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. 

Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou 

integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que são os 

conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar uma temática. Essa 

ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os 

conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma 

integração que não existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares 

na escola. 

A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio 

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (Inter). No próprio 

componente curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos (artes, 

literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que irão auxiliar ou 

favorecer a discussão específica do conhecimento do componente curricular. Já entre os 

componentes curriculares, busca-se a integração existente entre os diferentes 

conhecimentos. 

O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos 

científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre 
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diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade 

é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na 

hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam em cada sociedade” (p.65), 

contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, 

favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores. 

Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se 

faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica 

das relações sociais e profissionais na modernidade. Nas escolas públicas do DF, o 

diálogo necessário para que assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem 

local para acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de 

formação continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho 

pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. 

A seguir, um processo elaborado por Santomé (1998), que costuma estar 

presente em qualquer intervenção interdisciplinar: 

a. Definição de um problema, tópico, questão. 

b. Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/disciplinas a 

serem consideradas. 

c. Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem pesquisadas. 

d. Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser desenvolvidos. 

e. Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de novas informações 

para complementar. 

f. Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no 

processo, procurando trabalhar em equipe. 

g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias integradoras, 

como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios, etc. 

h. Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância para o estudo. 
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i. Integração dos dados e informações obtidos individualmente para imprimir 

coerência e relevância. 

j. Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema levantado 

inicialmente. 

k. Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das atividades 

pedagógicas e sobre o trabalho em grupo. 

Princípio da Flexibilização 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma 

base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus 

projetos pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com 

outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de 

produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a 

formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a 

rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma 

aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela 

organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. 

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos 

professores, articuladas a Proposta Pedagógica da escola. Ao considerar os 

conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de novos 

saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os 

conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, com vistas a 

“[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do 

saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade individual e 

social. 

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos 

estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e 

pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente 

superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, 
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saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com 

professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 
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OBJETIVO GERAL 

Promover o desenvolvimento integral do estudante visando sua formação como 

sujeito solidário, ético e participativo, apto a compreender e transformar a realidade 

social. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

⮚  Proporcionar ao discente uma experiência educativa que induza os 

desenvolvimentos: cognitivo, afetivo, lúdico e corporal potencializando as 

convivências pessoais e interpessoais; 

⮚  Fortalecer a escola como espaço de socialização, onde os estudantes possam 

experimentar uma vivencia coletiva e formular uma concepção de mundo, 

sociedade e homem; 

⮚  Desenvolver e reforçar as rotinas diárias de alimentação, higiene, esporte e 

lazer; 

⮚  Desenvolver habilidades e competências cognitivas, referentes ao currículo 

básico, considerando a bagagem cultural do estudante; 

⮚  Incentivar a participação responsável da comunidade escolar dentro do 

espaço escolar, através do Conselho Escolar, reuniões bimestrais de pais e 

mestre, festividades e apresentações pedagógicas pelos estudantes, e 

também, utilizando principalmente as propostas do calendário escolar nos 

dias letivos temáticos; 

⮚  Estabelecer projeto específico que valorize a leitura e a escrita por meio da 

produção de textos nas diferentes áreas. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

Conforme Aranha (2006), a dialética é uma ideia fundamental segundo a qual o 

mundo não deve ser considerado como um universo de coisas acabadas, estáveis e 

eternas. O mundo reúne coisas e ideias que passam por mudanças constantes, com um 

começo, meio, fim ou nascimento, vida e morte. Para a dialética, as coisas não são 

analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em movimento. Nenhuma coisa está 

acabada encontrando-se sempre em vias de se transformar. O fim de um processo é o 

começo de outro. Franco Cambi destaca o tema pedagógico Building (ou formação 

humana) que aponta na direção de um ideal de homem integral, capaz de conciliar 

dentro de si sensibilidade e razão, de desenvolver a si próprio em plena liberdade 

interior e de organizar-se mediante uma viva relação com a cultura, como personalidade 

harmônica. 

Conforme Saviani (2010) a pedagogia histórico-crítica é tributária da concepção 

dialética, especificamente na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades, 

no que ser refere às suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural 

desenvolvida pela “Escola de Vygotsky”. A educação é entendida como o ato de 

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso 

significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A 

prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática 

educativa. Daí decorre um método pedagógico, que parte da prática social onde 

professores e estudantes se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições 

distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e 

encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos 

momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática 

social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua 

compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos 

integrantes da própria vida dos estudantes (catarse). 

A fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica nos aspectos filosóficos, 

econômicos e político-sociais propõe-se explicitamente a seguir as trilhas abertas pelas 

agudas investigações desenvolvidas por Marx sobre as condições históricas de produção 

da existência humana que resultaram na forma da sociedade atual dominada pelo 
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capital. É, pois, no espírito de suas investigações que essa proposta pedagógica se 

inspira. Frise-se: é de inspiração que se trata e não de extrair dos clássicos do marxismo 

uma teoria pedagógica. Pois, como se sabe, nem Marx, nem Engels, Lênin ou Gramsci 

desenvolveram teoria pedagógica em sentido próprio. Assim, quando esses autores são 

citados, o que está em causa não é a transposição de seus textos para a pedagogia e, nem 

mesmo, a aplicação de suas análises ao contexto pedagógico. Aquilo que está em causa 

é a elaboração de uma concepção pedagógica em consonância com a concepção de 

mundo e de homem própria do materialismo histórico. 

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

Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, 

sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Isso 

porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para as classes populares 

requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas 

com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez 

mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF. 

A Escola Classe 209 Sul, baseada na lei 9397/96, opta pelo construtivismo sócio 

interacionista, referenciando-se na abordagem Vygostiskyana, de cunho sócio 

interativista, aponta que, o desenvolvimento humano se efetiva através das relações, nas 

trocas com parceiros sociais, por meio de mediações e interações. 

Os processos de interação possibilitam o indivíduo a interagir com a sua cultura. 

O processo de mediação pode ocorrer entre os membros de uma comunidade em 

intercâmbios comunicativos através dos símbolos. 

Para Vygotsky a compreensão desta mediação é relevante para a Educação, 

principalmente para o letramento, permitindo ao educando perceber a ligação do signo 

com as ideias vinculadas a sua comunidade e processo de ensino e aprendizagem. 

Nesta perspectiva a Escola Classe 209 Sul respalda-se para afirmar que o 

desenvolvimento do educando, considerando os aspectos dos conhecimentos cognitivos, 

perceptivo motor, social e afetivo, visando à atuação dos estudantes no macro e 

micromundo de maneira consciente. 



 
 

36 
 

A Escola Classe 209 Sul tem buscado parcerias com instituições e comunidades 

para que aprimoremos as ações de ministrar conhecimento, além de apenas o 

conhecimento bruto, ações como: meditação com alunos, aplicação de Reiki, palestras 

com entidades como a EMATER, passeios pedagógicos a teatros como FUNARTE, 

palestras com indígenas e outras culturas, acolhida no início das aulas com musicas 

referentes aos temas geradores quinzenais, musicalidade no recreio. Todas essas ações 

com objetivos debatidos em reuniões coletivas com os professores para que o educando 

veja e sinta a escola como um lugar prazeroso para a aquisição do aprendizado. 

A SEEDF se esforça para implementar o currículo signatário da concepção 

integral e de criar por meio da educação condições para que as crianças, jovens e 

adultos se humanizem, apropriando-se da cultura, produto de desenvolvimento histórico 

humano, optando por teorias de currículo conjuntamente com a crítica. Pedagógica 

crítica é conforme (Pucci, 1995, 2003) a Teoria crítica permite questionar o que parece 

comum na sociedade, bem como as desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento 

cientifico frente a outras formas de conhecimento, neutralidade do currículo e dos 

conhecimentos, visando uma racionalidade instrumental, buscando compromisso ético 

que liga valores universais a processos de transformação social. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

A Escola Classe 209 Sul organiza suas atividades em dois turnos, matutino e 

vespertino, de 5 horas diárias cada, em 05 dias por semana. 

Contamos com uma organização escolar, onde apresentamos 16 turmas do 2º 

ciclo da Educação Básica, envolvendo 1º, 2º e 3º, 4º e 5º anos. 

Os estudantes do vespertino participam de aulas, oficinas e projetos 

interdisciplinares na própria escola e na Escola Parque 308 Sul, estando em atividades 

escolares durante 10 horas por dia. Aulas, projetos e oficinas são desenvolvidos na 

Escola Parque 308 Sul das 8h às 13h, onde almoçam, e na Escola Classe 209 Sul das 

13h às 18h (inclui-se o tempo de deslocamento da Escola Parque para a Escola Classe). 

A Escola Parque desenvolve suas atividades em salas de aula, pátios amplos, refeitório, 

parquinho e a Escola Classe 209 Sul, nas oito salas de aula da escola e respectivos 

jardins, no espaço que integra Sala de Leitura e Laboratório de Informática, nos dois 

pequenos pátios internos e no pátio externo. As áreas externas à escola também são 

utilizadas: parquinhos da SQS 209, quadra de esportes e gramado da entre quadra 

EQS208/209. 

As atividades desenvolvidas na Escola Classe 209 Sul, acontecem sob a 

responsabilidade de um professor habilitados para o magistério. É designado um 

professor por turma. 

As atividades realizadas dividem-se em aulas, reagrupamentos, projetos 

interventivos, projetos diversos da escola, apresentações artísticas, produção de murais e 

materiais diversos, produção de portfólios, feiras e exposições e também passeios, 

excursões, além dos eventos que envolvem as famílias dos estudantes (festas, 

homenagens, reuniões). 

As professoras com regência no turno matutino fazem coordenação externa às 

segundas-feiras e sextas-feiras à tarde. As professoras com regência no turno vespertino 

fazem coordenação externa às segundas-feiras e sextas-feiras no turno matutino. O 

atendimento aos pais é feito pelo professor regente no seu horário de coordenação 

pedagógica as terças e/ou quintas-feiras conforme sua disponibilidade. Para que não 

haja prejuízos aos estudantes durante seu horário de aula, professores não atendem aos 
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pais durante seu horário de regência de classe. O horário de regência do professor é 

exclusivo para atender seus estudantes. Pais e/ou responsáveis podem solicitar 

atendimento através da agenda do estudante. O horário de coordenação pedagógica do 

professor é destinado ao planejamento de suas aulas, preparação de material 

pedagógico, formação continuada, atendimento aos responsáveis, preenchimento de 

diário de classe e relatórios, reuniões com a direção da escola e outros membros da 

comunidade escolar caso se faça necessário. 

O Calendário Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal é rigorosamente 

cumprido. Todas as aulas previstas em lei são ofertadas aos estudantes. Em caso de 

paralisações ou greves, os estudantes são avisados pelo professor regente com 

antecedência através de comunicado escrito. As reposições de aula são garantidas por 

toda a equipe da escola segundo calendário aprovado pelo Conselho Escolar. Não há 

dispensa de estudantes em caso de abonos ou licenças médicas dos professores. O 

professor que não vier ao horário de regência por força de abono deverá deixar suas 

aulas planejadas e todo o material necessário às mesmas, prontos, acessíveis e 

disponíveis para a equipe de coordenação que providenciará a execução das mesmas. 

A Escola Classe 209 Sul segue o programa governamental de alimentação 

escolar. Para que sejam evitados constrangimentos entre os estudantes, bem como 

possíveis transtornos devido ao consumo de alimentos de origem externa à escola 

(mesmo vindos da casa do estudante) passíveis de deterioração, devido ao longo tempo 

de deslocamento casa/escola comprometendo as condições de refrigeração, além do 

consumo indevido de alimentos trocados entre os estudantes que possam afetar crianças 

intolerantes à lactose, ou alérgicas, não é permitido que os estudantes consumam lanche 

trazido de casa durante o horário das aulas. Muitos de nossos estudantes não têm 

condições financeiras para fazê-lo, tampouco de manter condições de refrigeração dos 

alimentos durante o deslocamento de casa para a escola e permanência na escola. 

A escola poderá eventualmente solicitar que as famílias colaborem, de forma 

facultativa, com algum item para a realização de atividades especiais: lanches coletivos, 

festas, gincanas, etc. As famílias devem enviar lanches somente quando solicitado pela 

escola ou para o consumo fora do horário das aulas. 
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A escola conta com o Serviço de Orientação Educacional (SOE) sob a 

responsabilidade de uma Orientadora Educacional e atua na identificação, na prevenção 

e na superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do estudante, tendo 

como pressupostos o respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à orientação, à 

opinião, à democracia da participação e à valorização do estudante como ser integral. 

O SOE acompanha estudantes em suas dificuldades, prepara relatórios para o 

Conselho Tutelar, encaminha estudantes para diagnósticos fora da escola quando 

necessário e busca a integração da família à escola. 

