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APRESENTAÇÃO 

A função de uma Proposta Pedagógica não é negar o instituído da escola que é a sua história, que é o conjunto dos seus 

currículos, dos seus métodos, o conjunto dos seus atores internos e externos e o seu modo de vida. Atualmente, a escola pública 

burocrática se confronta com as novas exigências da cidadania e busca de nova identidade de cada escola, pautas de uma 

sociedade cada vez mais pluralista. Não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo. Por isso, todo 

projeto pedagógico da escola é também político. O projeto pedagógico da escola é, por isso mesmo, sempre um processo 

inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola. 

O projeto pedagógico da escola está hoje inserido num cenário marcado pela diversidade. Não se entende, portanto, uma 

escola sem autonomia, autonomia para estabelecer o seu projeto e autonomia para executá-lo e avaliá-lo. A autonomia e a gestão 

democrática da escola fazem parte da própria natureza do ato pedagógico. A gestão democrática da escola é, portanto, uma 

exigência da Proposta Pedagógica.  

Ela exige, em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade de todos os membros da comunidade escolar. Na gestão 

democrática, pais, alunos, professores e funcionários assumem sua parte de responsabilidade pelo projeto da escola. 

COMO SE DEU A ELABORAÇÃO 

Na Escola Classe 304 Sul, captamos (enquanto equipe) nas coordenações coletivas, nos questionários enviados aos 

responsáveis, em trabalhos com os estudantes, em dias letivos temáticos com a comunidade como reuniões, em contatos 

pessoais da comunidade com as gestoras e nas Assembleias Escolares realizadas com os estudantes quinzenalmente os anseios, 

as dúvidas, os sonhos e metas de trabalho e aprendizagem a serem alcançadas. Além de realizar avaliações constantes dos 

projetos, eventos e índices de aprendizagens em momentos específicos de avaliação durante coordenações coletivas, conselhos 

de classe e por meio de questionários com esse fim preenchidos pela comunidade escolar. 
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Ressaltamos o protagonismo dos estudantes nos pré-conselhos, realizados em todos os semestres com a vice-diretora e 

coordenadoras, onde lhes é ofertada a palavra sobre todas as áreas da escola, os projetos, sobre os profissionais e rotinas de sala 

de aula. Também colhemos informações de forma semanal através da realização de Assembleias Escolares (vide Apêndices e 

Anexos) das críticas, sugestões e felicitações sobre a escola e sobre a turma em questão. 

Portanto apresentamos nossa PP (Proposta Pedagógica), anteriormente chamada de Projeto Político Pedagógico – PPP, 

lembrando que a mesma encontra-se sempre em construção, implementação  e avaliação constantes com objetivo de sempre 

buscarmos um ensino de qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Assembleias Escolares de 2019 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

 A Escola Classe 304 Sul foi inaugurada em 20 de março de 1961 segundo declaração do Museu da Educação do Distrito 

Federal entregue à escola em 2019. Anteriormente acreditávamos que sua inauguração tivesse sido em 15 de março. Obteve 

algumas transformações no que diz respeito a sua estrutura interna física, sendo mantida a construção original (acrescentada a 

cerca ao redor da escola), por ser um prédio tombado pelo Patrimônio Histórico de Brasília. 

Já atendeu a diversas faixas etárias e modalidades. Em 2012 a escola já estava trabalhando com Ensino Fundamental de 9 

anos em sua totalidade e em 2014 a escola aderiu aos ciclos. 
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 Os estudantes da escola já foram atendidos pela Escola Parque 308 Sul, tendo aulas uma vez por semana. O atendimento 

deixou de existir em 2017 por mudanças de estrutura da SEDF para atendimento das escolas integrais do DF.  

Nossa escola passou por muitas mudanças e infelizmente não foram registradas devidamente. A diretora Cristiane Bertulli 

Rodrigues da Cunha fez uma pesquisa em arquivos públicos nos anos de 2015/2016 e o único registro encontrado foi a foto da 

página anterior.  

Este ano de 2019 encerra-se o mandato da gestão de Larissa Macêdo Alves e Fernanda Escorcio Caeiro (2017 a 2019), 

período em que a escola passou por pintura, adequação da sala dos professores, busca por verba para obras no telhado, pisos, 

troca das janelas entre outros reparos necessários. Também houve a ampliação da sala de leitura e instalação de programa para 

uma melhor gestão do espaço. 
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Características físicas 

01 Sala da Direção Necessita de maior ventilação e iluminação. 

01 Secretaria Adequada. 

01 Sala de Leitura/Biblioteca Adequada. 

01 Sala do SOE Adequada. 

02 Banheiros dos servidores/adultos. Necessita de adequações na parte hidráulica e não são adaptados 

para pessoas com deficiência. 

01 Sala dos professores Em bom estado. Precisa de adequação das janelas. 

02 Pátios externos (um com mastro) Necessitam de pintura, o piso está cedendo e apresentando 

rachaduras. 

01 Pátio coberto Em bom estado (piso), porém precisa de consertos no telhado e 

vedação de canos para escoamento correto da água.  

08 Salas de aula Salas pintadas em 2018, todas com ventiladores funcionando, algumas 

salas necessitam trocar o quadro branco e adequação do piso. Todas as 

salas necessitam de obras nas janelas e revisão na parte elétrica. 

01 Sala de Recursos e EEAA Em bom estado, necessita de divisória para melhores atendimentos. 

02 Banheiros dos estudantes Necessitam de pequenas reformas. Principalmente o banheiro 

masculino. 

01 Cantina Em bom estado. 

01 Sala dos funcionários da limpeza Em bom estado. 
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02 Banheiros/depósito de material de 

limpeza 

Em bom estado. 

Não 

possuímos 

Caixa d’água A escola não possui caixa d’água e, em sondagens da gestão anterior, 

não foi permitida a construção. 

01 Área externa dos fundos Necessita de reforma URGENTE, pois a água da chuva está entrando 

para parte interna da parede e chão causando rachaduras na parede, 

descolamento do tanque. 

URGENTE Escola Reforma na estrutura da escola, apresenta pisos cedendo, 

rachaduras nas paredes, necessidade de troca de toda 

estrutura de janelas e conserto do telhado. 

 

ATENDIMENTO ESCOLAR 

2º Ciclo – Blocos 1 e 2 Total de estudantes matriculados: 221 

3 turmas de 1º ano 4 turmas de 4º ano Atendimento de Sala de Recursos 

2 turmas de 2º ano 2 turmas de 5º ano Não oferta atendimento de escola em tempo 

integral. 
3 turmas de 3º ano 2 Classes Especiais 
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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Coordenação de Ensino Plano Piloto 

Instituição: Escola Classe 304 Sul 

Localização: SQS 304 – área especial, CEP: 70.337-000 

e-mail: ec304sul@gmail.com 

CNPJ: 00.486.084/0001-15 

Telefone: 3901.1542 

Modalidade de Atendimento: Ensino Fundamental de 9 anos – em ciclos 

INEP: 53001591 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ec304sul@gmail.com
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Profissionais da Escola 

DIRETORA Larissa Macêdo Alves  

VICE-DIRETORA Fernanda Escorcio Caeiro 

SECRETÁRIO Diógenes de Queiroz Domingues 

COORDENADORAS PEDAGÓGICAS Gilvana Silva dos Santos Barbalho 

Luiza Coaracy Guerreiro 

Ana Flávia Freitas Rangel (servidora readaptada) 

ORIENTADORA EDUCACIONAL Adalgisa Silva 

SALA DE RECURSOS Solenilda Guimarães Garrido 

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

(EEAA) 

Iara Sales Ribeiro 

PSICÓLOGA DA EEAA Vanessa de Jesus Krominski 

SALA DE LEITURA/ BIBLIOTECA (SERVIDORA READAPTADA) Deise Lucid Gonçalves de Macedo 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Solicitada a devolução. 