Semanalmente, O SOE realiza atendimentos às professoras com devolutivas e 

definição de estratégias, marcações com pais, contata profissionais para 

encaminhamentos, organiza material para uso durante a semana, realiza atendimento aos 

pais e atendimento individualizado a estudante, participa de coordenação coletiva na 

escola, reunião com equipe de coordenadores pedagógicos e direção e reuniões 

extraordinárias. São realizados também registros em documentos internos e relatórios 

para encaminhamentos externos. Semanalmente a Orientadora Educacional participa de 

coordenação com Orientadores Educacionais. Bimestralmente, a orientadora 

educacional participa do Conselho de Classe. 

Além do atendimento pelo SOE às famílias dos estudantes, a escola mantém 

contato com os responsáveis através de ligações telefônicas, agenda escolar dos 

estudantes, bilhetes, circulares, cartazes, e-mails, mensagens através de aplicativos. 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, no contexto de Educação 

para Diversidade, constitui-se em apoio técnico-pedagógico especializado com o 

objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar de todos os estudantes, com e 

sem necessidades educacionais especiais, por meio de atuação conjunta de professores 

com formação em pedagogia e com licenciatura em psicologia ou psicólogo, em um 

trabalho de equipe interdisciplinar. Caracteriza-se por serviço de natureza pedagógica 

conduzido por professor especializado que suplementa, no caso de estudantes com altas 

habilidades/superdotação e complementa, no caso de estudantes com deficiência e 

transtorno global do desenvolvimento, o atendimento realizado em classes comuns em 

todas as etapas da educação básica. 
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Os estudantes da Escola Classe 209 Sul que necessitam de atendimento pela 

Sala de Apoio, são na Escola Classe 315 Sul e levados por suas próprias famílias. Da 

mesma forma, os estudantes que necessitam atendimento em sala de recursos são 

encaminhados para Escola Classe 410 Sul. 

Na perspectiva de uma formação integral, a inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais especiais acontece na Escola Classe 209 Sul com a sua 

enturmação em classe inclusiva visando ao desenvolvimento de suas habilidades ou em 

turmas de integração inversa com redução do número de estudantes voltadas aos 

processos de sociabilização, alfabetização e aquisição de comportamentos adaptativos. 

A escola promove adaptações curriculares aos estudantes que necessitarem. 

A escola conta com a atuação de educadores sociais voluntários que prestam 

serviços de organização de material pedagógico, supervisão e dinamização de recreio, 

apoio aos professores nas atividades pedagógicas e atividades diversas e 

acompanhamento pedagógico (mediadores para as turmas do turno integral). 

Semanalmente os estudantes participam de atividades na Sala de 

Leitura/Laboratório de Informática. 

Programas e projetos específicos, de duração variada, são desenvolvidos na 

escola ao longo do ano letivo. São eles: Despertar: autoconhecimento e 

desenvolvimento emocional; Maleta Viajante; Nosso Planeta Nossa Casa; Criança 

Gosta de quê; Meu pratinho saudável; Todo dia é dia de índio; Somos todos África; 

Geração sustentável; Reagrupamento; Todos contra o bullying; Interligados; Mais 

Alfabetização (recursos do MEC); Ginástica nas Quadras. Contamos ainda com, o 

Projeto Educação com Movimento, que é uma política pública da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal que visa a inserção do professor de Educação Física na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; e com o PSE – Programa 

Saúde na Escola, também política pública da SEEDF que visa à integração e articulação 

permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da 

população brasileira. 

A proposta de ciclos no Brasil abrange dois tipos de organização: os ciclos de 

formação e os ciclos de aprendizagem. Os ciclos de formação baseiam-se nas fases de 

desenvolvimento humano (infância, pré-adolescência e adolescência) e prevêem ruptura 
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radical com a lógica da escola seriada, exigindo uma reestruturação profunda do sistema 

escolar. A Escola Plural (Belo Horizonte) e a Escola Cidadã (Porto Alegre) são 

referências positivas de ciclos de formação (MAINARDES, 2009). Os ciclos de 

aprendizagem, como é o caso do DF, apresentam uma estrutura de organização de 

ensino em blocos plurianuais com dois ou três anos de duração e a possibilidade de 

retenção do estudante que, mesmo tendo vivenciado diferentes oportunidades de 

aprendizagem, não alcance os objetivos previstos ao final de cada um desses períodos. 

Independentemente do tipo de organização adotada, os ciclos têm sido, ao longo dos 

últimos anos, foco de muitas discussões que acarretam avanços e recuos no 

desenvolvimento das diferentes propostas. No entanto, não se pode deixar de refletir 

sobre o papel social da escola pública de ensinar a todos os estudantes, o que inclui a 

rejeição à lógica classificatória de avaliação, presente na organização escolar seriada. 

Tal lógica tem trazido como consequência a produção de altos índices de reprovação 

que conduzem à seletividade e à exclusão social e escolar. 
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Plano de Ação SOE - 2019 
 

CRE: Coordenação Regional do Plano Piloto  

Unidade Escolar: Escola Classe 209 Sul                                                                         Telefone: 3901-8139/2490 

Orientadora Educacional: Joana D’Arc                          Matrículas: 34.211-4 

E-mail:joana59carvalho@gmail.comCelular: 99909.6203 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 
Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 
A Escola Classe 209 Sul é parte da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e possui as modalidades de atendimento regular e integral com turmas do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental e faixa etária entre 06 (seis) e 12 (doze) anos. A clientela é oriunda de diversas cidades satélites e cidades do estado de Goiás situadas no entorno do Distrito Federal. O 
turno matutino atende 145 estudantes em regime regular e o turno vespertino atende 187 estudantes em regime integral como tributária da Escola Parque 308 Sul, totalizando 332 
estudantes. As ações da Proposta Pedagógica se relacionam com os princípios orientadores das práticas pedagógicas, administrativas e princípios da Educação Integral. A função 
social da escola é de proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de suas potencialidades viabilizando tempo e espaço para a apropriação, construção e socialização de 
conhecimentos objetivando a transformação da realidade rumo a uma sociedade mais justa e solidária, com melhor qualidade de vida para todos. 
 

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

PDE/META 
(Lei 5.499, de 14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1. Institucional, 
2. Preventiva  
3. Interventiva 

Meta 2 
Estratégia 2.20 
Garantir que a unidade 
escolar de Ensino 
Fundamental, no 
exercício de suas 
atribuições no âmbito 
da rede de proteção 
social, desenvolva 
ações com foco na 
prevenção, na detecção 
e no encaminhamento 
das violações de 
direitos de crianças e 
adolescentes (violência 

Ministrar 
conhecimentos 
relativos a matérias 
não constantes do 
Currículo da Educação 
Básica. 

Realizar estudos sobre 
a lei nº 11.998/2009, 
que dispõe sobre a 
Semana de Educação 
para a Vida, na 
Coordenação Coletiva 
da UE a fim de que se 
promovam reflexões 
relacionadas às 
temáticas (ecologia e 
meio ambiente, 
educação para o 
trânsito, sexualidade, 
prevenção contra 
doenças 

Orientador 
Educacional 
Equipe Gestora 

Durante todo ano 
letivo com ações 
específicas nas 
semanas temáticas do 
calendário escolar. 

Os professores 
registrarão suas 
considerações em 
instrumento construído 
para verificar: 
- Relevância do 
conteúdo de formação; 
- Estratégia utilizada; 
- Organização do 
tempo/espaço; 
- Material de apoio 
disponibilizado. 
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psicológica, física e 
sexual, negligência, 
constrangimento, 
exploração do trabalho 
infanto-juvenil, uso 
indevido de drogas e 
todas as formas de 
discriminação) por 
meio da inserção 
dessas temáticas na 
Proposta Pedagógica e 
no cotidiano escolar, 
identificando, 
notificando e 
encaminhando os 
casos aos órgãos 
competentes. 

transmissíveis, direito 
do consumidor, 
Estatuto da Criança e 
do Adolescente, etc.) 
da Semana de 
Educação para à Vida. 

1. Institucional, 
2. Preventiva  
3. Interventiva 

META 3 
ESTRATÉGIA 
Melhorar a qualidade 
do ensino-
aprendizagem. 
Aplicação de 
metodologias 
envolvendo a 
tecnologia eficiente e 
instrumentalização 
adequada que atenda 
as necessidades dos 
estudantes. 

Atuar numa 
perspectiva teórico–
metodológica baseada 
na Pedagogia 
Histórico-Critica e na 
Psicologia Histórico 
Cultural com vistas a 
contribuir para a 
superação das 
dificuldades e entraves 
presentes no processo 
de ensino e 
escolarização por meio 
de uma atuação 
Institucional neste 
Estabelecimento de 
Ensino 

Formação continuada 
na coordenação 
coletiva, 
Realizar do 
Mapeamento 
Institucional e seu 
registro sistematizado 
formal, como elemento 
fundamental ao 
planejamento e 
implementação das 
ações da EEAA e 
SOE; 
Elaborar projetos em 
consonância com a 
OP, Regimento e PP 
da instituição Escolar 
para fomentar práticas 
para a cultura do 

Orientador 
Educacional 
Equipe Gestora 
Coordenadores 
Pedagógicos Locais 

Fevereiro a dezembro 
de 2019. 

Discutir as 
possibilidades de ações 
junto aos profissionais 
da instituição. 
Fomentar variedades 
de técnicas e processos 
avaliativos como: 
escuta ao professor, 
reuniões, conselho de 
classe. Análises de 
produções gráficas e 
escritas; atividades 
diversificadas de 
registros escritos e 
debates orais. 
Avaliar a prática 
pedagógica, com o 
registro das 
potencialidades, 
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sucesso escolar, 
assessorar a prática 
pedagógica, 
possibilitar a formação 
continuada dos 
profissionais. 

necessidades e 
instrumentos de 
práticas utilizadas para 
sanar determinadas 
dificuldades. 
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Plano de Ação EEAA - 2019 
 
 

PLANO DE AÇÃO - EEAA 2019 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO     

ESCOLA CLASSE 209 SUL      

EQUIPE: SULAMITA - 222349-X (Pedagoga) e PEDRO - 223973-6 (Psicólogo)    

      

OBJETIVO GERAL OBJETIVO ESPECÍFICO AÇÕES ESTRATÉGIAS PERÍODO / DURAÇÃO 

MAPEAMENTO 
INSTITUCIONAL 

Conhecer, investigar e analisar o 
processo de gestão escolar e as 

práticas educativas 
Mapeamento Institucional 

Reunião com a direção; 
levantamento de dados; e 

entrevistas individuais 
Contínuo 

ASSESSORIA AO TRABALHO 
COLETIVO DOS 
PROFESSORES 

Troca e atualização de 
informações referentes aos 

estudantes 

Participação no Conselho de 
Classe 

Participação do pré conselho 
(Escola Parque) e conselho de 
classe desta unidade de ensino 

Datas pré-estabelecidas pela 
escola 

Oxigenar as práticas pedagógicas  
Auxiliar os estudos e formações 

em Reuniões Coletivas 

Parceria com o professor e os 
demais profissionais da unidade 

de ensino. 
Contínuo 

Análise das práticas pedagógicas 
Constatar ações pedagógicas que 

já foram utilizadas pelos 
professores e seus resultados 

Reunião individual com os 
professores.  

Contínuo 
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Inovar práticas pedagógicas e 
educacionais 

Prover orientações a respeito de 
estratégias de ensino 

Troca de experiências  Contínuo 

ACOMPANHAMENTO DO 
PROCESSO DE ENSINO - 

APRENDIZAGEM 

Identificar mecanismos que 
facilitam ou não o processo de 

ensino 

Conhecer o trabalho do 
professor, inteirando-nos de suas 

realizações e dificuldades 
Observação em sala de aula  Contínuo 

Acolher a demanda do professor 
Ampliar a problematização dos 
motivos do encaminhamento 

Triagem das fichas de 
encaminhamento 

Data estabelecida pela 
coordenação intermediária da 

EEAA 

Aprimorar instrumentos que 
envolvam o processo de ensino e 

aprendizagem 

Mediar conhecimentos de 
Psicologia e Pedagogia que 

auxiliem o professor na 
condução da problematização 

formulada 

Reuniões individuais e coletivas  Contínuo 
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CONCEPÇÕES, PRÁTICASE ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Conforme a LDB (9394/96) em diversos regimentos escolares seus textos 

enunciam objetivos ou propósitos de uma avaliação contínua, mas carrega no seu 

interior normas classificatória e somativas revelando a manutenção das práticas 

tradicionais. 

No que concernem preceitos estabelecidos, há uma enorme dificuldade ligada 

por parte dos educadores e da sociedade em aceitar os tais avanços, referente à 

promoção do estudante na escola por meio de sugestão de regimes não seriados, ciclos, 

programas de aceleração entre outros. 

Neste contexto a Escola Classe 209 Sul opta pela avaliação processual e diária, 

com finalidade de relatório descritivo. 

Nestes moldes avaliação está focada no processo ensino-aprendizagem contínua, 

processual e holística, não tem finalidade probatória ou quantificadora e está 

incorporada no ato de ensinar, integrada na ação de formação. Seu caráter é 

especificamente pedagógico e pretende melhorar o processo de ensino-aprendizagem 

mediante informações reveladas por meio da ação avaliativa. O ato avaliativo visa sanar 

as dificuldades suscetíveis no processo ensino-aprendizagem. 

A avaliação processual e contínua apresenta uma característica relevante, gerar 

com rapidez, informações úteis sobre etapas vencidas e dificuldades encontradas, 

contribuindo para a realização de feedback contínuo sobre o andamento do processo de 

ensino-aprendizagem. Essa forma de avaliação oferece subsídios para a solução de 

problemas e dificuldades surgidas durante o trabalho com o estudante. Seus resultados 

servirão para identificar como o processo de aprendizagem tem ocorrido. As 

informações que diversificadas modalidades de avaliação apontam, permite o 

planejamento, o ajuste, o redirecionamento das práticas pedagógicas no intento de 

aprimorar as aprendizagens dos estudantes. 

A Escola Classe 209 Sul adota instrumentos no campo da progressão continuada 

como projetos interventivos, reagrupamentos de estudantes ao longo do ano letivo, 

considerando suas necessidades de aprendizagem de modo que possam interagir com 

diferentes professores e colegas, avanço nos estudos de um período a outro durante o 
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ano letivo. Além disso, projetos interventivos, oficinas acompanhamento pedagógico, 

Conselho de Classe e apoio (EEAA, SOE, Sala de Recursos), coordenadores 

pedagógicos, professores, estudantes numa relação dialógica e recíproca. 

A avaliação das turmas ocorre: 

Diariamente: Através das atividades diversas com análise e comparação da 

evolução do estudante quantos aos aspectos cognitivo, emocional, social. 

Teste da Psicogênese: O teste é feito 5 (cinco) vezes no decorrer do ano letivo, 

avaliando a escrita dos estudantes e seu desenvolvimento. É feita a leitura de um livro 

de literatura infantil, de onde são tiradas palavras e frase. Para os estudantes que se 

encontram no nível PS1 até o silábico, é recomendado que o teste seja feito 

individualmente, apenas 4 palavras, sendo uma monossílaba, uma dissílaba, uma 

trissílaba e uma polissílaba, preferencialmente palavras interligadas e se possível, 

sílabas simples. A frase deverá conter pelo menos uma das 4 palavras do ditado. Os 

estudantes fazem desenho sobre a história contada. Para os estudantes que se encontram 

nos níveis Alfabético até alfabetizado 4, o teste é feito coletivamente, com 10 palavras, 

contendo dificuldades ortográficas, entre elas: m e n pós vocálicos, sílabas travadas, 

dentre outras dificuldades. A frase é composta com maior número de palavras do que o 

outro teste, lembrando: é retirada do livro de História. Os estudantes deverão fazer o 

reconto, onde será analisada a capacidade de transcrever, resumir o texto ouvido, bem 

como paragrafação, pontuação, contextualização, coesão. 

Os estudantes, ao final de cada bimestre, fazem avaliações formais (provas 

escritas, testes, trabalhos, etc.), através das quais é analisado seu desenvolvimento em 

relação aos conteúdos trabalhados no período. São utilizados também portfólios, 

trabalhos escritos individuais ou em grupos, pesquisas, maquetes, etc., sendo que tais 

instrumentos estão em conformidade com as Diretrizes de avaliação da SEEDF. 

Bimestralmente são realizadas reuniões de Pais e Mestres quando são 

apresentados aos pais relatórios escritos sobre o desenvolvimento de seus filhos durante 

o período. O desenvolvimento individual dos estudantes e o desenvolvimento geral da 

turma são analisados pelo Conselho de Classe e então apontados os encaminhamentos 

para a resolução das questões relativas aos estudantes em suas necessidades. 
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Avaliações dos projetos da escola e atuação dos professores acontecem 

sistematicamente às quartas-feiras em reuniões de coordenação pedagógica coletiva. 

Bimestralmente, os professores reúnem-se em Conselho de Classe. O Conselho 

de Classe é um colegiado de professores, de um mesmo grupo de estudantes, com o 

objetivo primordial de acompanhar e de avaliar o processo de educação, de ensino e de 

aprendizagem. Além dos professores, devem participar do Conselho de Classe o Diretor 

ou seu representante, o Orientador Educacional, o pedagogo da EEAA, o coordenador 

Pedagógico e o representante dos estudantes, quando for o caso. Podem compor o 

Conselho de Classe, como membros eventuais, representante da equipe especializada de 

apoio à aprendizagem, representante do atendimento educacional especializado/sala de 

recursos, pais ou responsáveis, e outras pessoas cuja participação se julgar necessária. 

Ao final de cada bimestre regularmente reúne-se a equipe escolar composta de 

coordenadores, orientadores, professores e direção para acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do estudando compilando os resultados e entregar a família. 

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho 
de Classe o status de colegiado que comporá, com outros, os 
mecanismos de garantia da participação democrática dentro 
da escola. Assim diz o artigo 35 desta legislação: 
O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão 
democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo 
de educação, de ensino e de aprendizagem, havendo tantos 
conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na 
escola. 
§ 1º O Conselho de Classe será composto por: 
I – Todos os docentes de cada turma e representante da 
equipe gestora, na condição de conselheiros natos; 
II – Representante dos especialistas em educação; 
III – Representante da carreira Assistência à Educação; 
IV – Representante dos pais ou responsáveis; 
V – Representante dos estudantes a partir do 6º ano ou 
primeiro segmento da educação de jovens e adultos, 
escolhidos por seus pares, garantida a representatividade dos 
estudantes de cada uma das turmas; 
VI – Representantes dos serviços de apoio especializado, em 
caso de turmas inclusivas.  
§2º O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma 
vez a cada bimestre e, extraordinariamente, a qualquer 
tempo, por solicitação do diretor da escola ou de um terço 
dos membros desse colegiado. 
§3ºCada escola elaborará as normas de funcionamento do 
Conselho de Classe em conformidade com as diretrizes da 
SEDF. 
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ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

Na perspectiva da Teoria Crítica, são considerados conceitos, como: ideologia, 

reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de 

produção, conscientização, emancipação e liberação, currículo oculto e resistência. 

A SEEDF para definir as diretrizes gerais do currículo tem como referência as 

ideias do teórico Sarrani (2008[ ...]) “a não definição de pontos de chegada contribui 

para a manutenção de diferentes patamares de realização, é, portanto, manutenção das 

desigualdades. ” 

Neste contexto a sala de aula e a escola, é o espaço que o currículo formal e a 

cultura global da sociedade são conciliáveis, estabelecendo a aproximação entre o 

conhecimento local referentes a diversidade de temas, que podem ser trabalhados como 

projetos pedagógicos. 

O currículo da Educação Básica do DF, Currículo em Movimento, está 

fundamentado na Pedagogia Histórico Crítica e da Psicologia Histórico Cultural. 

A Psicologia social é compreendida como conjunto de saberes, experiências e 

percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é 

transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. Considerar a prática social 

como ponto de partida para a construção do conhecimento acadêmico a partir da 

articulação dialética de saberes do ensino comum, escolares, culturais, científicos, 

assumindo a igualdade entre todos eles. É função primeira da escola garantir a 

aprendizagem de todos os estudantes, por meio do desenvolvimento de processos 

educativos de qualidade. Portanto, o reconhecimento da prática social e da diversidade 

do estudante da rede pública do Distrito Federal são condições fundamentais. 

O Currículo em Movimento e a Escola Classe 209 Sul 

Temos uma gama incomensurável de alunos na rede pública de educação com as 

mais inimagináveis realidades. De acordo com Leonardo Boff: “A criança não é apenas 

uma cabecinha em cima de uma mesa”. É um sujeito holístico dotado de experiências e 

saberes, dores e alegrias trazidos da sua família, sua rua, seu bairro e cabe ao professor 

identificar e elaborar projetos e subprojetos para atender a todas as necessidades e 

diferenciações dos alunos, tanto para aquele com facilidades e habilidades bem 
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desenvolvidas, quanto para aqueles alunos com maior dificuldade de aprendizado e 

comportamento. 

É nessa verdade que construímos o projeto desta U.E. com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Distrito Federal, tendo por suporte a coleção dos livros 

Didáticos: “Da Escola para o Mundo”, fazendo uso da jornada ampliada para formações 

continuadas dentro de um currículo interdisciplinar acerca de propósitos e descritores da 

educação na modulação para cada ano da Educação Básica. 

As Diretrizes Curriculares apresentam-se como um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. 

Para melhor compreender a proposta de ensino por projetos, são necessários o 

entendimento cuidadoso das Diretrizes, dos Direitos de aprendizagem do aluno. Pois é 

esse entendimento e pressupostos que nortearão muitas das escolhas e decisões que 

serão adotadas por esta U.E. com entendimento de conceitos, terminologias e ideias a 

ela relacionadas. Igualmente necessários são os conhecimentos relacionados a como a 

criança se apropria das habilidades e competências de aprendizagem expressos nos 

propósitos e descritores das Diretrizes Curriculares. 

As características da faixa etária da Educação Básica demandam um trabalho no 

ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de 

suas vivências mais imediatas para que, com base nessas vivências, elas possam, 

progressivamente, ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de 

operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para apreender o 

mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar (BNCC, p.54-55). 

As temáticas contemporâneas apresentadas tantos no BNCC, quanto nas 

Diretrizes a serem incorporadas às propostas pedagógicas e aos currículos são variada e 

perpassam por todos os componentes curriculares, devendo ser tratadas de forma 

contextualizada: Direito da Criança e do Adolescente; Educação para o Trânsito; 

Preservação do Meio Ambiente; Educação alimentar e nutricional; Processo de 

envelhecimento, respeito e valorização; Educação em direitos humanos, bem como 

saúde, sexualidade, vida familiar e social, educação para o consumo, educação 

financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural. 
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O método de projetos busca desenvolver uma ação no ambiente social de 

maneira que os alunos resolvam em sua sala de aula de aula problemas reais de seu 

cotidiano. Com isso não apenas se desenvolve maior socialização dos alunos como se 

busca ajudar a pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Essa qualidade de vida é 

associada a novas habilidades e atitudes aprendidas pelo estudante vistas como 

possíveis de serem aplicada no seu meio social (LOPES, 2011, p.125). Por esse motivo 

a construção de um Projeto Interventivo Intercalasse e através do rodízio de professores, 

a fim de denotar para os estudantes todas as visões e sistemas de ensino da U.E., 

preparando este para a vida em sociedade, função primordial da escola. 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Dimensões da Gestão 

A Gestão Educacional atua em dimensões que, em conjunto, viabilizam o 

processo educacional. Dimensões de organização e dimensões de implementação que 

em suas competências procuram prover estrutura básica necessária à realização do 

trabalho educativo e também promover transformações das práticas educacionais que 

resultam na formação e aprendizagem dos estudantes. Observa-se, neste PP, dentre 

estas: 

Gestão Pedagógica é a avaliação do currículo, da aprendizagem do estudante e 

sua formação integral. Compreende a avaliação das competências desenvolvidas pelas 

áreas do currículo, a identificação das formas de registro e dos critérios de avaliação, 

bem como a utilização dos dados para aprimoramento do processo de avaliação. A 

análise do acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas pela equipe 

docente possibilita a articulação das ações contidas na Proposta Pedagógica da escola e 

seu acompanhamento. 

A coordenação coletiva é o espaço-tempo de suma importância, pois possibilita 

as discussões em torno das construções almejadas pela comunidade escolar. A 

coordenação pedagógica, prevista em Portaria, é resultante de conquista política dos 

professores por meio de lutas históricas travadas durante anos, e traz resultados 

positivos para o trabalho pedagógico e no processo ensino-aprendizagem. 

Gestão de Resultados Educacionais é a avaliação dos resultados obtidos pela 

escola: o quanto ela consegue assegurar o acesso, a permanência e o sucesso escolar. 

Propicia a avaliação do trabalho desenvolvido pela escola e utiliza os dados obtidos para 

reorientar as atividades da escola. Permite também a análise sistemática dos resultados 

das avaliações dos estudantes e permite o replanejamento e correção das estratégias. 

Possibilita ainda, a identificação das razões de infrequência dos estudantes 

possibilitando a tomada de medidas para regularização do problema. 

Gestão Participativa é a avaliação do envolvimento da comunidade escolar na 

tomada de decisões, engloba a participação nos Conselhos de Classe, Conselho Escolar, 

Associação de Pais e Mestres, e a capacidade de comunicação com a comunidade 
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escolar. Inclui a análise da participação dos pais e da comunidade escolar na elaboração 

da Proposta Pedagógica da Escola. Possibilita o levantamento das expectativas dos pais, 

estudantes e funcionários com relação à escola para e o direcionamento do atendimento 

dessas expectativas, como também, a participação dos diferentes segmentos da 

comunidade escolar nos processos decisórios da escola. 

Gestão de Pessoas é a avaliação do compromisso dos gestores, professores e 

funcionários com A Proposta Pedagógica e do desenvolvimento de equipes e lideranças; 

valorização e motivação de pessoas de todos os segmentos da comunidade escolar; 

formação continuada e avaliação de desempenho. Propicia a execução de ações voltadas 

para a integração entre os profissionais da escola, pais e estudantes; ações de formação 

continuada em serviço e troca de experiências e o desenvolvimento de práticas de 

valorização e reconhecimento do trabalho da equipe escolar. 