APOIO Á COORDENAÇÃO E DIREÇÃO (SERVIDORA 

READAPTADA E CARREIRA EXTINTA) 

Izaura Abreu das Neves 

MONITORES Elisa de Azevedo Nicolato 

Jonas Morais dos Santos Bezerra 

Amanda Bezerra Lima do Nascimento 

APOIO ADMINISTRATIVO (SERVIDORA READAPATADA) Ilma Aparecida Soares 

Maura Pereira Rodrigues 

 

 

Débora Dalla Barba Seixas 

Joana Martins de Araújo Goes 
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PROFESSORAS 

(efetivas e contratos temporários) 

 

 

 

Julianna Augusta Bonfim Araújo 

Roseane Santos de Lima 

Marilene Nascimento Neves 

Alene Gonzaga Ribeiro Calixto 

Micheline Chaves Ferreira 

Eliane do Amaral Serpa 

Regina Lúcia Lima Elias 

Danielly Rodrigues dos Reis Lima 

Anjérica Cristina Pantoni Magnanti Techi 

Érika Souto Braga Aguiar 

Rejane Veloso Portela Xavier 

Nadya Lorena de Oliveira Toleto 

Luana Severo Pereira Gomes 

Jussara Alves Feitoza 

 

Vigias 

Flávio Pereira Matos 

Paulo Ferreira Damasceno 

Rone Porciano de Almeida 

Carlos Henrique Dantas Pereira 

 

Funcionários da limpeza – terceirizados 

Manoel Messias Pereira Pires 

Luana da Silva Freitas 
 

Tatiana Carvalho de Lima 
 

Reginaldo da Silva Santos 

Funcionárias da merenda – terceirizadas Judite Coutinho Pereira de Oliveira 
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Tatiane Nunes Ciqueira 

 

 

 

 

 

 

EDUCADORES VOLUNTÁRIOS SOCIAIS 

Caio Sousa de Araújo 

Cláudia Cardinale Gouvea Monteiro 

Julimeire Ferreira Lima 

Camilla Barbosa Carneiro 

Andressa Santos Marques 

Hanna Kamila Abreu Prego 

Márcio Vinícius Mourão da Silva 

Nemésia dos Santos Sousa 

Rebeka Madison Ferreira Barbosa 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PP 

Fernanda Escorcio Caeiro – Vice-diretora Débora Dalla Barba de Seixas – Professora 

Ana Flávia Freitas Rangel - Coordenadora Luiza Coaracy Guerreiro - Coordenadora 

Luana Severo Pereira Gomes - Professora Jéssika Teixeira Neris- estagiária UniCeub 

Apoio: Angélica Freitas de Oliveira e Katarina Carvalho de Oliveira (estagiárias UNIP) 
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APM da Escola Classe 304 Sul 

  

Presidente: Larissa Macêdo Alves   

Vice-presidente: Daniel Reis de Souza Júnior 

 1º Secretário: Marilene Nascimento Neves Souza 

 2º Secretário: Luiza Coaracy Guerreiro 

 1º Tesoureiro: Gilvana Silva dos Santos Barbalho 

 2º Tesoureiro: Izaura Abreu das Neves 

 

CONSELHO FISCAL: 

 1º Conselheiro: Débora Dalla Barba de Seixas 

 2º Conselheiro: Iara Sales Ribeiro 

  

 

 SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:  

 1º Suplente: Nadya Lorena de Oliveira Toledo 

 2º Suplente: Eliane do Amaral Serpa                                                             
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Integrantes do Conselho Escolar 

 

Membro Nato Larissa Mâcedo Alves 

Presidente Eleita Elisa de Azevedo Nicolato – Segmento Carreira Assistência à Educação 

Vice-Presidente Eleita Substituiu a Presidente 

Secretária Eleita Deise Lucid Gonçalves de Macedo – Segmento Carreira Magistérios 
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Diagnóstico da Comunidade Escolar 

 Como uma das formas encontradas de participação e contribuição para planejamento de estratégias, a comunidade escolar 

preencheu questionário (em anexo) sobre dados familiares e importantes informações sobre os estudantes. Seguem os dados 

obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

38% 

28% 

11% 4% 

Idade do Responsável 

20 à 30 anos 31 à 39 anos 40 à 45 anos 46 à 55 anos Mais de 55 anos

78% 

22% 

Sexo de quem respondeu 

Feminino Masculino
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43% 

15% 

1% 

38% 

3% 

Autodeclaração Étnica Racial 

Branca Negra Indígena Parda Outros

41% 

24% 

14% 

11% 

2% 
5% 3% 

Opção Religiosa 

Católica Evangélica Cristã Espírita

Sem religião Não informou Espiritualista

30% 

44% 

23% 

3% 

Estado Civil 

Solteiro Casado União Estável Viúvo (a) Separado/Divorciado

5% 

24% 

31% 

29% 

9% 2% 

Quantas pessoas moram na residência 

2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas
5 pessoas 6 ou mais pessoas Não informou
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0% 4% 6% 

7% 

36% 
22% 

25% 

Escolaridade 

Nenhuma 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série Ensino Médio Incompleto Ensino Médio Completo Ensino Superior Incompleto Ensino Superior Completo Especialização

9% 

12% 

10% 

16% 

18% 

11% 

24% 

Situação Profissional 

Trabalho Doméstico Dona de Casa Comércio/Empresário Profissional Liberal/Autônomo Funcionário Público Desempregado Outros
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15% 

28% 

25% 

21% 

11% 

Renda Familiar 

Até 1 salário mínimo 1 a 2 salários mínimos 2 a 5 salários mínimos

5 a 10 salários mínimos Mais de 10 salários mínimos Não informou

38% 

55% 

7% 

Localidade de Moradia 

Plano Piloto Outras Regiões Administrativas Fora do DF

15% 

36% 
28% 

20% 

1% 

Média de livros que lê por ano 

Nenhum 1 a 2 livros 3 a 5 livros Mais que 5 livros Não Declarou

17% 

47% 

19% 

12% 

4% 1% 0% 

Meio de transporte que os estudantes utilizam para 
irem à escola 

A pé Carro Ônibus Coletivo Transporte Escolar

Metrô Bicicleta Uber Não informou
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Veículos de Informação 

Total Matutino Vespertino
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12h 11h 10h 9h 8h Menos de 8h Não informou

Quantidade de horas de sono do estudante 

Total Matutino Vespertino
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86% 

11% 
1% 2% 

O estudante toma café da manhã ou almoça 

Sim Não As vezes Não informou

75% 

17% 

8% 

Lugar que faz dever de casa 

Espaço próprio Em qualquer lugar da residência No trabalho do responsável

81% 

19% 

Tem horário para fazer dever de casa? 

Sim Não

36% 

49% 

3% 

10% 
2% 

Desenvolvimento do Filho 

Muito Satisfeito Satisfeito Insatisfeito Preocupado Não informou



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sim Não Não informou
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Total Matutino Vespertino
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94% 

5% 1% 

Sobre atividades que necessitam de 
acompanhamento do responsável (como os deveres 

de casa de sexta-feira) 

Acha interessante Trabalhosa Prefere não fazer

35% 

65% 

Dia que prefere que os eventos de Dias Letivos 
Temáticos aconteçam 

Dias da semana Sábado

73% 

21% 

2% 4% 

Pode contribuir para a APM? 

Sim Não As vezes Não informou
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Diagnóstico dos Servidores 

As informações são referentes aos servidores efetivos, terceirizados e educadores sociais 

voluntários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 

11% 

Gênero dos servidores que participaram 
da pesquisa 

Feminino Masculino

11% 

40% 

23% 

23% 

3% 

Idade dos servidores 

20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 Mais de 60
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40% 

12% 

37% 

11% 

Auto declaração étnica racial 

Branca Negra Parda Outros

3% 
11% 

37% 

5% 

20% 

6% 

3% 

6% 
3% 3% 3% 

Opção Religiosa 

Agnóstica

Não informou

Católica

Umbandista

Evangélica

Cristã

Budista

Espírita

Ateia

Espiritualista

Adventista

38% 

51% 

6% 
5% 

Estado Civil 

Solteiro(a)

Casado(a)

União Estável

Separado(a)/divorciado(a)
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14% 

11% 

20% 
29% 

8% 

9% 
9% 

Número de pessoas que moram na 
mesma residência 

1 pessoa

2 pessoas

3 pessoas

4 pessoas

5 pessoas

6 ou mais

Não informou

26% 

26% 

31% 

8% 
3% 6% 

Número de Filhos 

Não tem filhos

1 filho(a)

2 filhos(as)

3 filhos(as)

4 filhos(as)

Não informou

6% 
20% 

26% 

48% 

Grau de Escolaridade 

Ensino Fundamental

Ensino Médio Completo

Ensino Superior
Completo

Especialização

34% 

57% 

9% 

Moradia 

Plano Piloto

Outras Regiões
Administrativas

Fora do DF
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9% 

20% 

20% 
14% 

14% 

20% 

3% 

Renda Familiar 

Menos de 1 salário

1 a 3 salários

4 a 5 salários

6 a 9 salários

10 a 12 salários

Acima de 13 salários

Não declarou

7% 

54% 

29% 

7% 3% 

Como vai à escola - Principal meio de 
locomoção 

A pé

Carro

Ônibus

Metrô

Carona

51% 
49% 

Faz atividade física 

Sim

Não
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5% 

23% 

23% 

43% 

6% 

Média de leitura anual 

Nenhum

De 1 a 2 livros

De 3 a 5 livros

Mais de 5 livros

Não informou

34% 

20% 
9% 

31% 

6% 

Média anual de leitura de livros 
infantis 

De 1 a 5 livros

De 6 a 10 livros

De 11 a 15 livros

Mais de 15 livros

Não informou

0

5

10

15

20

25

30

Costuma frequentar fora do ambiente de trabalho 
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Costuma acordar em qual horário 
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5% 

19% 

25% 
3% 

14% 

28% 

6% 

Acompanhamento psicológico ou 
terapêutico 

Nunca fez

Não faz

Já fez

Faz semanalmente

Faz quando acha necessário

Não declarou

Outros

22% 

53% 

17% 

5% 3% 

Como se sente no ambiente de 
trabalho 

Muito satisfeito

Satisfeito

Regular

Não informou

Ansiosa

4% 

23% 

12% 

10% 10% 

41% 

Sobre documentos e adequações de atividades 

Acha o tempo para produção de adequações suficiente

Acha o tempo insuficiente para a quantidade de material
exigido

Não se sente segura/preparada para produzir o material
exigido

Faz o possível, mas o quantitativo de estudantes não
proporciona o atendimento necessário