Gestão Financeira é o planejamento, a utilização e a prestação de contas dos 

recursos financeiros recebidos pela escola através da Unidade Executora (Associação de 

Pais e Mestres), considerando A Proposta Pedagógica da escola e os princípios da 

gestão pública. 

Gestão Administrativa é o conjunto de ações relativas à prestação de serviços à 

comunidade, atendimento ao público, escrituração escolar, manutenção e conservação 

do prédio, dos equipamentos, preservação do patrimônio escolar, utilização otimizada 

dos espaços e materiais pedagógicos. 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gestão Pedagógica 

1. Promover a visão 

integral do trabalho 

educacional da escola. 

1. Garantir a 100% dos 

educadores da escola 

de todos os segmentos 

o acesso a informações 

sobre a função social 

da Escola Classe 209 

Sul, considerando as 

características 

específicas e seu 

funcionamento. 

1. Realizar reuniões com o 

corpo docente e demais 

segmentos da comunidade 

escolar para: 

- Avaliação coletiva - Equipe Gestora 

- Equipe Pedagógica 

- Ano letivo de 2019 

Estudo da legislação que 

envolve as especificidades da 

escola com relação aos tipos 

de atendimentos; 

Divulgação do histórico da 

implantação da educação 

integral na escola; 

Informar sobre a dinâmica de 

funcionamento da escola; 

Debater sobre o papel e a 

função de cada servidor e 

realizar o planejamento 

anual: projetos, calendário de 

eventos, rotina, etc. 
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2. Orientar a 

elaboração/atualização e 

a implementação da 

Proposta Pedagógica da 

escola. 

2. Oportunizar a 100% da 

Comunidade Escolar a 

participação da construção 

e implementação da 

Proposta Pedagógica da 

Escola. 

Realizar reuniões com os 

membros dos segmentos 

da Comunidade Escolar 

(professores, servidores, 

pais e/ou responsáveis) 

para estudo da legislação 

pertinente à elaboração da 

Proposta Pedagógica da 

escola. 

- Avaliação Coletiva 

- Relatórios 

- Equipe Gestora 

- Equipe Pedagógica 

- Ano letivo de 2019 

Realização de debates e 

estudos sobre as 

concepções que 

fundamentam as práticas 

pedagógicas e 

administrativas da escola. 

Realizar levantamento com 

a Comunidade Escolar 

sobre as necessidades da 

escola. 

- Elaborar e revisar 

coletivamente A Proposta 

Pedagógica da escola 

através de estudos e 

realização de reuniões para 
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debates. 

3. Acompanhar e orientar 

a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem 

 

3. Melhorar em 20% o 

processo de 

aprendizagem 

Realizar estudos com o 

corpo docente sobre o 

Currículo em Movimento; 

Avaliação coletiva Equipe Gestora 

Equipe Pedagógica 

Ano letivo de 2019 

Auto avaliação dos 

profissionais da escola. 

Orientar a elaboração e 

aplicação dos Planos de 

Curso, de Unidade, de Aula 

e Projetos. 

Avaliação institucional. 

Análise de dados da escola 

e de outros locais 

frequentados pelos nossos 

estudantes. 

 

 

Supervisionar as atividades 

desenvolvidas em sala de 

aula. 
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4. Promover e incentivar a 

participação em atividades 

de formação continuada 

dos profissionais que 

atuam na escola. 

4. Garantir a 100% dos 

profissionais que atuam 

na escola o acesso às 

informações  sobre  

cursos de formação 

oferecidos pela SEEDF 

e/ou outros órgãos. 

Divulgar através do repasse 

de e-mails e fixação de 

cartazes de todos os cursos 

disponibilizados pela 

SEEDF, ou oferecidos por 

outros órgãos ou entidades 

educacionais privadas. 

Avaliação coletiva _ Equipe Gestora 

_Equipe Pedagógica 

-Ano letivo de 2019 

Dispensar o Professional 

para a participação em 

cursos de formação. Caso 

seja professor, a dispensa 

acontecerá conforme a 

portaria de distribuição de 

turmas. 

Recolher comprovante de 

Frequência dos 

Profissionais participantes 

de cursos de formação. 

Promover treinamento e 

estudos nos momentos de 

Coordenação coletiva. 
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GESTÃO DE RESULTADOS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gestão de Resultados 

1. Garantir formação 

Integral aos estudantes da 

escola com a ampliação de 

espaços e oportunidades de 

aprendizagem. 

1. Garantir no ano de 2019 

oferecimento de Formação 

Integral a 100% dos estudantes 

da escola, seja ele do turno 

regular ou do tempo integral, 

com a ampliação de espaços e 

oportunidades de 

aprendizagem. 

Manutenção da 

participação da escola no 

Projeto de Educação 

Integral da Rede 

Integradora. 

 

Acompanhamento da 

Proposta Pedagógica da 

escola. 

 

Avaliações 

institucionais. 

 

Assembleias com 

professores, 

funcionários, pais e 

estudantes. 

 

Avaliação coletiva 

- Direção 

- Corpo Docente 

-Conselho Escolar 

Ano letivo de 2019. 

 

 

 

 

Adaptação do prédio da 

escola   para   atender   às 

necessidades dos 

estudantes. 

Treinamento de pessoal. 

 

Estabelecimento de 

parcerias com órgãos e 

entidades da cidade. 

Aquisição de materiais 

necessários ao 

desenvolvimento das 

atividades da escola. 
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Monitoramento das 

atividades pedagógicas. 

2.   Garantir o acesso e a 

permanência do estudante com 

deficiência, preferencialmente, 

em classes comuns. 

2. Garantir em 2019 o acesso 

e a permanência a 100% dos 

estudantes com deficiência 

conduzidos à escola, segundo 

Estratégia de Matrícula da 

SEEDF, preferencialmente, 

em classes comuns. 

Matricular e enturmar 

todos         os estudantes 

encaminhados pela 

SEEDF segundo 

Estratégia de Matrícula 

vigente. 

 

-Acompanhamento da 

Proposta Pedagógica da 

escola. 

- Assembleias com 

professores, 

funcionários, pais e 

estudantes. 

- Direção 

- Corpo Docente 

- Conselho 

Escolar 

Ano letivo de 

2019 

Monitorar estratégias de 

adaptação curricular, e 

encaminhamento para 

Sala de Recursos. 

Promover atividades de 

sensibilização dos 

estudantes e demais   

membros   da 

comunidade escolar 

quanto ao respeito às 

diferenças. 
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- Promover atividades de 

formação ao corpo 

docente nas reuniões de 

coordenação coletiva. 

3.Diminuir os índices de 

repetência da escola. 

3. Diminuir em 20% os índices 

de repetência em 2019. 

Análise dos resultados 

das avaliações dos 

estudantes com utilização 

dos dados para 

organização do trabalho 

pedagógico. 

-Acompanhamento da 

Proposta Pedagógica da 

escola. 

 

-Avaliações 

institucionais. 

- Assembleias com 

professores, 

funcionários, pais e 

estudantes. 

- Direção 

- Corpo Docente 

-Conselho Escolar 

3. Ano letivo de 

2019 

Planejamento e 

execução de estratégias 

de adaptação curricular 

adequado às 

necessidades 

educacionais específicas 

dos estudantes. 

Acompanhamento das 

atividades pedagógicas. 

Aplicação de Avaliação 

formativa. 
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4. Aumentar o índice de 

aprovação. 

4. Aumentar em   20% o 

índice de aprovação a partir 

de 2019. 

Análise dos resultados 

das avaliações dos 

estudantes com utilização 

dos dados para a 

organização do trabalho 

pedagógico. 

Acompanhamento da 

Proposta Pedagógica da 

escola. 

 

Avaliações 

institucionais. 

Assembleias com 

professores, 

funcionários, pais e 

estudantes. 

Direção 

Corpo Docente 

Conselho Escolar 

Ano letivo de 

2019 

Planejamento e execução 

de estratégias de 

adaptação curricular às 

necessidades 

educacionais específicas 

dos estudantes. 

Acompanhamento das 

atividades pedagógicas. 

Aplicação de avaliação 

formativa. 
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5. Reduzir   o   percentual de 

estudantes defasados idade X 

série a partir dos dados do último 

censo escolar 

5.Reduzir em 20% o 

percentual   de   estudantes 

defasados idade X série a 

partir dos dados do último 

censo escolar. 

-Estabelecimento de 

estratégias de avaliação e 

correção de fluxo: 

reagrupamentos, projetos 

interventivos, vivências 

em turmas diferentes, 

promoção   do   estudante 

para o ano seguinte. 

-Acompanhamento da 

Proposta Pedagógica da 

escola. 

-Avaliações 

institucionais. 

Assembleias com 

professores, 

funcionários, pais e 

estudantes. 

- Direção 

- Corpo Docente 

-Conselho Escolar 

Ano letivo de 

2019 

6. Prevenir a evasão escolar. 6. Prevenir em 2019 a evasão 

escolar visando a manutenção 

do atual índice de 0% 

Monitoramento do 

desenvolvimento 

escolar dos estudantes. 

 

Acompanhamento da 

Proposta Pedagógica da 

escola. 

- Direção 

- Corpo Docente 

- Conselho 

Escolar 

Ano letivo de 

2019 

Identificação de 

situações de risco. 

 

Viabilização da 

permanência dos 

estudantes na escola 

através do 

envolvimento da 

comunidade escolar e 

órgãos externos. 
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7. Reduzir a infrequência dos 

estudantes. 

7. Reduzir em 50% a 

infrequência dos estudantes 

em 2019 

Identificação junto às 

famílias das razões da 

frequência irregular às 

aulas a partir da terceira 

falta consecutiva ou 

intercalada. 

-Acompanhamento da 

Proposta Pedagógica da 

escola. 

- Direção 

- Corpo Docente 

-Conselho Escolar 

Ano letivo de 

2019 

Convocação dos 

responsáveis para 

reuniões de 

sensibilização. 

Esclarecimento dos 

responsáveis sobre seu 

papel na garantia de 

frequência dos estudantes 

às aulas. 

Notificação dos órgãos 

competentes sobre faltas 

excessivas dos 

estudantes. 

8. Elevar o índice de desempenho 

individual da escola referendado 

pelo Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica. 

8. Elevar 15%, em 2019 o 

índice de desempenho 

individual da escola 

referendado pela média do 

Avaliação do trabalho 

desenvolvido pela escola e 

utilização dos resultados 

para reorientação das 

-Acompanhamento 

DA Proposta 

Pedagógica da escola. 

- Direção 

- Corpo Docente 

- Conselho Escolar 

Ano letivo de 

2019 
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Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica. 

atividades. 

 

Envolvimento dos 

segmentos da comunidade 

escolar. 

Monitoramento dos 

projetos da escola. 

Planejamento e aplicação   

de estratégias de avaliação 

e correção de disfunções. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gestão Participativa 

1. Incrementar a realização de 

eventos internos e a 

participação em eventos 

externos. 

1.Dar continuidade ao 

longo do ano letivo de 

2019 à realização de 

eventos internos e a 

participação nos 

eventos externos com 

100% do apoio da APM 

da escola 

Elaboração do Calendário 

de eventos para o ano. 

Avaliação coletiva Equipe Gestora Ano letivo de 2019 

Planejamento, organização 

e realização de eventos 

internos e externos. 

2.Garantir a reformulação 

coletiva da Projeto 

Pedagógico. 

2.Garantir anualmente a 

reformulação  coletiva 

da Proposta Pedagógica 

da escola iniciando os 

debates em outubro de 

cada ano em preparação 

ao projeto do ano 

seguinte. 

Realização de estudos e 

debates. 

Avaliação coletiva Equipe Gestora 

Equipe Pedagógica 

Ano letivo de 2019 

 



 
 

67 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gestão Participativa 

3.Realizar de reuniões com os 

pais para orientações gerais e 

específicas. 

3.Realizar bimestralmente 

no ano de 2019 reuniões 

com os pais para 

orientações gerais e 

específicas. 

- Realizar reuniões ao 

final de cada bimestre 

e quando mais se fizer 

necessário. 

Avaliação coletiva Equipe Gestora Ano letivo de 2019 

4.Implementar o Conselho 

Escolar. 

4.Fortalecer o Conselho 

Escolar realizando 

campanha de 

Conscientização a cada 

início de ano. 

Incentivar a 

participação dos 

membros do Conselho 

Escolar em cursos de 

formação. 

Avaliação coletiva Equipe Gestora Ano letivo de 2019 

  Realizar reuniões 

ordinárias e 

extraordinárias 

quando necessário. 

   

5.Otimizar a comunicação com 

as famílias dos estudantes. 

5.Garantir ao longo do ano 

letivo meios diversos de 

comunicação da escola 

com a família e vice-versa. 

Expedir bilhetes e 

circulares. 

Avaliação coletiva Equipe Gestora Ano letivo de 2019 

Fazer ligações 

telefônicas. 
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Expedir comunicados 

aos pais e/ou 

responsáveis através de 

documento escrito. 

6.Promover a participação das 

famílias   dos   estudantes   na 

escola. 

6.Promover ao longo do 

ano letivo a participação 

das famílias dos estudantes 

nas atividades da escola 

tais como festas, 

momentos cívico-culturais 

mostras artísticas, 

confraternizações, 

palestras, dentre outros. 

Emitir convocações, 

convites aos pais e/ou 

Responsáveis para os 

diferentes eventos da 

escola. 

Avaliação coletiva Equipe Gestora Ano letivo de 2019 
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GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gestão de Pessoas 

1.Valorizar e motivar os 

membros da Comunidade 

Escolar. 

1.Valorizar e motivar membros 

de todos os segmentos da 

Comunidade Escolar. 

Realizar assembleias de 

estudantes, reuniões de 

pais, professores, 

funcionários para ouvir 

suas opiniões sobre as 

necessidades e melhorias 

para a escola. 

Avaliação coletiva Equipe Gestora Ano letivo de 2019 

Realizar festivais de 

talento. 

Produzir clips com as 

atividades desenvolvidas 

na escola. 

Divulgar nos grupos de 

relacionamento, notas 

sobre as atividades 

realizadas. 

Evidenciar o trabalho de 

professores e funcionários 

durante as reuniões de 
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coordenação coletiva. 

  Orientar pessoas que 

indiquem necessitar de 

algum auxílio. 

   

  

  

  Emitir cartas, notas, 

comunicados  de 

agradecimento. 

  

  

2.Promover formação 

continuada e troca de 

experiências 

2.Promover formação 

continuada em serviço e/ou 

troca de experiências a todos os 

funcionários da escola. 

Realizar treinamento 

durante as coordenações 

coletivas. 

Avaliação coletiva Equipe Gestora Ano letivo de 2019 

Realizar reuniões com a 

equipe administrativa para a 

troca de experiências. 

Utilizar momentos da 

prática   diária   para a troca 

de experiência. 
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GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gestão Financeira 
1.Planejar, acompanhar e 
aplicar os recursos 
financeiros da escola 
considerando a proposta 
pedagógica; 
Realizar a prestação de 
contas considerando os 
Princípios da Gestão 
Pública. 

1.Planejar, acompanhar, 
aplicar os recursos financeiros 
recebidos pela escola e 
realizar a prestação de contas 
considerando a proposta 
pedagógica e os princípios da 
gestão pública com 100% de 
eficácia. 

Gerir recursos próprios da APM 
advindos de contribuição de 
associados, promoções de eventos e 
doações; 
Gerir recursos financeiros oriundos 
dos programas do Governo Federal 
e do Governo do Distrito Federal. 
Receber a contribuição dos 
associados. 
Promover eventos. 
Gerir contribuições para passeios. 
Fazer prestação de contas mensal 
quando se tratar de recursos 
próprios. 
Fazer prestação de contas 
quadrimestral quando se tratar de 
recursos do Governo do Distrito 
Federal. 
Fazer prestação de contas anual 
quando se tratar de recursos do 
Governo Federal. 
Promover eleição de diretoria da 
APM de acordo com estatuto 
vigente. 
Cumprir obrigações com o 
Governo através do escritório de 
contabilidade. 

Avaliação Coletiva Equipe Gestora Ano civil de 2019 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gestão Administrativa 
 
Executar ações para 
manutenção, 
organização e renovação 
do espaço escolar. 

 
Elaborar e executar projetos 
de manutenção, organização e 
renovação do espaço escolar.  

 
Utilizar e fazer utilizar de forma 
correta os recursos patrimoniais e 
de consumo. 
 
Zelar pela manutenção dos bens 
patrimoniais móveis. 
 
Solicitar consertos dos bens 
patrimoniais quando necessário e 
possível. 
 
Fazer a devolução dos bens 
inservíveis conforme normas 
estabelecidas. 
 
Solicitar a compra de novos 
equipamentos de acordo com a 
necessidade da escola. 
 
Zelar pela manutenção do prédio 
escolar. 
 
Solicitar e acompanhar reparos 
necessários ao espaço físico da 
escola. 
 
Solicitar a compra de materiais de 
consumo conforme necessidade. 
 
 

Avaliação Coletiva Equipe Gestora Ano civil de 2019 
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Atualizar, organizar e corrigir a 
documentação referente à 
escrituração escolar. 
 
Assegurar a limpeza do espaço 
físico da escola. 
 
Assegurar o cumprimento dos 200 
dias letivos de efetivo trabalho 
pedagógico conforme legislação. 
 
Ler, encaminhar, providenciar e 
responder demandas via e-mail e 
SEI, conforme necessidade. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 209 Sul será acompanhado e avaliado 

ao longo do ano letivo de 2019 através das reuniões semanais de estudo e planejamento 

da equipe gestora e corpo docente (Coordenações Pedagógicas Coletivas), elaboração 

do calendário de eventos e atividades realizadas na escola e espaços externos, através de 

assembleias de pais e estudantes, reuniões da equipe gestora e agentes de administração, 

reuniões mensais do Conselho Escolar, Conselho de Classe e reuniões mensais da 

Associação de Pais e Mestres. Serão utilizados instrumentos de pesquisa como 

questionários e coleta de sugestões, avaliação institucional, Conselho de Classe 

Formativo, Conselho de Classe Mirim. Ao final do mês de outubro serão iniciados 

debates para avaliação geral do ano letivo e elaboração do projeto do ano seguinte. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

Despertar: autoconhecimento e desenvolvimento emocional – Projeto de 

desenvolvimento socioemocional individual e coletivo dos membros da Comunidade 

Escolar da Escola Classe 209 Sul 

Maleta Viajante: Projeto de desenvolvimento e aprimoramento da leitura e 

escrita dos estudantes de 1º ao 5º ano, através da leitura sistematizada de livros de 

literatura. 

Nosso Planeta Nossa Casa: Programa de educação ambiental em parceria com 

a Junior Achievement – DF, que oferece cartilhas para os estudantes e orientação e 

roteiro para os professores regentes, que são os aplicadores do projeto, desenvolvido 

com estudantes dos 4ºs e 5º anos. Projeto com o mesmo nome e mesma linha de 

pensamento sendo desenvolvido com os estudantes de 1º ao 3º ano com material 

desenvolvido pela escola. 

Criança Gosta de quê: Projeto interdisciplinar com foco no tema brinquedos, 

brincadeiras e leitura desenvolvida com os estudantes de 1º ano. 

Meu pratinho saudável: Projeto interdisciplinar com foco em alimentação 

saudável desenvolvidos com os estudantes de 2º ano. 

Todo dia é dia de índio: Projeto interdisciplinar com foco na cultura indígena 

desenvolvido com estudantes de 3º ano. 

Somos todos África: Projeto interdisciplinar com foco na cultura africana 

desenvolvido com estudantes do 4º ano. 

Geração sustentável: Projeto interdisciplinar com foco no cuidado com o meio 

ambiente desenvolvido com estudantes do 5º ano. 

Reagrupamento: Projeto de intervenção pedagógica agrupando os estudantes 

de acordo com o nível. O trabalho será feito durante 3 dias a cada bimestre. 

Educador Social Voluntário: Projeto da secretaria de educação que encaminha 

voluntários para apoiar o trabalho pedagógico dentro da sala de aula. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

 

Questionário aplicado aos Pais para atualização da Proposta Pedagógica 2019 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO  
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

ESCOLA CLASSE 209 SUL 
 

 

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:  
( ) Pai. ( ) Mãe. ( ) Padrasto. ( ) Madrasta. 
(   ) Outro: ____________________________ 
 
2. Qual o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 
3. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 29 anos. ( ). De 30 a 40 anos. ( ). De 41 a 50 anos. 
( ). De 51 a 60 anos.  ( ) + 61 anos. 
 
4. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ). Amarelo (a). ( ) Pardo (a). ( ). Indígena. 
( ) Preto (a). ( ). Não sei. ( ). Não quero declarar. 
 
5. 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. 
 
6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 
(     ). Nenhuma escolaridade. (     ) até 4ª série. (    ) até 8 ª série.  
(     ) Ensino médio. (     ) Ensino superior. 
(     ) A família não possui um homem responsável. 
 
7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável na família? 
(     ) Nenhuma escolaridade. (     ) até 4ª série. (     ) até 8 ª série.  
(     ) Ensino médio. (     ) Ensino superior 
 
8. Em que Região Administrativa ou Cidade do Entorno você mora? 
__________________________________________ 
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9. Qual tipo de moradia que você vive: 
(    ) Própria. (    ) Alugada. (    ) Cedida. 
 
10. Na sua casa tem carro? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. (    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. (    ) Sim, dois 
 
11. Na sua casa tem quartos para dormir? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. (    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. (    ) Sim, dois. 
 
12. Na sua casa tem computador? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. (    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. (    ) Sim, dois. 
 
13. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 
teatro? 
( ) Nenhuma. ( ) Uma ou duas.  ( ) Três ou quatro.           
( ) Cinco ou seis.  ( ) Mais de seis. 
 
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 considera adequado: 
 

 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Infoteca (Sala de leitura e informática)    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre professores e 
estudantes 

   

Relacionamento entre estudantes e 
direção 

   

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
16. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso 
trabalho: 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
17. Em 2019 a Escola Classe 209 Sul desenvolverá o projeto: Despertar – 
Autoconhecimento, Desenvolvimento Emocional e Meio Ambiente, com enfoque nas relações 
saudáveis consigo mesmo, com o outro e com meio ambiente. Relacione suas sugestões de 
atividades a serem desenvolvidas com as crianças ao longo do ano. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
18. Dê sugestões de temas para palestras e/ou outras atividades que você gostaria que a 
escola oferecesse às famílias dos estudantes. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde 
todos participem e gostem de estar! 
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ANEXO II 

 

Questionário aplicado aos Estudantes de 3º ao 5º ano para atualização da 

Proposta Pedagógica 2019 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO  
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

ESCOLA CLASSE 209 SUL  
 

 

Prezado(a) Estudante, 
O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e 
conhecer a sua opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. 
Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às 
suas características pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciados por você. 
Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações 
individuais prestadas. 

 
12. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 
12. Qual a sua idade? 

( ) 06 anos.() 07 anos( )08 anos ( ) 09 anos ( ) 10 anos.(     ) Mais de 10 anos. 
 
12. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a).( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei.( ) Não quero declarar. 

 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? AC  AL  AM  AP  BA  CE  DF  ES  GO  MA  
MG  MS  MT  PA  PB  PE  PI  PR  RJ  RN  RO  RR  RS  SC  SE  SP  TO    
Exterior_________________ 
 
5. Em que Região Administrativa ou Cidade do Entorno você mora? 
_________________________ 
 
6. Com quem você mora atualmente? 
( ) Com os pais (     ) Com outros parentes. (       ) Com a Mãe  
(     ) Com o Pai (      ) Outros: ____________ 
 
7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 
teatro? 
( ) Nenhuma. ( ) Uma ou duas. ( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis.( ) Mais de seis. 
 
8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
( ) Esporte.( ) Jornais.  (     ) Games. (       ) Desenhos animados 
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9. Quantos membros de sua família moram com você? 
( ) Um ou dois.( ) Três ou quatro.( ) Cinco ou seis.( ) Mais de seis. 
 
10. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir à escola? 
(    ) A pé.(  ) Ônibus público (    ) Ônibus contratado (    ) Bicicleta.(    ) Carro. 
(    ) Outro: ____________________________________ 
 
11. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 
 

 
BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre 
professores e estudantes 

   

Relacionamento entre estudantes 
e direção 

   

 
Justifique cada aspecto que você considerou como regular ou ruim: 

 
12. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria da escola: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma 
escola onde todos gostam de estar! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Questionário aplicado aos Estudantes de 1º e 2º ano para atualização d

1. VOCÊ É: 

                     
2. QUANTOS ANOS VOCÊ TEM?

6    7    8   9
3. COMO VOCÊ SE AUTODECLARA?

  

PRETO AMAREL
O 
 

NÃO QUERO DIZER
 

 
4. EM QUE CIDADE VOCÊ NESCEU?

 
____________________________________
 

MENINO
(         )
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ANEXO III 

 

Questionário aplicado aos Estudantes de 1º e 2º ano para atualização d

Pedagógica 2019 

 

                                                                        
QUANTOS ANOS VOCÊ TEM? 

6    7    8   9 
COMO VOCÊ SE AUTODECLARA? 

 

PARDO ÍNDIO 

NÃO QUERO DIZER NÃO SEI

EM QUE CIDADE VOCÊ NESCEU? 