Sinto-me segura para preparar o material, utilizando meus
conhecimentos ou orientações da sala de recursos

Não identificou
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13% 

37% 

33% 

2% 

11% 

4% 

Como se sente em relação ao trabalho que 
desenvolve 

Muito satisfeito

Satisfeito

Posso melhorar

Incomodado

Estressado

Não informou
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Função Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Oferecer uma educação de qualidade e um local de trabalho onde o servidor também se desenvolva e cresça 

pessoalmente e profissionalmente. Contribuir, dentro de suas funções, na formação de cidadãos que tenham 

autonomia intelectual, pensamento crítico, hábitos saudáveis, valorização cultural, princípios éticos e que, com 

isso, contribuam positivamente para uma sociedade melhor. Contemplando os Fundamentos Gerais do Ciclo de 

Alfabetização, bem como os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. 
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Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e Administrativas 

 Como escola pública que somos, devemos seguir os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento que preconizam 

uma Educação Integral. Com base em leituras realizadas, concebemos que um projeto educativo integrado, em sintonia com a 

vida, as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes vem a ser uma Educação Integral. Ressaltamos que estamos 

tratando de Educação Integral e não de Educação em Tempo Integral. A Educação Integral faz parte de um conjunto articulado de 

ações por parte do Estado, não se preocupando apenas com o desenvolvimento intelectual, mas também do físico, do cuidado 

com sua saúde, além do oferecimento de oportunidades para que desfrute e produza arte, conheça e valorize a sua história e seu 

patrimônio cultural, tenha uma atitude responsável diante da natureza, aprenda a respeitar os direitos humanos e os das crianças e 

adolescentes, seja um cidadão criativo, empreendedor e participante, consciente de suas responsabilidades e direitos, respeitando 

as diferenças e promovendo a convivência pacífica e fraterna entre todos, ou seja, preconizando a importância do desenvolvimento 

humano em todas as suas dimensões. 

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 (formação integral de crianças 

buscando dar atenção a todas as dimensões), intersetorialização (políticas 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 de qualidade da educação), transversalidade (concepção interdisciplinar de conhecimento que 

vincula a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos estudantes e da comunidade), diálogo escola e comunidade 

(implica pensar na escola como um polo 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, pois a educação não se restringe ao ambiente 

escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, 

associações, posto de saúde, clube, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. Na escola, além dos passeios utilizamos 

o espaço da quadra – SQS 304 – para nossas atividades pedagógicas) , trabalho em rede (todos devem trabalhar em conjunto, 



41 
 

trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças. O estudante 

não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando 

reconhecendo 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). 
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OBJETIVOS GERAIS  

 Oferecer condições que possibilite o uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita, bem como alfabetizá-los para o 

uso social do raciocínio lógico matemático; 

 Cumprir metas e indicadores educacionais e de gestão definidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; 

  Possibilitar o acesso à aprendizagem de qualidade com práticas pedagógicas que permitam a inclusão educacional e o 

desenvolvimento integral do ser para o pleno exercício da cidadania. 

 Buscar diferentes estratégias de aprendizagem com o objetivo de ampliá-la, favorecendo o desenvolvimento do estudante 

para lidar com situações-problema de diversas naturezas e em diversos contextos.  

 Possibilitar - através de planejamentos, estratégias, formações, ações diversas e avaliações constantes - um ambiente 

produtivo e eficiente de trabalho a todos os servidores e demais colaboradores da escola. 

 Favorecer as relações consigo mesmo e com os outros, melhorando a aprendizagem, facilitando a resolução de problemas 

e o bem-estar pessoal e social. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, 

com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (BNCC, 2017); 

 Possibilitar aos estudantes a apropriação do sistema alfabético-ortográfico da Língua Portuguesa; 

 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas (BNCC, 2017); 

 Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas; 

 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza (BNCC, 2017); 

 Utilizar diferentes linguagens- verbal, corporal, visual, sonora e digital- bem como conhecimento das linguagens artísticas, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos 

e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo (BNCC, 2017); 

 Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva 

(BNCC, 2017); 

 Acompanhar o planejamento pedagógico do professor, propiciando condições para que seja executado com qualidade; 

 Atender de imediato, aos estudantes que, após experimentarem todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, 

ainda evidenciem dificuldades de aprendizagem (Diretrizes pedagógicas para organização escolar do 2º Ciclo); 
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 Estimular e proporcionar ao estudante uma consolidação dos valores e ética necessária ao desenvolvimento humano através 

de projetos desenvolvidos na escola; 

 Criar mecanismos constantes e sistemáticos de avaliação formativa e diagnóstica, no sentido de possibilitar o 

acompanhamento e reformulação de ações e projetos, tanto das práticas pedagógicas como das administrativas, valorizando o 

aspecto formativo; 

 Assegurar o cumprimento das Diretrizes de Avaliação da SEEDF; 

 Criar mecanismos que tornem o ambiente de trabalho cordial e produtivo, promovendo a harmonia entre servidores, 

professores e equipe gestora; 

 Garantir o cumprimento da carga horária dos servidores e o mínimo de 800 horas anuais em 200 dias letivos (LBD, 1996), 

incluindo os Projetos Específicos da escola; 

 Promover a inclusão ensinando a todos os seus estudantes, sem distinção e com qualidade, favorecendo condições de 

acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de ensino e aprendizagem; 

 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural (BNCC, 2017); 

 Valorizar e sistematizar as coordenações pedagógicas como espaço para discussão e aperfeiçoamento das atividades 

docentes; 

 Definir coletivamente as agendas de trabalho, cronogramas e pauta para as coordenações coletivas; 

 Realizar, no inicio de cada semestre, atividades de sondagem e diagnóstico das turmas; 

 Elaborar, avaliar e acompanhar o uso de recursos pedagógicos para as aprendizagens; 

 Dar suporte e apoio pedagógico aos professores regentes de Classe Especial, incluindo-os nos projetos da escola e 

promovendo vivências; 

 Realizar o Conselho de Classe, avaliando o desempenho do estudante, do professor e da escola; 

 Utilizar a Sala de Recursos para dar suporte aos estudantes com necessidades educacionais especiais, formulando, aplicando 

e avaliando as adequações curriculares; 
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 Diagnosticar e acompanhar, através dos profissionais da EEAA, alunos com dificuldades de aprendizagem ou que possuem 

necessidades educacionais especiais, para que tenham suas potencialidades resgatadas e suas dificuldades amenizadas em 

seu processo de aprendizagem; 

 Solicitar a participação e o acompanhamento do Serviço de Orientação Educacional (SOE) no desenvolvimento dos projetos 

da escola de modo que os estudantes demonstrem melhores habilidades sociais e pedagógicas. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

DA PEDAGOGIA HISTÓRICO- CRÍTICA 

                                                                                                                                                                                            

Nas duas últimas décadas a Pedagogia Histórico-Crítica tem sido citada como uma perspectiva educacional que visa 

resgatar a importância da escola e a reorganização do processo educativo. Porém, percebemos que os conhecimentos que 

a maioria dos educadores possuem sobre esta são superficiais, dificultando assim a sua implementação como metodologia 

de ensino proposta pela SEDF. Para que uma teoria de ensino seja aplicada é indispensável o seu estudo teórico 

aprofundado, para possibilitar a sua compreensão quanto ao que ela propõe, onde está fundamentada, e qual a sua 

filosofia. 

Essa proposta metodológica é chamada de Histórico-Crítica por Saviani como ― [..] o trabalho educativo é o ato de 

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

pelo conjunto dos homens‖ (SAVIANI, 2003, p.07), exigindo que seja uma prática intencional e planejada. 

Essa concepção nasceu das necessidades postas pela prática de muitos educadores, pois as pedagogias 

tradicionais, nova e tecnicista não apresentavam características historicizadoras; faltava-lhes a consciência dos 

condicionantes histórico sociais da educação (SAVIANI, 2008). Portanto, é na realidade escolar que se enraíza essa 

proposta pedagógica. 

O educador, conhecendo a teoria que sustenta a sua prática, pode suscitar transformações na conscientização dos 

educandos e demais colegas, chegando até aos condicionantes sociais, tornando o processo ensino-aprendizagem em algo 

realmente significativo, em prol de uma educação transformadora, que supere os déficits educacionais e sociais atuais. 

Esta Pedagogia objetiva resgatar a importância da escola, a reorganização do processo educativo, ressaltando o 

saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade do saber escolar. 

Seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do professor; favorecer o diálogo dos alunos entre si e 
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com o professor, sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta os interesses 

dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica dos 

conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos. 

 Filosofia 

A Filosofia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica é o Materialismo Histórico-Dialético. Este preconizado por 

Marx, cujos fundamentos são: a interpretação da realidade; a visão de mundo; a práxis (prática articulada à teoria); a 

materialidade (organização dos homens em sociedade para a produção da vida); e a concreticidade (caráter histórico sobre 

a organização que os homens constroem através de sua história). 

O princípio básico da lógica dialética é a contradição (tese, antítese e síncrese). 