____________________________________________________________

MENINO 
(         ) 

Questionário aplicado aos Estudantes de 1º e 2º ano para atualização da Proposta 

 

BRANCO 

 

________________________ 

MENINA 
(         ) 



 
 

 

5. EM QUE CIDADE VOCÊ MORA?
____________________________________________________________

6. O QUE VOCÊ GOSTA DE
DESENHE OU ESCREVA.

 
 
 
 

7. O QUE VOCÊ FAZ COM SUA FAMÍLIA NOS FINAIS DE SEMANA? 
ESCREVA OU DESENHE.

 
 
 
 

8. QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA? 
_________________________

 
9. COM QUEM VOCÊ MORA? 

____________________________________________
 
 

10. COMO VOCÊ VAI PARA A ESCOLA?

 
CARRO 

 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 
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EM QUE CIDADE VOCÊ MORA? 
____________________________________________________________

GOSTA DE ASSISTIR NA TV OU FAZER NA INTERNET? 
DESENHE OU ESCREVA. 

O QUE VOCÊ FAZ COM SUA FAMÍLIA NOS FINAIS DE SEMANA? 
DESENHE. 

QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA? 
_________________________ 

COM QUEM VOCÊ MORA? 
____________________________________________ 

COMO VOCÊ VAI PARA A ESCOLA? 

 
ESCOLAR 

BICICLETA 

ANDANDO 

OUTRO JEITO 

____________________________________________________________ 
ASSISTIR NA TV OU FAZER NA INTERNET? 

O QUE VOCÊ FAZ COM SUA FAMÍLIA NOS FINAIS DE SEMANA? 

 

 

OUTRO JEITO - DESENHE 
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11. MARQUE 

 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

A ESCOLA É    

DIREÇÃO    

PROFESSORES    

SECRETARIA    

TIA JOANA    

COORDENADORAS    

AULAS    

MERENDA    

LIMPEZA    

SALA DE LEITURA    

COLEGAS    

 
12.  O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NA ESCOLA? DESENHE. 
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ANEXO IV 

 

Questionário aplicado aos Professores para atualização da Proposta Pedagógica 

2019 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO  
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

ESCOLA CLASSE 209 SUL 
 

 

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. 
 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). ( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei.( ) Não quero declarar. 
 

4. Em que Estado você nasceu? 
_________________________________________________ 

 
5. 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. 

 
6. Em que Região Administrativa ou Cidade do Entorno você mora? 

_____________________ 
 

7. Qual tipo de moradia que você vive: 
(    ) Própria. (    ) Alugada. (    ) Cedida. 
 

8. Na sua casa tem carro? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. (    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. (    ) Sim, dois 

 
9. Qual é o seu nível de escolaridade? 

( ) Ensino Superior – Curso: __________________. 
( ) Pós-Graduação – Curso: _________________. 
( ) Mestrado. ( ) Doutorado. (        ) Outro: __________________ 
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10. 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. 
 

11. Situação funcional na Rede: (    ) Efetivo (     ) Contrato Temporário 
 

12. 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. (     ) Não. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15.  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. 
 

   
16. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 

360 horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino 
aprendizagem na sua área de atuação? 

(    ) Não participei. (    ) Sim, e houve um impacto moderado.(  ) Sim, e não houve impacto. 
(    ) Sim, e houve um grande impacto.(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 
 

17. 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. 
 

18. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes)( ) Esporte.( ) Jornais. 
(    ) Sites sobre educação.(    ) Outro: ________________________________________ 

 
19. Fragilidades da escola: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

20. Potencialidade da escola: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

21. Fragilidades da sua prática pedagógica: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

22. Potencialidades da sua prática pedagógica: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos participem e 
gostem de estar! 
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ANEXO V 

 

Questionário aplicado aos Servidores da Carreira Assistência para atualização da 

Proposta Pedagógica 2019 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO  
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

ESCOLA CLASSE 209 SUL 
 

 

Prezado(a) Servidor(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. Em qual Estado você nasceu? 
_________________________________________________ 

 
3. 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. 
 

4. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). ( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. ( ) Não quero declarar. 
 

5. 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. 

 
6. Em que Região Administrativa ou Cidade do Entorno você mora? 

______________________ 
 

7. Qual tipo de moradia que você vive: 
(    ) Própria. (    ) Alugada. (    ) Cedida. 
 

8. Na sua casa tem carro? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. (    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. (    ) Sim, dois 

 
9. Qual é o seu nível de escolaridade? 

( ) Ensino Fundamental (        ) Ensino Médio (        ) Superior – Curso: 
__________________ 
( ) Pós-Graduação – Curso: _________________ 
( ) Mestrado. ( ) Doutorado. 



 
 

90 
 

 
10. 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. 
 

11. Além da sua atividade nesta escola, você exerce outra atividade que contribui para sua 
renda pessoal? 

( ) Sim, na área de Educação. ( ) Sim, fora da área de Educação. (     ) Não. 
 

12. Sua situação funcional: (      ) Concursado (       ) Terceirizado 
 

13. Quantas vezes por semestre você  tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 
teatro? 

( ) Nenhuma.( ) Uma ou duas. ( ) Três ou quatro.( ) Cinco ou seis. (
 ) Mais de seis. 
 

14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) ( ) Esporte. (
 ) Jornais. 

(    ) Sites sobre educação.(    ) Outro: ________________________________________ 
 

15. Fale sobre como você se sente trabalhando nesta escola. Diga o que há de positivo e 
dê sugestões para melhorar o que não está bom. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ANEXO VI 

 

FOTOS 
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APENDICES 
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PROJETOS ESPECÍFICOS



 
 

98 
 

APENDICE 1 
 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 
Despertar – 
Autoconhecimento e 
Desenvolvimento Emocional 

Objetivo Geral: 
Desenvolver competências 
socioemocionais dos membros 
da comunidade escolar da 
Escola Classe 209 Sul por meio 
da realização de atividades 
multidisciplinares com ênfase 
nas Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde.  
 
Objetivos Específicos: 
Desenvolver a capacidade de 
reconhecer e ser verdadeiro 
com seus sentimentos e 
emoções, respeitando seus 
limites; 
 
Despertar a empatia, 
demonstrar interesse pela 
opinião do outro e considerar os 
sentimentos alheios; 
 
Aprender a respeitar e 
compreender as emoções e os 
limites das pessoas, enxergando 
todos como seres humanos. 
 

Apresentar projeto à equipe da 
escola e aos pais e 
responsáveis. Estabelecer 
parcerias com instituições e 
pessoas físicas aptas a realizar 
atividades de desenvolvimento 
das capacidades emocionais dos 
membros da comunidade 
escolar (terapias convencionais, 
terapias holísticas, 
aconselhamentos: atendimento 
psicológico, Reiki, meditação, 
etc.). Realizar levantamento das 
necessidades de cada segmento: 
estudantes, pais, servidores. 
Organizar ambiente para os 
atendimentos: instalação de 
cortinas, lâmpadas, aparelhos 
de áudio e vídeo, tapetes, etc. 
 

Izabel Cristina 
 

Durante todo o ano letivo 
 
Fichas de acompanhamento 
 
Auto avaliação 
 
Avaliação institucional 
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APENDICE 2 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 
Todos contra o bullying 
- Subprojetos: “Paz no 
Recreio”, “Interligados.” 
 

Objetivos Gerais: 
Prevenir e combater a prática de 
bullying na escola; 
 
Propiciar um ambiente de 
construção de conhecimento 
através da integração da 
“Biblioteca Escolar e do 
Laboratório de Informática” da 
Escola Classe 209 Sul, com a 
potencialização e exploração 
dos recursos disponíveis de 
ambos os ambientes; 
 
Construir valores como respeito 
às diferenças, cuidado com os 
materiais e espaços comuns e 
desenvolvimento da autonomia 
com os estudantes da Escola 
Classe 209 Sul através de 
atividades dirigidas durante o 
recreio. 
 
Objetivos Específicos: 
Construir conceitos e processos 
sobre o bullying e suas 
modalidades; 
Gerar reflexão sobre a 
diversidade e a valorização da 
vida; 
 
Propiciar o reconhecimento e o 

[O intervalo é um espaço onde 
as crianças extravasam a 
energia acumulada durante 
ashoras de aula, estando livres 
para escolher o que fazer na 
interação com os colegas 
deanos e turmas diversas. 
Contudo, foi observado que os 
estudantes apresentam 
poucaautonomia para brincar 
livremente, entrando facilmente 
em conflitos e se 
machucandoem correrias no 
pátio da escola (...).] 

 
Apresentação temática: 
exposição, debates, rodas de 
conversas; 
Campanha contra o bullying: 
confecção de cartazes, jingles, 
panfletos, santinhos, Leituras: 
literatura, material publicitário, 
outros; 
Contação de histórias; 
Solicitação de palestras 
ministradas por profissionais 
treinados; 
Apresentação de filmes 
(curtas), desenhos e animação; 
Produção de texto: releituras, 
poesias, músicas, outros, 
história em quadrinhos; charge, 

Professoras: 
Mareni, Simone, Maria 
Vilarinho. 
Coordenação Local e demais 
Professores da Escola Classe 
209 Sul   
 

Durante todo o ano letivo, 
processual e ao fim de cada 
etapa, por meio da participação, 
conduta, das mudanças ou não 
de atitude dos estudantes. E, ao 
final, será entregue um 
questionário para auto avaliação 
e avaliação do projeto com 
questões pertinentes ao tema. 

Teremos como auxílio o uso de 
livros de Literatura, poesias, 
material publicitário (imprensa 
escrita), pesquisas na internet, 
etc. 

Como recursos pedagógicos, 
ainda teremos, CDs, pen drives, 
data show, TV, celular, internet 
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respeito às diferenças étnicas, 
culturais, raciais, de gênero, 
orientação sexual, credo, 
regionais e outras; 
 
Executar e ampliar as 
orientações e formações da 
SEEDF, numa abordagem Inter 
e transdisciplinar, observando 
os temas transversais, 
desenvolvidos em sala de aula 
e/ou nos espaços e tempos de 
aprendizagem coletiva como 
recreio dirigido, hora cívica, 
passeios e saídas culturais, 
palestras, seminários e outros; 
 
Desenvolver o gosto e o hábito 
pela leitura, utilizando de 
diversas ferramentas, como: 
computadores, mídias digitais, 
teatro, fantoches, dobraduras, 
leituras compartilhadas; 
 
Capacitar usuários a utilizar os 
recursos tecnológicos como 
apoio às atividades 
pedagógicas; 
 
Estimular debates acerca da 
tolerância e da valorização de 
todos os grupos que compõem a 
sociedade. 
 

notícias para jornal mural, 
outros; 
Releituras de literatura com 
atualização do computador. 
Orientação de pesquisa; 
Recebimento, distribuição e 
recolhimento de livro didático; 
Acompanhamento do PNLD; 
Teatro; Dobraduras; Leituras 
compartilhadasofertandojogos 
de mesa, elástico, brincadeira 
de corda e de roda, de acordo 
com a faixa etária e a 
preferência dos estudantes. 
Para tanto, a Equipe Gestora 
deverá fornecer recursos os 
materiais necessários, a 
Coordenação deverá definir o 
cronograma do que será 
proposto a cada dia da semana e 
onde essas atividades 
acontecerão e os Educadores 
Sociais deverão interagir com 
os estudantes, intervindo 
quando necessário, tanto para 
mediar conflitos, como para 
explicar as brincadeiras e 
administrar o tempo, 
assegurando que todos possam 
brincar. 
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APENDICE 3 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 
Maleta Viajante Objetivo Geral: 

Promover a leitura em todos os 
segmentos da escola, incentivar 
e facilitar o acesso àqueles que 
têm ou gostariam de 
desenvolver o hábito de ler, 
instigar e incentivar àqueles que 
não têm a criá-lo; apreciar a 
leitura; proporcionar o 
desenvolvimento das 
competências, habilidades e 
criatividade. 
 
Objetivos Específicos: 
Ler livros literários 
selecionados; 
 
Confrontar opiniões e pontos de 
vista sobre as diferentes 
manifestações sobre a 
linguagem oral e escrita; 
 
Articular as redes de diferenças 
e semelhanças entre a língua 
oral e escrita e seus códigos, 
sociais, contextuais e 
linguísticos; 
 
Produzir textos a partir das 
leituras e discussões 
promovidas na sala de aula. 
 

O projeto acontecerá 
semanalmente com duas 
maletas. Ao final de cada 
semana dois estudantes levarão 
uma maleta para casa onde 
farão as atividades de leitura e 
registros juntamente com a 
família. As atividades geradas 
farão parte de um portfólio ou 
livro da turma.  
 

Professoras: 
Mareni, Simone, Maria 
Vilarinho. 
Coordenação Local e demais 
Professores da Escola Classe 
209 Sul   
 

Durante todo o ano letivo 
 
Fichas de acompanhamento 
 
Auto avaliação 
 
Avaliação institucional 
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APENDICE 4 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 
Criança gosta de que? Objetivo Geral 

Desenvolver um trabalho 
interdisciplinar de maneira 
prazerosa, resgatando 
brinquedos e brincadeiras 
esquecidas, assim como o 
brincar espontâneo, elementos 
essenciais para o 
desenvolvimento integral da 
criança. 
 
Objetivos Específicos 
 
Gerar reflexão sobre o 
consumismo e possibilitar que o 
estudante dê um novo 
significado para seus próprios 
brinquedos. 
Contribuir para que os 
estudantes compreendam a 
importância do ar no 
movimento dos objetos que 
voam. 
Conhecer e observar 
brinquedos que voam, e 
relacioná-los a animais e outros 
objetos, para formular hipóteses 
e argumentar, buscar indícios 
que se relacionam à 
aerodinâmica, simetria, forma e 
estética, ajudando-os a ampliar 
o conhecimento e suas 

Seguir a proposta do livro 
didático adotado pela escola – 
Da escola para o mundo. 
 
Feira de troca de brinquedos 
Estudar sobre o material de 
fabricação de alguns 
brinquedos 
Investigar valores de 
brinquedos 
 
Produção de brinquedos para 
exposição na Plenarinha e na 
Mostra Cultural da escola no 
dia 22/11. 
 
Organização de feira de troca 
de brinquedos envolvendo toda 
a escola – data a combinar 
Produção de peça teatral e/ou 
musical para apresentação – 
para o dia 22/11. 
 
Livro da turma com enfoque 
literário (para exposição no dia 
29/10 + Produção artística 
sobre o livro literário escolhido) 
 
Participação na Plenarinha com 
os materiais produzidos. 
 

Professoras regentes do 1º ano. 
Coordenação Local 

Durante todo o ano letivo 
através da observação do 
desenvolvimento dos estudantes 
em todas as atividadespropostas 
de acordo com os objetivos. 
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possibilidades de expressão nas 
criações artísticas. 
Refletir sobre as preferências 
pessoais. 
Perceber as influências que o 
meio social exerce sobre as 
escolhas de cada um. 
Reconhecer critérios de 
classificação de brinquedos 
como uma construção social, e 
não como algo inerente ao 
gênero. 
Permitir que os estudantes 
conheçam o planejamento e a 
organização de uma exposição, 
identificando semelhanças e 
diferenças entre o ato de 
colecionar, atualmente e no 
passado. 
Expor as ideias de forma 
organizada oralmente e através 
da escrita. 
Desenvolver habilidades de 
contagem e classificação. 
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APENDICE 5 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 
Meu pratinho saudável Objetivo Geral 

Promover uma educação 
alimentar com o consumo de 
alimentos saudáveis. 
 
Objetivos Específicos 
Observar a importância das 
características de sua própria 
alimentação para o 
desenvolvimento sadio de seu 
corpo. 
Provocar a reflexão sobre a 
importância de conhecer bem 
os alimentos que são 
consumidos, a fim de ter uma 
alimentação saudável e evitar 
problemas de saúde. 
Permitir que os estudantes 
compreendam que a relação 
existente entre o tipo e 
quantidade de comida ingerida 
e a atividade física que se 
pratica 
Conhecer a cultura alimentar 
brasileira e as diversidades 
regionais 
 
Conhecer os povos formadores 
do Brasil e sua influência na 
culinária nacional 
 
 

Seguir a proposta do livro 
didático adotado pela escola – 
Da escola para o mundo. 
 
Campanha sobre alimentação 
saudável com sensibilização 
envolvendo toda a escola, 
levando em consideração a 
alimentação servida na escola – 
data a combinar 
Produção de releituras de obras 
de arte e outras atividades para 
exposição – 22/11 
Produção de peça teatral e/ou 
musical para apresentação – 
22/11 
Livro da turma com enfoque 
literário sobre o tema (para 
exposição no dia 29/10 + 
Produção artística sobre o livro 
literário escolhido) 
 

Professoras regentes do 2º ano 
Coordenação Local  

Durante todo o ano letivo 
através da observação do 
desenvolvimento dos estudantes 
em todas as atividadespropostas 
de acordo com os objetivos. 
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APENDICE 6 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 
Todo dia é dia de índio Objetivo Geral 

Proporcionar aos estudantes a 
oportunidade de conhecer a 
herança cultural indígena 
presente no nosso dia a dia. 
 
Objetivos Específicos 
Envolver-se com a temática a 
ser estudada, ou seja, o modo 
de vida de alguns povos que 
vivem no Parque Indígena do 
Xingu. 
Compreender a importância da 
criação de um parque indígena 
para a preservação dessa 
cultura. 
Conhecer e/ou ampliar o 
repertório de histórias e mitos 
provenientes de povos 
indígenas que vivem na região 
do Parque Indígena do Xingu. 
Entender a pintura corporal e 
facial dos povos indígenas 
como uma das formas de 
expressão de sua cultura. 
Compreender que, paras os 
povos indígenas, o conceito de 
beleza em um objeto artístico se 
relaciona de modo geral com 
sua utilidade. 
 
Identificar os hábitos 

Seguir a proposta do livro 
didático adotado pela escola – 
Da escola para o mundo. 
 
Campanha para arrecadação de 
utensílios e outros objetos 
utilizados pelos índios 
envolvendo todos os estudantes 
da escola para exposição – data 
a combinar 
Produção de peça teatral e/ou 
musical sobre o tema para 
apresentação – 22/11 
Livro da turma com enfoque 
literário (para exposição no dia 
29/10 + Produção artística 
sobre o livro literário escolhido) 
Produção de trabalhos manuais 
para exposição – 22/11 
 

Professoras regentes do 3º ano. 
Coordenação Local 
 

Durante todo o ano letivo 
através da observação do 
desenvolvimento dos estudantes 
em todas as atividadespropostas 
de acordo com os objetivos. 
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alimentares dos povos 
xinguanos e reconhecer que 
muitos alimentos utilizados 
integram igualmente nossa 
alimentação. 
Reconhecer as atividades 
produtivas dos povos indígenas 
do Xingu e o modo como se 
relacionam com a natureza. 
 
Compreender como os povos 
indígenas fazem uso do solo. 
 
Conhecer como os povos 
xinguanos combatem o 
desmatamento. 
 
Identificar características dos 
povos indígenas e aprender a 
diferenciá-los. 
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APENDICE 7 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 
Somos todos África Objetivos Gerais: 

Proporcionar aos estudantes a 
oportunidade de conhecer a 
herança cultura que recebemos 
dos africanos compreendendo a 
sua influência na nossa cultura. 

 
Objetivos Específicos: 
Apresentar elementos da 
cultura, das artes, da história e 
da sociedade moçambicana; 
Levar os estudantes a ter 
contato com a produção cultural 
da dança de diferentes países 
africanos e a dialogar com o 
que se produz no Brasil, 
promovendo o 
autoconhecimento ao despertar 
a criatividade e a desenvoltura 
corporal; Levar os estudantes a 
refletir sobre diversidade étnica 
a fim de ampliar a compreensão 
a respeito do outro, valorizando 
e respeitando a história e a 
cultura dos outros povos; 
Promover a busca das 
identidades individuais e 

LEI Nº 11.645, DE 10 
MARÇO DE 2008. 

 
[Altera a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, modificada 
pela Lei no 10.639, de 9 de 
janeiro de 2003, que estabelece 
as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir 
no currículo oficial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena”]. 

 
 

Seguir a proposta do livro 
didático adotado pela escola – 
“Da escola para o mundo”. 

Produção de material para 
exposição – 22/11. Arrecadação 
e confecção de diversos objetos 
utilitários e de arte, 
moçambicanos e de outras 
regiões africanas para 
exposição envolvendo todos 
estudantes da escola – data a 
combinar. Produção de uma 
peça – musical com dança e 
teatro para apresentação – 

Professoras regentes do 4º ano 
Coordenação Local  

Através da observação do 
desenvolvimento dos estudantes 
em todas as atividades 
propostas de acordo com os 
objetivos. 
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coletivas em espaço de 
expressão e reconhecimento da 
diversidade brasileira. 

 

22/11. Livro da turma com 
enfoque literário (para 
exposição no dia 29/10 
contemplando as Produção 
artísticas dos alunos sobre o 
livro literário escolhido) 
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APENDICE 8 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 
Geração sustentável Objetivo Geral: Disseminar 

técnicas e hábitos sustentáveis 
através da Educação Ambiental, 
colaborandopara a formação de 
cidadãos responsáveis, ativos e 
conscientes de seu lugar no 
mundo, estimulando a mudança 
prática de atitudes e a formação 
de novos hábitos com relação a 
utilização dos recursos naturais, 
favorecendo a reflexão sobre a 
responsabilidade ética de nossa 
espécie na conservação do 
planeta como um todo. 

Objetivos Específicos: Lixo 
urbano e problemas decorrentes 
da geração de resíduo sólido; 
Identificar as diferentes formas 
de transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos 
sólidos no Brasil refletindo 
sobre seus efeitos no ambiente 
e nas pessoas;Refletir sobre a 
quantidade de resíduos gerados 
no Brasil;Análise e discussão 
do consumo de bens e geração 
de resíduos; Aprofundamento 

Seguir a proposta do livro 
didático adotado pela escola – 
“Da escola para o mundo”. 

Elaboração de projeto para 
participação no Circuito de 
Ciências – sem data definida 
Campanha de conscientização 
com a escola e famílias – data a 
combinar; 

Compostagem orgânica – no 
fundo da sala; Produção de obra 
de arte com materiais 
recicláveis, e outras atividades 
para exposição – 22/11;  

Produção de peça teatral sobre 
o tema para apresentação – 
22/11; Livro da turma com 
enfoque literário (para 
exposição no dia 29/10 + 
Produção artística sobre o livro 
literário escolhido) 

Recursos: Livro didático, livros 
de literatura, materiais 
recicláveis, etc. 

Professores regentes do 5º ano 
Coordenação Local  

Durante todo o na letivo através 
da observação do 
desenvolvimento dos estudantes 
em todas as atividades 
propostas de acordo com os 
objetivos e a culminância no 
Festival de Ciências e 
Tecnologia. 
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dos conhecimentos sobre 
reciclagem e compostagem; 
Conhecer mais a respeito da 
logística reversa, que é a forma 
correta de descartar resíduos, 
sobretudo os tóxicos;Refletir 
sobre o papel da arte na 
sensibilização das pessoas para 
a reutilização dosresíduos. 
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APENDICE 9 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 
Reagrupamento Objetivo Geral: Atingir os 

descritores ainda não 
solidificados pelos estudantes 
através de atividadeslúdicas e 
de repetição para o 
desenvolvimento da leitura e da 
escrita. 

Objetivos Específicos: 
Adquirir as competências e 
habilidades para a leitura e 
escrita; interpretar vários tipos 
de texto; escrever com a 
ortografia correta. 

 

          Após sondagem feita nas 
turmas da Escola Classe 209 
Sul, observamos de uma 
maneira geral, a dificuldade de 
algumas crianças em solidificar 
a alfabetização da forma mais 
convencional. 
 
          Partindo desse 
pressuposto, verificou-se a 
necessidade de trabalhar o 
conteúdo de forma diferenciada 
e lúdica. Assim sendo, foi 
definido um plano de ação 
envolvendo todos os 
professores do turno matutino 
da escola. Esse plano tem como 
meta, atingir as competências e 
habilidades necessárias para 
garantir o processo de 
alfabetização e letramento. 
 
          Ao longo do projeto, 
espera-se que o estudante 
supere as dificuldades 
encontradas nesse processo 
dentro de sua sala de aula e 
melhores consideravelmente a 
leitura e a escrita. O mesmo 
objetiva também, que o 
estudante não se sinta a 
margem da escola melhorando 

Professor Responsável: 
Professores Regentes, 
Coordenação Pedagógica, 
Equipe Diretiva, 
Educadores Sociais (suporte) 

Durante todo o ano letivo 
através da observação do 
desenvolvimento dos estudantes 
em todas as atividades 
propostas de acordo com os 
objetivos. 
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também a sua auto-estima e o 
seu próprio interesse na sala de 
aula. 
 
         O objetivo principal de 
toda escola é alfabetizar e 
despertar a leitura de mundo de 
seus estudantes além de 
desenvolver seu pensamento 
crítico e argumentativo. No 
entanto esse objetivo se tornou 
um grande desafio, visto que 
nos deparamos com alguns 
óbices: 
 

Muitos estudantes recebidos no 
1º ano não passaram pela 
educação infantil e estão tendo 
o primeiro contato com as 
letras; 

O tema, os livros, as atividades 
de uma maneira geral não têm 
significado para algumas 
crianças, principalmente para 
aquelas que vivem à margem da 
Sociedade; 

Crianças com transtornos 
nítidos e notórios que ainda não 
apresentaram laudo e que, 
portanto, não tem direito a ser 
considerado em uma eventual 
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estratégia de matrícula. 

Turmas de alfabetização, apesar 
de dentro do exigido na 
estratégia de matrículas, ainda 
achamos que poderiam tem 
menos estudantes. 

Aprincípio foi decidido em 
coordenação coletiva que, ao 
fim de cada bimestre, de posse 
dos instrumentos avaliativos e 
RAV’s, o Reagrupamento 
acontecerá da seguinte maneira: 
durante três dias em uma 
semana preestabelecida as 
crianças serão agrupadas, de 
acordo com o resultado dos  

 
Testes da Psicogênese da 
Língua Escrita para 
alfabetização, aquisição da 
leitura e escrita, produção de 
texto, linguagem matemática e 
ampla docência do conteúdo 
aos alfabéticos. 