O movimento dialético parte da realidade empírica (baseada na experiência, no real aparente, o objeto como se 

apresenta à primeira vista), e por meios de abstrações (reflexões, teorias, elaboração do pensamento), chegar ao concreto 

pensado (compreensão elaborada do que há de essencial no objeto-síntese de múltiplas determinações). 

Nesta concepção da lógica dialética, o professor pode superar o senso comum que está arraigado no ambiente 

educacional terá fazendo uma reflexão teórica para chegar a consciência filosófica. No seguinte movimento: parte do 

conhecimento da realidade empírica da educação; e por meio do estudo de teoria, movimento do pensamento, abstrações; 

chegar à realidade concreta da educação, concreta pensada, realidade educacional plenamente compreendida. 

 Psicologia 

A Psicologia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica é a Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, onde o homem é 

compreendido como um ser histórico, construído através de suas relações com o mundo natural e social. Ele difere das 

outras espécies pela capacidade de transformar a natureza através de seu trabalho, por meio de instrumentos por ele 

criados e aperfeiçoados ao longo do desenvolvimento histórico-humano. 

 

 Didática 

Enfocamos a Didática da Pedagogia Histórico-Crítica, pois propiciará aos professores a operacionalização desta 
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metodologia de ensino, esta desenvolvida por Gasparin (2012), tem como marco referencial à teoria dialética do 

conhecimento, para fundamentar a concepção metodológica e o planejamento do ensino- aprendizagem, como a ação 

docente-discente. 

Nessa teoria, o conhecimento constrói-se, fundamentalmente, a partir da base material (prática social dos homens e 

processos de transformação da natureza por eles forjados); porém as organizações culturais, artísticas, políticas, 

econômicas, religiosas, jurídicas etc. também são expressões sociais que interferem na construção do conhecimento. 

Portanto, é a existência social dos homens que gera o conhecimento, pois este resulta do trabalho humano, no processo 

histórico de transformação do mundo e da sociedade, através da reflexão sobre esse processo. O conhecimento, como fato 

histórico e social supõe sempre continuidades, rupturas, reelaborações, reincorporações, permanências e avanços 

(GASPARIN, 2012). 

Os cinco passos que formam a didática da Pedagogia Histórico-Crítica exigem do educador uma nova forma de 

pensar os conteúdos que devem ser enfocados de maneira contextualizada em todas as áreas do conhecimento humano, 

evidenciando que este advém da história produzida pelos homens nas relações sociais de trabalho. Essa didática objetiva 

um equilíbrio entre teoria e prática, envolvendo os educandos em uma aprendizagem significativa dos conhecimentos 

científicos e políticos, para que estes sejam agentes participativos de uma sociedade democrática e de uma educação 

política. 

 Da alfabetização: 

         O Bloco Inicial de Alfabetização apresenta uma proposta pedagógica pautada na tríade alfabetização, letramentos e 

ludicidade. Esses eixos procuram estabelecer uma coerência entre os aspectos fundamentais do processo de alfabetização, 

buscando a proficiência leitora e escritora a partir da alfabetização e dos letramentos sem perder de vista a ludicidade. A intenção é 

a de que o eixo integrador possa facilitar o desenvolvimento das estruturas cognitivas e das dimensões afetiva, social e motora dos 

estudantes nos diferentes anos do Bloco, até a presente data composto pelos três primeiros anos do Ensino Fundamental e que 
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deverá ser alterado, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), para os dois primeiros anos, favorecendo a 

alfabetização e os letramentos nos seus diversos sentidos.  

 De acordo com a BNCC, a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Nessa perspectiva baseamos nosso fazer 

pedagógico identificando e explicando o processo por meio do qual a criança constrói o conceito de língua escrita como um 

sistema de representação dos sons da fala por sinais gráficos, isto é, o processo por meio do qual o estudante, partindo do 

desenho (fase pré-silábica) para expressar seu pensamento de forma gráfica, passa pela fase silábica e se torna alfabética, 

reconstruindo a trajetória pela qual passou a humanidade, desde o homem primitivo. Nesse contexto, o Bloco Inicial de 

Alfabetização tem como eixo orientador a lógica do processo de aprendizagem do estudante e não a lógica dos conteúdos a 

ensinar (superação do modelo tradicional, baseado na cartilha). Cabe salientar que ter se apropriado da escrita é diferente de ter 

aprendido a ler e a escrever. Aprender a ler e a escrever significa adquirir uma tecnologia, isto é, a de codificar e de decodificar a 

língua escrita. Apropriar-se da escrita é tornar a escrita "própria", ou seja, é assumi-la como sua propriedade. A Sociolinguística, no 

estudo dos diferentes falares, tem trazido contribuições singulares para o ensino da língua, pois a partir do momento em que o 

aluno vê sua forma de falar respeitada e valorizada na unidade escolar - agência primeira do letramento - sente-se acolhido e 

incluído na cultura escolar, melhorando sua autoestima, entre outros aspectos que possam interferir no seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Emília Ferreiro (2001) afirma que a língua é um instrumento identitário, portanto é preciso respeitar os diferentes 

modos de falar dos alunos, sob pena de se estar negando sua identidade linguístico-cultural.  

A ação pedagógica no BIA contempla, simultaneamente, a alfabetização e o letramento, nos seus mais diversos campos de 

conhecimentos e assegura ao estudante a apropriação do sistema alfabético de escrita que envolve, especificamente, a dimensão 

linguística do código com seus aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos e sintéticos, à medida que ele se apropria do uso da 

língua nas práticas sociais de leitura e escrita. É necessário, portanto, que o professor, leve para a sala de aula, a língua 

portuguesa com toda a sua complexidade e riqueza (leitura de imagens, leitura corporal, leitura de gráficos, música, poesias, 

parlendas etc.), e proponha a todos os estudantes um ambiente em que palavras não apareçam descontextualizadas e isoladas, 

sem a preocupação com a construção de sentidos, mas sim inseridas em um contexto significativo. 
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Alfabetizar letrando: considerando a ludicidade como eixo que deve perpassar todo o trabalho desenvolvido e contribuir para 

o exercício da cidadania, ou seja, a criança deve ter o direito de brincar como forma particular de expressão, pensamento, 

interação e comunicação infantil. A construção lúdica se dá como convivência, que torna fundamental a presença efetiva e afetiva 

do outro, sendo este o processo co-educativo do lúdico apresentado como eixo integrador no trabalho pedagógico, e por isso, 

necessita estar em toda sala de aula que se almeja promotora das aprendizagens significativas. 

É utilizado o método fono-vísuo-articulatório: na fala se utilizam sons (fonemas), que por sua vez, são utilizados no processo 

de aprendizagem de alfabetização, porque inicialmente, se aprende o que se fala, passando, necessariamente, pela 

correspondência de valor sonoro da escrita, como há muito demonstrado por pesquisadores renomados (Ferreiro e Teberosky, 

1985). Desta forma, nada mais natural, concreto, fácil e coerente, do que associar o som à boca, ou seja, o fonema ao articulema, 

ou gesto articulatório (Albano, 2001). A isto se chamou de processo de aprendizagem multissensorial FONO-VÍSUO-

ARTICULATÓRIO (Jardini e Vergara, 1997; Jardini e Souza, 2006). Este processo de aprendizagem contempla a todos, quer 

tenham todos os canais sensoriais em pleno desenvolvimento, quer tenham algum tipo de fragilidade nos processamentos, 

auditivo, visual, cognitivo, cinestésico, ou motor. 

Considerando especificamente a Língua Portuguesa, podemos estabelecer uma distinção entre o aprendizado do sistema 

de notação alfabética e o aprendizado da norma ortográfica. Inicialmente, a criança elabora uma gradual compreensão sobre como 

funciona nossa escrita alfabética e domina as convenções letra-som tal como estão restringidas pelo sistema alfabético: que 

valores sonoros cada letra ou dígrafo pode ter. Embora a criança já se depare com dúvidas ortográficas em fases iniciais da 

aquisição da escrita, em geral, é só depois de escrever alfabeticamente que ela tende a apropriar-se de modo sistemático da 

norma ortográfica padrão. 
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Da Educação Inclusiva 

 

Para SASSAKI (1999) inclusão é: 

Um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com 

necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. (...) Incluir é trocar, 

entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer o 

desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de pensamentos e formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, 

por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida. 

Para o autor FERREIRA (2005, p. 44) a inclusão envolve: [...] uma filosofia que valoriza diversidade de força, habilidades e 

necessidades [do ser humano] como natural e desejável, trazendo para cada comunidade a oportunidade de responder de forma 

que conduza à aprendizagem e do crescimento da comunidade como um todo, e dando a cada membro desta comunidade um 

papel de valor. Em face disso, nota-se que a materialização da escola verdadeiramente inclusiva trabalha baseando-se na defesa 

de princípios e valores éticos, na projeção dos ideais de cidadania e justiça, nivelada a uma proposta que visa à promoção de 

práticas pedagógicas contemplando o aluno, individualmente, em sua maneira peculiar durante o processo de aprendizagem e 

envolvendo, com compromisso e empenho, a comunidade escolar.  