 
As turmas de 1º ano 
continuarão seguindo seu 
planejamento normalmente 
como previsto em seus direitos 
de aprendizagem, dentro dos 
seiscentos dias para o primeiro 
contato com a alfabetizado, 
previstos no BNCC. 
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APENDICE 10 
 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica - 2019 
 
Objetivo Geral 
Assegurar a unidade e coerência do trabalho pedagógico da escola como um todo e o de cada turma em particular, orientado pelos documentos 
oficiais da SEEDF. 
 
Justificativa: 
O presente plano busca priorizar a execução de ações que irão contribuir com o alcance das metas estabelecidas pela escola, assim como o 
atendimento de demandas apresentadas pela SEEDF necessárias ao cumprimento dos desafios impostos a uma educação de qualidade. Neste 
sentido, serão elaborar estratégias para oferecer aos professores atualizações de conhecimentos, ampliação de possibilidades didático-
pedagógicas, suporte pedagógico nos planejamentos das ações e/ou projetos. Este planejamento consistirá em um aliado na condução do trabalho 
articulado, possibilitando a definição de estratégias de monitoramento, de acompanhamento e de avaliação das mesmas. 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÕES DAS 

AÇÕES 
CRONOGRAMA 

RESPONSÁVEIS 
INTERLOCUTORES 

1. Fortalecer o 
Currículo em 
Movimento da 
Educação Básica 
por meio de 
formação 
continuada. 

2. Promover ações 
pedagógicas para 
implementação das 
Diretrizes 
Pedagógicas para a 
organização 

Todos os estudantes 
matriculados na UE 
alfabetizados até os 8 anos 
de idade com proficiência 
na leitura e escrita e 
letramento em matemática 
e os demais com o 
aprendizado adequado ao 
seu ano. 

 Subsidiar os professores com materiais que norteiam as 
concepções presentes na organização em ciclos de 
aprendizagem, que favorecem o sucesso de escolarização, 
tendo como fundamentos as orientações presentes nas 
Diretrizes Pedagógicas para a organização do 2º Ciclo. 

 Orientar e acompanhar a organização do trabalho 
pedagógico junto aos professores. 

 Promover encontros pedagógicos para formação 
continuada dos professores nas coordenações coletivas. 

 Orientar e coordenar a participação docente nas fases de 

Avaliações realizadas 
durante o processo e 
nas avaliações 
institucionais e da PP. 

Fevereiro a 
dezembro. 

Gestores e 
coordenadores locais 
e coordenador 
itinerante da CRE. 
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escolares das 
Diretrizes de 
Avaliação. 

elaboração, de execução, de implementação e de avaliação 
da Organização Curricular. 

3. Acompanhar o 
desempenho dos 
estudantes. 

Melhorar a cada ano o 
índice do SIAPEDF e o do 
IDEB. 
Garantir as aprendizagens, 
a partir da democratização 
dos saberes, em uma 
perspectiva de inclusão de 
todos, respeitando e 
valorizando as diferenças 
socioculturais, afetivas, 
subjetivas, físicas, 
cognitivas, entre outras. 
 

 Dar suporte a todo o processo das avaliações de 
larga escala e exames externos da UE. 
 Realizar levantamento e análise dos resultados 
obtidos pela UE na Provinha Brasil, Prova Brasil e na ANA. 
 Realizar Sistema de Avaliação Interna, onde os 
alunos serão avaliados com instrumentos semelhantes aos 
das avaliações externas, e os resultados serão utilizados para 
fomentar o processo de ensino aprendizagem dos estudantes. 
 Utilizar os dados dos levantamentos dos índices 
externos para fomentar o processo de ensino aprendizagem 
dos estudantes. 
 Colaborar com os processos de avaliação 
institucional, articulando os três níveis de avaliação, com 
vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e 
recuperação dos rendimentos/ desempenho escolar. 

Avaliações realizadas 
durante o processo e 
nas avaliações 
institucionais e da PP 

Fevereiro a 
dezembro. 

Gestores e 
coordenadores locais 
e coordenador 
itinerante da CRE. 

4. Contribuir para 
formação 
continuada dos 
coordenadores e 
professores. 

Garantir o bom 
funcionamento das turmas, 
ao longo do ano letivo, a 
partir da formação 
continuada. 

 Acompanhar a formação do programa nacional de 
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, ofertada pelo 
CFORM/UNB. 
 Promover encontros pedagógicos para formação 
continuada dos professores nas coordenações coletivas. 
 Subsidiar os professores com textos e artigos que 
permitam ampliarem seus conhecimentos. 
 Participar das reuniões convocadas pela SUBEB, 
CREPPC, UNIEB, e, posteriormente, repassar o conteúdo 
das reuniões/formações aos professores. 
 Promover ações que contemplem estudos dos 
documentos norteadores da SEEDF e de textos orientadores 
e complementares no espaço da coordenação pedagógica 
local. 
 Orientar e incentivar a participação dos professores 
nas atividades da Virada Pedagógica promovida pela SEEDF 

Avaliação escrita/oral 
dos encontros ao final 
dos mesmos. 
 
 
 
Constantes momentos 
de avaliação entre a 
equipe gestora e 
pedagógica, para 
refletir sobre o que foi 
oferecido e quais os 
resultados alcançados. 

Fevereiro a 
dezembro. 

Gestores e 
coordenadores locais 
e coordenador 
itinerante da CRE. 
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que acontecerá mensalmente. 
 

5. Contribuir com a 
organização do 
trabalho 
pedagógico. 

Fortalecer a coordenação 
pedagógica como espaço de 
troca de experiências, 
aprendizado profissional, 
discussão e reavaliações; 
 

 Divulgar e incentivar a participação dos professores 
em todas as ações pedagógicas promovidas pela SEEDF;  
 Participar do planejamento das atividades nos 
momentos de coordenação. 
 Promover trocas de experiências e/ou 
planejamentos entre os professores. 
 Ser o elo entre os professores dos turnos matutino e 
vespertino. 
 Contribuir com o enriquecimento das atividades 
através de pesquisas, confecção de material, busca de opções 
para aulas externas (excursões e passeios). 
 Monitorar e orientar o trabalho dos ESV´s. 
 Contribuir com a confecção de bilhetes 
informativos. 
 Dar suporte nos momentos de hora cívica. 
 Apreciar os RAV´s e fazer as possíveis correções e 
impressões dos mesmos. 
 Dar suporte na aplicação e avaliação dos testes da 
psicogênese. 
 Ficar atentos aos eventos previamente marcados no 
calendário da SEEDF, para orientar e contribuir no 
planejamento dos mesmos. 
 Articular o trabalho com a equipe gestora da EP 
308 Sul. 
 Articular ações pedagógicas entre os diversos 
segmentos da unidade escolar e a Coordenação Regional de 
Ensino, assegurando o fluxo de informações e o exercício da 
gestão democrática; 
 Divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos 
tecnológicos no âmbito da unidade escolar; 

Avaliações realizadas 
durante o processo e 
nas avaliações 
institucionais e da PP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constantes momentos 
de avaliação entre a 
equipe gestora e 
pedagógica, para 
refletir sobre o que foi 
oferecido e quais os 
resultados alcançados. 

Fevereiro a 
dezembro. 

Gestores, 
coordenadores locais 
e coordenador 
itinerante da CRE. 

6. Orientar e 
acompanhar 

Garantir o bom 
funcionamento dos 

 Cooperar com a elaboração de instrumentos e 
procedimentos nas intervenções didático-metodológicas que 

Ao término de cada 
ciclo de 

Abril a dezembro. Gestores, 
coordenadores locais 
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estratégias de 
reagrupamento 
intraclasse e 
interclasse e Projeto 
Interventivo. 

reagrupamentos e do 
Projeto Interventivo ao 
longo do ano letivo. 

auxiliem no processo de ensino e aprendizagem; 
 Orientar e cooperar na elaboração dos projetos; 
 Orientar e acompanhar a prática pedagógica dos 
professores que buscam suporte para o desenvolvimento do 
trabalho com os estudantes que apresentam dificuldades de 
escolarização; 

reagrupamento, e/ou 
P.I. 

e coordenador 
itinerante da CRE. 

7. Orientar o 
preenchimento do 
Registro de 
Avaliação – RAV 
do Conselho de 
Classe e do Diário, 
referente à questões 
pedagógicas. 

Garantir que todos os 
instrumentos de registro 
escolar sejam preenchidos 
conforme orientação oficial 
da SEEDF. 

 Promover formações sobre o preenchimento dos 
RAV´s, de acordo com as Diretrizes de Avaliação da 
SEEDF. 
 Encaminhamento das orientações oficiais recebidas 
da SEEDF, SUBEB, CRE/PP. 
 Acompanhar os professores, quando se fizer 
necessário, nos registros das aprendizagens, nos formulário 
de RAV. 
 

No final dos 
semestres, nas 
avaliações 
institucionais. 

Abril a dezembro. Gestores, 
coordenadores locais 
e coordenador 
itinerante da CRE. 

8. Contribuir para a 
realização dos 
Conselhos de Classe 
Formativos e 
Participativos. 

Garantir que o Conselho de 
Classe seja espaço de 
avaliação do desempenho 
do estudante, do professor e 
da escola e que reflita qual 
a função social da escola. 

 Promover formações sobre Conselho de Classe 
Participativo e Formativo. 
 Realizar pré-conselhos individuais. 
 Contribuir para que haja autoavaliações por parte de 
todos os sujeitos envolvidos no processo educacional da UE. 
 

Avaliações realizadas 
durante o processo e 
nas avaliações 
institucionais e da PP  

Abril a dezembro. Gestores, 
coordenadores locais 
e coordenador 
itinerante da CRE. 

9. Registrar o 
planejamento, 
execução e 
avaliação das ações 
desenvolvidas. 

Registrar 100% das ações 
realizadas e promover 
avaliação semestral. 

 Registrar semanalmente as ações planejadas em 
coordenação coletiva. 
 Analisar as fichas preenchidas como plano de aula 
pelos professores, para propor intervenções quanto aos 
princípios estabelecidos nas Diretrizes do 1º e 2º blocos de 
aprendizagem e do Currículo em Movimento. 
 Contribuir para os momentos de avaliações 
institucionais. 
 Utilizar os registros para reflexão e posterior 
orientação do planejamento, elaboração e execução das 
intervenções didático-pedagógicas necessárias para o avanço 
das aprendizagens. 
 

Constantes momentos 
de avaliação entre a 
equipe gestora e 
pedagógica, para 
refletir sobre o que foi 
oferecido e quais os 
resultados alcançados. 

Fevereiro a 
dezembro. 

Gestores, 
coordenadores locais 
e coordenador 
itinerante da CRE. 
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Plano de Ação – 2019 
 
Educação com Movimento 
Professora: Denise Rodrigues de Souza – Matrícula: 235177-3 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÕES DAS 

AÇÕES 
CRONOGRAMA 

RESPONSÁVEIS 
INTERLOCUTORES 

Implantar e implementar 
projeto de educação 
denominado Educação com 
Movimento na Educação 
Infantil e nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental da rede 
pública de ensino do Distrito 
Federal, ampliando as 
experiências corporais dos 
estudantes, mediante a 
intervenção pedagógica 
integrada e interdisciplinar 
entre o professor de Atividades 
e o professor de Educação 
Física na perspectiva da 
Educação Integral, conforme 
preconizado no Currículo em 
Movimento da Educação 
Básica do Distrito Federal, na 
Escola Classe 209 Sul. 

• Explorar os conteúdos da cultura 
corporal de movimento presentes na 
Educação Física, tais como: o jogo, a 
brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, 
a dança e conhecimentos sobre o corpo, 
integrando-os aos objetivos, linguagens 
e conteúdos da Educação Infantil e dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

• Estimular a interdisciplinaridade na 
intervenção pedagógica do professor de 
Educação Física, por meio do 
planejamento e atuação integrada ao 
trabalho do professor de Atividades, em 
consonância com o projeto político-
pedagógico da escola e com o Currículo 
em Movimento da Educação Básica; 

• Fortalecer o vínculo do estudante com 
a escola, considerando as necessidades 
da criança de brincar, jogar e 
movimentar-se, utilizando as estratégias 
didático-metodológicas da Educação 
Física na organização do trabalho 

Aulas com duração de 50 minutos 2 
vezes na semana para 4ºs e 5ºs anos; 

Aulas com duração de 50 minutos 1 
vez por semana para 1º, 2º e 3ºs anos. 

 
Avaliações realizadas 
durante o processo e 
nas avaliações 
institucionais e da PP. 

 

Durante o ano letivo 
de 2019 

Professora de 
Educação Física, 

Equipe Gestora, 

Coordenação 
Pedagógica 
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pedagógico da escola; 

• Contribuir para a formação integral dos 
estudantes, por meio de intervenções 
corporais pedagógicas exploratórias e 
reflexivas, com base em valores, tais 
como: respeito às diferenças, 
companheirismo, fraternidade, justiça, 
sustentabilidade, perseverança, 
responsabilidade, tolerância, dentre 
outros, que constituem alicerces da vida 
em sociedade e do bem- -estar social. 

 
 