Conceitua-se educação inclusiva através da interação, socialização e a própria construção do conhecimento. O cenário 

educacional deverá propiciar tais momentos, conforme explicita MITTLER (2003, p. 25): No campo da educação, a inclusão 

envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos os alunos 

possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola. A inclusão é um processo 

dinâmico e gradual, esta se resume em ―cooperação/solidariedade, respeito às diferenças, comunidade, valorização das 

diferenças, melhora para todos, pesquisa reflexiva‖ (SANCHEZ, 2005, p. 17).  
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O educador é o mediador e responsável pela construção do conhecimento, interação e socialização do aluno com NEE, 

sendo a inclusão considerada uma tentativa de reedificar esse público, analisando desde os casos mais complexos aos mais 

singelos, pois uma educação de qualidade é direito de todos. De acordo com a autora supracitada, para concretizar os desafios e 

objetivos da rede educacional, esta se deve direcionar e centrar-se nos quatro pilares básicos da educação ―aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser‖ (SANCHEZ, 2005, p. 10). Entretanto, é percebido que a educação 

inclusiva condensa-se através da socialização e aprendizado, trabalho em equipe e conhecimento ―condizentes com a igualdade 

de direitos e de oportunidades educacionais para todos, em um te educacional favorável‖ (BRASIL, 2001, p.17). 

Em nossa escola, iniciamos o ano com 25 estudantes com necessidades educacionais especiais no ensino regular 

(em classes inclusivas) e um aguardando diagnóstico médico, estando agora com 25 e 3 estudantes em Classes 

Especiais, lembrando que nesse número não estão incluídos os estudantes com transtornos – como TDAH,TPAC(DPAC) e 

DISLEXIA (15 estudantes). 

Classe Especial TGD/TEA 

Atualmente a Escola Classe 304 Sul atende 3 alunos TGD/TEA em Classe Especial. São duas turmas, sendo uma no 

período matutino e a outra no vespertino. Segundo as Orientações Pedagógicas – Educação Especial, SEEDF, 2010 (item 3, 

seção II, Serviço de Educação Especial, 2.3.p.71 a 73), as C.E. destinam-se aos estudantes com transtorno global do 

desenvolvimento (transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtorno 

global do desenvolvimento sem outra especificação) de Educação Infantil (pré- escola) e de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 

na faixa etária dos 4 (quatro) aos 15 (quinze) anos, em caráter extraordinário e transitório, quando a severidade da conduta não 

possibilitar a inclusão imediata na classe comum.  

Na composição da classe, deve-se observar a proximidade de idade entre os estudantes, não devendo a diferença entre 

eles ultrapassar 4 (quatro) anos.  

O encaminhamento deve ser efetivado por meio de um relatório antecedido de estudo de caso, documentado com a 

anuência dos pais ou responsáveis. A emergência do encaminhamento desse estudante à classe especial deve ser vinculada a 

condições circunstanciais resultantes da severidade de alteração de seu comportamento.  
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Recomenda-se observar os seguintes critérios para o encaminhamento do estudante da classe comum para a classe 

especial:  

• esgotar as possibilidades e as oportunidades indicadoras de inclusão escolar;  

• avaliação da competência acadêmica/curricular e funcional do estudante; 

 • parecer clínico de psiquiatra, de neurologista e/ou de psicólogo; e  

• análise circunstanciada das condições contextuais familiares e escolares, com participação da equipe pedagógica da 

instituição educacional e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e com indicadores precisos que justifiquem esse 

encaminhamento, que estejam fundamentados por estudo de caso. 

 Esses indicadores devem especificar as medidas pedagógicas procedimentais, inclusive de adaptações curriculares, e de 

descrição dos comportamentos que justificam o atendimento às necessidades identificadas no estudante, visando à superação das 

dificuldades. Recomenda-se observar os seguintes critérios para o encaminhamento do estudante do Centro de Ensino Especial 

para uma classe especial:  

• esgotar as possibilidades e as oportunidades indicadoras de inclusão escolar;  

• apresentar competência acadêmica compatível com o desenvolvimento do currículo dos componentes curriculares da base 

nacional comum, com adaptações curriculares, na impossibilidade da inclusão escolar imediata.  

Ressalta-se que, dentre as atividades curriculares previstas para essa modalidade de ensino, deverá ocorrer a vivência com 

os estudantes das classes comuns, a fim de tornar a inclusão um processo, uma transição, na medida em que oportuniza ao 

estudante com TGD a experiência de, gradativamente, frequentar a classe comum.  

Esse convívio poderá ocorrer, inicialmente, em algumas aulas previamente combinadas com o professor de classe comum, 

por um período também previamente combinado, sendo ampliado de forma progressiva. Conforme a necessidade, o professor da 

classe especial acompanhará o(s) estudante(s) nas atividades pedagógicas propostas na classe comum. 

 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/ed_especial/orient_pedag_ed_especial2010.pdf 
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Currículo 

O currículo para uma escola inclusiva não se restringe a adaptações feitas a estudantes com deficiências ou demais 

necessidades educacionais especiais. Antes disso, é o fator essencial para se alcançar a educação de qualidade que admita a 

diferença e ofereça igualdade de oportunidades. Esse paradigma está vinculado à nova concepção curricular, que dará contada 

diversidade do alunado da escola. Para isso, se faz necessário romper com currículos rígidos e carregados de conteúdos nos 

quais se fortalecem a segregação e a exclusão. A característica basilar de um currículo inclusivo é a flexibilidade. (Currículo em 

Movimento da Educação Básica - Educação Especial, SEEDF, p.45.)  

Em referência ao currículo para os estudantes com Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD), cabe ressaltar que a 
metodologia de atendimento ao estes estudantes segue procedimentos e programas específicos, que consideram seu grau de 
dificuldade individual, sendo desenvolvidos desde o currículo funcional até os demais conteúdos previstos pela LDBEN nº 
9.394/96. Algumas ferramentas pedagógicas colaboram significativamente, no sentido de valorizar suas potencialidades. 
Entre elas, citamos: 
• Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA); 
• Integração social; 
• Método TEACCH (Treatment and Education of Autist and Related communication - Handicapped Children) 
• Método ABA (Applied Behavioural Analysis); 
• Instrumentos de avaliação, como o Portage; 
• Sala de aula com rotina estruturada. 

As pessoas autistas devem ter a mesma chance de aprender que as demais pessoas. Para além de leis, normas, decretos, 

portarias, estatutos, etc., o mais importante é compreender a pessoa, respeitar suas diferenças individuais, proporcionar-lhe 

experiência de levar uma vida semelhante à de outras não autistas, frequentando uma escola, recebendo apoio a seu pleno 

desenvolvimento, na busca de melhor qualidade de vida. (Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Especial, 

SEEDF, p.30.)  

Outro item importante é o Currículo Funcional que encontra-se estabelecido na rede pública de ensino do DF. Segundo 
Nogueira (2013), esta concepção curricular deve configurar-se como etapa prevista dentro do currículo escolar, como estratégia de 
acesso ao mesmo, não como substitutivo de ações curriculares previstas para a vida escolar do aluno. Ressalta-se que um 
currículo não substitui o outro, mas são ações complementares, no sentido de garantir o respeito à diversidade e o direito de todos 
a uma educação de qualidade. (Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Especial, SEEDF, p.40.) 
 

De acordo com as Diretrizes Curriculares (DISTRITO FEDERAL, 2008, p. 78), devem ser observados os seguintes aspectos no 
processo de elaboração do Currículo Funcional: 



55 
 

• Programação individual. 
• Desenvolvimento de habilidades funcionais que estejam vinculadas à qualidade de vida. 
• Adequação à idade cronológica. 
• Prioridade ao ambiente natural do aluno para realização de atividades. 
• Participação efetiva, no processo educacional, de pais e profissionais que atendem o estudante, visto que são eles quem melhor 
o conhecem e poderão identificar com maior precisão que habilidades necessariamente deverão ser adquiridas. 
• Interação com outros estudantes não deficientes, uma vez que são colegas que proporcionam a entrada de crianças e jovens em 
experiências normais de vida, em seu grupo de idade. 
 

Face ao processo de inclusão, é necessário priorizar formas de vínculo pessoal que favoreçam suas ações pedagógicas: ―O 

vínculo é o elemento dinamizador da aprendizagem e abrange todas as dimensões de desenvolvimento humano. O vínculo 

positivo é essencial, porque faculta ao educador manter um elo afetivo com educandos, aproximando-se deles até chegarem a um 

verdadeiro entendimento educacional‖ (BOSA, 2006, p. 47).  

Por fim, é necessário que se dispense atenção às particularidades de estudantes autistas, evitando discriminação e a 

consequente segregação. Para se construir — de fato — a inclusão escolar de estudantes TGD, devem ser implementadas 

variadas metodologias de ensino, lançando mão de recursos de adequações curriculares, que esse ambiente possa oportunizar. 

Para garantir o acesso ao currículo dos estudantes com TGD vale ressaltar também as recomendações do Ministério da Saúde 

(2013) quanto aos cuidados para atenção integral às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, terminologia adotada por 

este Ministério.  

 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/8_educacao_especial.pdf 

 

Avaliação 

Avaliar é um processo contínuo, permanente, flexível e global que envolve observação de estudantes em todos os espaços 
da instituição educacional, registro e análise dessas observações. Perpassa pelo planejamento e apresenta-se como uma preciosa 
ferramenta de trabalho para orientar e auxiliar educadores no olhar sobre seu fazer pedagógico, permitindo que sejam encontrados 
os melhore resultados, identificadas as necessidades e tomadas as decisões. (Currículo em Movimento da Educação Básica - 
Educação Especial, SEEDF, p.41.) 
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Deve-se destacar, sobretudo, o papel que asinterações sociais representam dentro do processo de ensino-aprendizagem de 

estudantes com deficiência, TGD e AH/SD, pois é por meio dessa relação com seus pares, que se efetivam novos conhecimentos. 
 

Seguem algumas sugestões de adaptações para serem utilizadas com os estudantes com deficiência e transtorno funcional 
do desenvolvimento,no processo de avaliação: 
• Avaliação oral, quando o registro escrito se constituir uma dificuldade para o estudante. 
• Avaliação escrita com enunciados curtos e objetivos, evitando-se uso de sinônimos e pistas visuais. 
• Avaliação que contemple questões com alternativas para serem marcadas, utilizando palavras: ―certo‖ ou ―errado‖, ―sim‖ ou ―não‖. 
• Utilização de questões para completar lacunas com uso de palavras chave. 
• Utilização de gravuras que possam ser adicionadas como respostas a alternativas propostas.  
• Aumento do tempo previsto para execução da atividade ou ainda divisão de atividades em partes com vistas a um melhor 
aproveitamento. 
• Atividades a serem executadas com consulta de material de apoio. 
• Utilização de atividades mais curtas que possam ser entregues dentro do período da aula. 
• Utilização de Portifólio que propiciará ao professor uma visão do conhecimento que foi  adquirido pelo estudante, com resultados 
obtidos e instrumentos para que sejam realizados planejamentos necessários, permitindo um olhar sobre as habilidades que estão 
sendo desenvolvidas. (Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Especial, SEEDF, p.43.) 
 
 

Documentos 

 RAV - RELATÓRIO DESCRITIVO SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DO ESTUDANTE 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/3_relatorio%20descritivo_semestral.pdf 

 PPI - Planejamento Pedagógico Individual 

O Formulário de Registro do Planejamento Pedagógico Individual (PPI) objetiva o registro descritivo da organização dos 

conteúdos trabalhados pelo Centro de Ensino Especial e em Classes Especiais dos estudantes com Transtorno Global do 

Desenvolvimento – TGD.  
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A priorização de objetivos funcionais deve levar em conta as habilidades que a pessoa com Transtorno Global do 

Desenvolvimento necessita aprender para ser exitosa e ter um desempenho satisfatório em seu meio, propiciando a sua inclusão 

nos diversos contextos em desenvolvimento, familiar, escolar, comunitário e ocupacional. 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/17_%20ppi-tgd.pdf 

 

ROTINA NA E.C. 304 SUL 

Com o intuído de promover a inclusão, seguindo as Orientações Pedagógicas da SEEDF, os alunos de C.E participam 

diariamente de vários projetos da escola, Quem canta seus males espanta, Hora Cívica, Fazendo Arte, Jogos Cooperativos, Musiral 

(murais), Comemoração dos aniversariantes do bimestre, Inclusão social desde a infância (sobre eleição) e Alimentação Saudável. 

Ressalta-se que, dentre as atividades curriculares previstas para essa modalidade de ensino, deverá ocorrer a vivência com 

os estudantes das classes comuns, a fim de tornar a inclusão um processo, uma transição, na medida em que oportuniza ao 

estudante com TGD a experiência de, gradativamente, frequentar a classe comum. Orientações Pedagógicas – Educação 

Especial, SEEDF, 2010 (item 3, seção II, Serviço de Educação Especial, 2.3.p.71 a 73), 

 

OS 1/2017 

Diário Oficial do Distrito Federal ,Nº 186, quarta-feira, 27 de setembro de 2017 ,PÁGINA 13 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017092700013 

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 

 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA Nº 01, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 O SUBSECRETÁRIO DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA, O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO E A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no 

uso de suas atribuições regimentais, e CONSIDERANDO que as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(2009-2013), na página 71, preconizam que a Classe Especial deverá ser ofertada em CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO aos estudantes 



58 
 

com necessidades educacionais especiais que necessitam de um atendimento diferenciado em decorrência de suas dificuldades de 

comunicação ou socialização e, em consonância com os documentos norteadores da Educação Especial (CNE/CEB, 2001), que orienta que o 

público em questão, seja atendido prioritariamente em classes comuns, considerando assim a perspectiva da inclusão educacional.  

CONSIDERANDO que a Estratégia de Matrícula 2017 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em sua página 18, item 

1.7.5 a.3), define a Classe Especial como: uma classe de caráter transitório constituída exclusivamente por estudantes com DI, DMU, TGD/TEA 

ou DV, sem seriação, com modulação específica, criada com autorização da SUPLAV/COPAV/DIOFE, com parecer da SUBEB/COETE/DIEE e da 

SUGEP/COGEP/DIAD e, que, durante o período de permanência nessa classe, o estudante deverá desenvolver atividades conjuntas com os 

demais estudantes das classes comuns, bem como que sua REAVALIAÇÃO deverá ser ANUAL e contar com a participação da Equipe Gestora, do 

Coordenador Pedagógico, do professor regente e dos profissionais das Equipes de Apoio (SEAA, SOE e AEE), SENDO ANALISADA A SUA 

CONTINUIDADE NA REFERIDA CLASSE.  

CONSIDERANDO que a Estratégia de Matrícula 2017 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em sua página 43, item 

3.2., que trata da Formação de turmas de estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro 

Autista (TGD/TEA), item b) que trata que a abertura de Classe Especial para estudantes com DI, DMU e/ou TGD/TEA será autorizada, EM CASOS 

EXCEPCIONAIS, pela SUPLAV/COPAV/DIOFE, com parecer da SUBEB/COETE/DIEE e da SUGEP/COGEP/DIAD e que nessas Classes, deverá ser 

desenvolvido o currículo que atenda a especificidade de cada estudante com modulação prevista neste documento.  

CONSIDERANDO que a Estratégia de Matrícula 2017 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em sua página 43, 3.2., que 

trata da Formação de turmas de estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista 

(TGD/TEA), item d), que trata que Estudantes com DMU encaminhados para a Classe Especial serão enturmados em Classe Especial de DI., 

evitando mais de um DMU por turma.  

CONSIDERANDO que o Ministério da Educação em seu documento da Educação Infantil: Saberes e Práticas da Inclusão: Dificuldades 

Acentuadas de Aprendizagem: Deficiência Múltipla, 2006. P.21; recomenda a inclusão de crianças com deficiência, INCLUSIVE AS COM 

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA desde cedo em programas de creche e Educação infantil que tenham por objetivo o desenvolvimento integral, o acesso 

à informação e ao conhecimento historicamente acumulado, dividindo essa tarefa com os pais e serviços da comunidade.  

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, que estabelece em seu art. 9, que as escolas podem criar, extraordinariamente, classes especiais, cuja organização 

fundamente-se no Capítulo II da LDBEN, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, bem como nos Referenciais e Parâmetros 
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Curriculares Nacionais, para atendimento, em caráter transitório, a estudantes que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais estudantes e demandem ajudas e apoios intensos e contínuos.  

CONSIDERANDO a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, estabelecendo em seu art. 5º que o AEE é realizado, prioritariamente, na sala 

de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo 

às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, 

Distrito Federal ou dos Municípios.  

CONSIDERANDO as Orientações Pedagógicas para a Educação Especial (SEEDF, 2010), onde atendendo aos princípios de uma educação 

efetivamente inclusiva, a abertura de classes especiais, somente será permitida em Coordenações Regionais de Ensino que não possuam Centro 

de Ensino Especial, que, mesmo nesses casos específicos, a classe especial deve ser sugerida somente em situações em que a proposta da 

inclusão não se adeque às necessidades imediatas do estudantes e que as classes especiais existentes poderão ser mantidas, mas tem se o 

objetivo de alcançar a redução gradativa do número das mesmas, recomendando-se observar os seguintes critérios para o encaminhamento do 

estudante para a classe especial: esgotar possibilidades e oportunidades de inclusão escolar, apresentar limitações nas habilidades adaptativas 

em comprometimento tal que não seja beneficiado pela inclusão escolar imediata e encontrar-se na faixa etária compreendida entre 8 e 14 

anos.  

R E S O LV E M:  

Art. 1º Determinar às Unidades Regionais de Educação Básica, às Unidades Regionais de Planejamento Educacional e Tecnologia na Educação e 

à Unidades Regionais de Gestão de Pessoas:  

I - Avaliar todos os estudantes regularmente matriculados nas classes especiais observando se os mesmos deverão permanecer enturmados 

nestas classes ou serão encaminhados para um Centro de Ensino Especial, levando-se em consideração suas especificidades e a avaliação 

realizada pelos Serviços de Apoio (Sala de Recursos, Equipe de Apoio à Aprendizagem e Serviço de Orientação Educacional).  

II - Avaliar o tempo de permanência do estudante na classe especial e se o mesmo apresentou progressos no desenvolvimento de suas 

atividades de vida diária baseadas no currículo funcional ou em seu processo de ensino aprendizagem, caso utilizem o currículo adaptado. a) 

Realizar avaliações relacionadas aos períodos de vivências desses estudantes e da idade que o estudante possui para uma análise mais coesa da 

situação. III - Seguir rigorosamente a estratégia de matrícula respeitando as orientações quanto à enturmação.  
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IV - Extinguir gradativamente as classes especiais de DMU como ora se apresentam, mediante apreciação da SUPLAV/COPAV/DIOFE, com 

parecer da SUBEB/COETE/DIEE e da SUGEP/COGEP/DIAD.  

V - Estabelecer que, durante a permanência do estudante de Classe Especial de DMU, o mesmo deverá desenvolver atividades conjuntas com 

os demais estudantes das classes comuns. a) A reavaliação do estudante deverá ser anual e contar com a participação da Equipe Gestora, da 

Coordenação Pedagógica, do professor regente e dos profissionais das Equipes de Apoio (SEAA, SOE e AEE), sendo analisada a sua continuidade 

na referida classe.  

VI - Avaliar o tempo e permanência dos estudantes com surdez nas classes bilíngues, assim como a enturmação nas classes bilíngues mediadas.  

VII - Analisar as listagens atualizadas de estudantes atendidos nas Salas de Recursos das unidades escolares com vistas à validação do 

atendimento contendo nome, laudo/relatório médico, horário e dia de atendimento.  

a) Caso seja necessário atendimento individual ao estudante, deverá constar tal informação na listagem atualizada.  

b) A listagem com a conclusão da análise das CRE´s deverão ser encaminhadas à SUBEB/COETE/DIEE.  

VIII - Apreciar as grades horárias com os horários em que os estudantes são ou serão atendidos tanto para análise da solicitação de abertura de 

novas salas de recursos, bem como a continuidade das que estão em funcionamento para reorganização com vista ao ano letivo de 2018.  

IX - Remanejar os estudantes para um turno único, nos locais onde a Sala de Recursos não dispuser do quantitativo de estudantes com 

deficiência e TGD/TEA para atendimento na própria UE, conforme estabelece a estratégia de matrícula vigente, sendo respeitadas suas 

especificidades, tendo em vistas que os estudantes público alvo da Educação Especial possuem atendimentos fora da rede pública de ensino, 

relacionadas à área de saúde 

X - Prever professor de SR itinerante para atender os locais onde a Sala de Recursos não dispuser do quantitativo de estudantes com deficiência 

e TGD/TEA para atendimento na própria UE, conforme estabelece a estratégia de matrícula vigente, e que não for possível o remanejamento 

para um turno único.  

Art. 2º Estabelecer o prazo de 10 dias, a contar da data de publicação dessa Ordem de Serviço, para que as medidas adotadas sejam informadas 

à SUBEB/SUPLAV/SUGEP.  
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DANIEL CREPALDI Subsecretário de Educação Básica FÁBIO PEREIRA DE SOUSA Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação 

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ANDRA 

 

Estratégia de Matrícula 2019 
Portaria nº 354,1º de novembro de 2018. 
  
 
P.16 

1.3.4. EDUCAÇÃO ESPECIAL 
A Educação Especial é uma modalidade de Ensino ofertada nas UE regulares e especializadas Centros de Ensino Especial 

(CEE); Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais (CEEDV), Centro de Apoio Pedagógico para atendimento às Pessoas 
com Deficiência Visual (CAP), Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez 
(CAS) e Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga (EBT). É garantida aos estudantes com deficiências, TGD/TEA e 
Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD), sendo obrigatória sua identificação no Sistema de Matrícula (i-Educar).  
 

O lançamento dessa informação no Sistema é de exclusiva responsabilidade da Secretaria Escolar da UE em conjunto com 
os profissionais do SEAA e do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no nível local, itinerantes de Surdez/Deficiência 
Auditiva (S/DA), Deficiência Visual (DV), Surdo cegueira (SC) e (AH)/(SD), mediante relatório/laudo médico.  
 

No caso de AH/SD, os relatórios de avaliação são realizados pelos psicólogos e professores do AEE AH/SD. 
 

Todas as UE da Rede Pública de Ensino que ofertam a Educação Básica e as Instituições Educacionais Parceiras são 
inclusivas. A EBT constitui-se como UE Bilíngue – Libras e Língua Portuguesa (LP) escrita como segunda Língua (L2) – regular, 
especializada e específica, com oferta de Educação Básica Educação Infantil – inclusive o Programa de Educação Linguística 
Precoce, Ensinos Fundamental e Médio) e na Modalidade de EJA.O CEEDV constitui-se como a UE de referência, no atendimento 
dos estudantes com DV na Rede Pública de Ensino. 
 

Os CEE ofertarão, exclusivamente atendimento especializado substitutivo ao ensino comum aos estudantes que necessitam 
do Currículo Funcional e atendimento complementar aos estudantes das Classes Especiais e estudantes com Deficiência e 
TGD/TEA matriculados no ensino comum. 
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O estudante que está ingressando na Educação Especial, oriundo de outro Estado, da rede particular ou do lar será 
encaminhado para o atendimento de suas Necessidades Educacionais Especiais (NEE) por meio da triagem realizada pela 
CRE/UNIEB/Equipe de Apoio Intermediária da UNIEB/professores itinerantes, quando necessário, para a modalidade que esta 
equipe julgar necessária.  
 

Deverá obrigatoriamente passar por estudo de caso com vistas a eventual adequação do atendimento. 
 

O estudante com deficiência ou TGD/TEA, passará por estudo de caso anual realizado com a participação da Equipe 
Gestora, do Coordenador Pedagógico, do professor regente e dos profissionais do AEE, dos Itinerantes da área (S/DA, DV, 
AH/SD), do Serviço de Orientação Educacional (SOE), do SEAA e da Equipe de Apoio Intermediária da CRE para adequação dos 
procedimentos de atendimento educacional, e quando necessário, a participação da SUBEB/COETE/Diretoria de Educação 
Especial (DIEE).  
 

O Estudo de Caso com previsão de mudança no tipo de enturmação será realizado pelo SEAA e professores do AEE – 
Itinerantes da área (S/DA, DV, SC, AH/SD), do SOE, da Equipe Gestora, do Coordenador Pedagógico, do professor regente com a 
anuência da CRE e da SUBEB/COETE/DIEE. 
 

O Estudo de Caso com previsão de aplicação de adequação na temporalidade deverá ser realizado ao final do ano letivo em 
curso, para aplicação no ano letivo subsequente. 
 
 
p.20 
CLASSE ESPECIAL:  

É uma classe de caráter temporário e transitório, constituída exclusivamente por estudantes com DI, TGD/TEA, DV ou SC, 
sem seriação, com modulação específica, criada com autorização da SUPLAV/COPAV/DIOFE, com parecer da 
SUBEB/COETE/DIEE e da SUGEP/COGEP/DIAD.  
 

Durante o período de permanência nessa classe, o estudante deverá desenvolver atividades conjuntas com os demais 
estudantes das classes comuns.  

Sua reavaliação deverá ser anual e contar com a participação da Equipe Gestora, do Coordenador Pedagógico, do 
professor regente e dos profissionais das Equipes de Apoio (SAA, SOE e AEE), sendo analisada a sua permanência na referida 
classe; os casos não contemplados neste documento ou ainda conflitantes devem ser, obrigatoriamente, submetidos à deliberação 
da SUPLAV/COPAV/DIOFE, da SUBEB/COETE/DIEE e SUGEP/COGEP/DIAD. 
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p.61,62,63 

3.2. FORMAÇÃO DE TURMAS DE ESTUDANTES 

COM DEFICIÊNCIA E/OU TGD/TEA 

 
Os estudantes com 15 anos completos ou a completar até 31/03/2019, matriculados em Classe Especial, ofertada em 

Escola Classe com utilização do Currículo Funcional ou adaptado deverão ser transferidos, para CEF, CEM ou CED com vistas a 
Classe Especial após estudo de caso realizado pelos Serviços de Apoio (SEAA, AEE e SOE) com acompanhamento da Equipe de 
Apoio Intermediária da UNIEB/CRE e anuência da SUBEB/COETE/DIEE. 
 

As Classes Especiais poderão matricular estudantes a partir de 11 anos completos ou a completar até 31/03/2019 em 
CEF para proporcionar vivência com seus pares. 
 

A abertura de Classe Especial para estudantes com DI, DMU e/ou TGD/TEA será autorizada, em casos excepcionais, pela 
SUPLAV/COPAV/DIOFE, com parecer da SUBEB/COETE/DIEE e da SUGEP/COGEP/DIAD.  
Nessas Classes, deverá ser desenvolvido o currículo que atenda a especificidade de cada estudante com modulação prevista 
neste documento. 
 

As Classes Especiais de DMU deverão ser extintas gradativamente como ora se apresentam mediante apreciação da 
SUPLAV/COPAV/DIOFE, com parecer da SUBEB/COETE/DIEE e da SUGEP/COGEP/DIAP. De acordo com a Ordem se Serviço 
Conjunta nº 01 de 25 de setembro de 2017, publicada no DODF nº 186, página 12. 
 

A formação de Classe Especial de TGD/TEA, com modulação para 2 estudantes deverá ser rigorosamente seguida.  
 

O estudante que, comprovadamente, necessitar de atendimento individualizado, terá sua situação formalizada sob título de 
―Caso Omisso‖ a ser submetido para análise da SUPLAV/COPAV/DIOFE, com parecer da SUBEB/COETE/DIEE e da 
SUGEP/COGEP/DIAD. 
 

Estudantes com DMU encaminhados para a Classe Especial serão enturmados em Classe Especial de DI. Entretanto, 
evitar-se-á mais de um estudante com DMU/cadeirante por turma. 
 

Duas turmas de Classe Especial de TGD/TEA poderão ser agrupadas em um mesmo espaço físico, desde que observada a 
modulação de 2 estudantes por professor. 
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As Classes Especiais poderão acolher estudantes a partir de 11 anos completos ou a completar até 31/03/2019 em CEF 
e a partir de 15 anos completos ou a completar até 31/03/2019 em CED ou CEM. 
 
 

A indicação de profissional de apoio (Monitor Educacional e/ou outros) será feita, quando necessária, para os estudantes 
com deficiência e TGD/TEA, mediante estudo de caso realizado pelos profissionais dos Serviços de Apoio (SEAA, SOE e AEE) e 
professor regente envolvido no atendimento ao estudante, após indicação da necessidade de apoio para o seu desempenho 
funcional em relação as suas habilidades adaptativas. 
 

A distribuição do monitor, exclusivo para classes especiais, ocorrerá quando a turma possuir 1 estudante com DMU. 
 

Os estudantes DF/ANE terão prioridade no encaminhamento do monitor. 
Orientações Pedagógicas, Ensino Especial, 2010 

 
p.28,29,30 
3.2 Transtornos Globais do Desenvolvimento 
 

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM–IV–TR), os Transtornos Globais do 
Desenvolvimento, Caracterizam-se por um comprometimento grave e global em diversas áreas do desenvolvimento: habilidades 
de interação social e recíproca, habilidades de comunicação ou presença de estereotipias de comportamento, interesses e 
atividades.  

Os prejuízos qualitativos que definem essas condições representam um desvio 
acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental do indivíduo.  
 
 

Esses transtornos em geral se manifestam nos primeiros anos de vida e frequentemente estão associados com algum grau 
de retardo mental (DSM-IV-TR, 2002, p.98). 
 

Os estudantes com Transtornos Globais do Desenvolvimento(TGD) são aqueles que possuem diagnósticos de autismo, 
síndromes do espectro do autismo e psicose infantil, conforme classificação do Ministério da Educação (MEC/SEESP, 2007).  
Além desses diagnósticos, é importante ressaltar que as classificações e características dos transtornos incluídos nessa categoria 
são aquelas constantes no Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais - DSM IV-TR - (APA, 2002) e na 
Classificação Internacional de Doenças - CID 10 - (OMS, 2000). 
 



65 
 

3.2.1 Transtorno Autista 
É um transtorno global do desenvolvimento caracterizado por um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes 

da idade de três anos, e apresenta uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos três domínios: interações 
sociais, comunicação, e comportamento focalizado e repetitivo. 
 

O autismo apresenta grandes dificuldades para ser diagnosticado e é considerado como uma síndrome comportamental 
com etiologias múltiplas.  

É caracterizado por provocar um comprometimento acentuado no uso de múltiplos comportamentos não-verbais, tais como: 
contato visual direto, expressão facial, posturas corporais e gestos para regulara interação social, e acentuado fracasso em 
desenvolver habilidades de comunicação apropriadas ao nível de desenvolvimento esperado. Isso porque a pessoa com autismo 
apresenta uma falta de disposição para compartilhar prazeres, interesses ou realizações com outras pessoas, bem como não 
apresenta reciprocidade social ou emocional. O comprometimento qualitativo na comunicação é acentuado pelo atraso ou 
ausência total de desenvolvimento da linguagem falada. Nos caso sem que a fala é adequada, existe um acentuado 
comprometimento da capacidade de iniciar ou manter uma conversação. É comum o uso estereotipado e repetitivo da linguagem 
ou linguagem idiossincrásica. 
 
3.2.2 Autismo Atípico 

O autismo atípico é um transtorno global do desenvolvimento que se caracteriza por apresentar, geralmente após a idade de 
três anos, características que não respondem aos três grupos de critérios diagnósticos do autismo infantil.  

Dessa forma, a criança não apresentará manifestações patológicas suficientes em um ou dois dos três domínios 
psicopatológicos no autismo infantil. Assim, podem ser observadas características de interações sociais recíprocas, comunicação, 
comportamentos limitados, estereotipados ou repetitivos implicados no autismo infantil.  

O autismo atípico ocorre habitualmente em crianças que apresentam um retardo mental profundo ou um transtorno 
específico grave do desenvolvimento de linguagem do tipo receptivo. 
 

3.2.3. Transtorno de Rett 
Transtorno caracterizado por um desenvolvimento inicial, aparentemente normal, seguido de uma perda parcial ou completa 

de linguagem, da marcha e do uso das mãos, associado a um atraso no desenvolvimento craniano e que ocorre habitualmente 
entre 7 e 24 meses. Por isso, observa-se que o desenvolvimento social e o lúdico permanecerão detidos enquanto o interesse 
social continuará, em geral, conservado. 
 
3.2.4 Transtorno Desintegrativo da Infância 

O transtorno desintegrativo da infância é uma espécie de transtorno global do desenvolvimento caracterizada por ser 
antecedida por um período de desenvolvimento completamente normal, cuja característica é a perda manifesta das habilidades, 
anteriormente adquiridas em vários domínios dos envolvimentos, em um período de poucos meses. Essas manifestações são 
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acompanhadas tipicamente por uma perda global do interesse pelo ambiente, pela apresentação de condutas motoras 
estereotipadas, repetitivas e maneirismos, bem como por uma alteração do tipo autístico da interação social e da comunicação. 
Pode ser também chamado de demência infantil, psicose desintegrativa, psicose simbiótica ou síndrome de Heller. 
 
3.2.5 Transtorno de Asperger 

É um transtorno caracterizado por uma alteração qualitativa das interações sociais recíprocas, semelhante à observada no 
autismo, com um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Entretanto, ele se diferencia do autismo 
essencialmente pelo fato de não ser acompanhado de um retardo ou de uma deficiência. 
 
 
p.37-59 
5. Concepção Curricular 

O currículo cumpre a função de orientar as atividades educativas, suas finalidades e as formas de executá-las. Por isso, 
pode-se considera lo como o movimento da instituição educacional, o reflexo das intenções educativas e o processo organizado 
para o desenvolvimento das aprendizagens. É, portanto, notória a representatividade desse instrumento. Dessa forma, o currículo 
deve ser atualizado, de forma a encontrar-se acessível e efetivamente representativo das expectativas pedagógicas de todos 
envolvidos nesse processo, a fim de garantir o respeito às particularidades dos estudantes e oportunizar condições de 
aprendizagem para todos. 

Para Mittler (2003), os desafios pedagógicos relacionam-se à aprendizagem. E, com base na experiência britânica para a 
atual década, ele defendeu os seguintes princípios para a preparação do trabalho docente: 
• Estabelecer desafios de aprendizagem compatíveis com as condições do estudante; 
• Responder à diversidade das necessidades de aprendizagem dos estudantes; e 
• Superar barreiras potenciais à aprendizagem e à avaliação tanto do estudante como da turma(MITTLER, 2003, p. 145). 
 

Esses pressupostos indicam a aplicação de uma pedagogia diferenciada como resposta à diversidade, considerando a 
possibilidade de diferenciação de atividades propostas e o uso de materiais e de equipamentos convergentes com as 
necessidades identificadas. Do mesmo modo, comportam a possibilidade de propiciar sistemas de apoio aos estudantes que deles 
necessitarem, independentemente de apresentarem ou não necessidades educacionais especiais. Viégas e Carneiro (2003) 
definem currículo como sendo ―o lugar organizado e instrumentador da singularidade do sujeito‖ (p. 25).  
Essa conceituação é particularmente interessante, na perspectiva da educação inclusiva, por comprometer o currículo com as 
diferenças individuais. Esses autores assinalam que uma programação institucional inclusiva subentende rever, reordenar e 
reposicionar os campos de gestão dos procedimentos escolares; o ordenamento dos currículos; a poli modalidade metodológica; a 
formação inicial e continuada dos docentes; a adoção de múltiplos processos de avaliação; a instrumentalização adequada dos 
recursos técnicos e o investimento financeiro em programas e em projetos. 
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A realidade brasileira não revela a existência de currículos abertos. Tradicionalmente, ao contrário, faz-se uso de currículos 
fechados, que apresentam característica de inflexibilidade, cujas consequências para os estudantes são, em muitos casos, 
negativas, tais como: evasão escolar e repetência. Tal situação, portanto, contribui para o aumento dos índices estatísticos do 
fracasso escolar. A fim de minimizar os impactos desse perfil fechado de currículo, apresenta-se, como alternativa legal, e viável a 
utilização de adequações curriculares ou ainda de um currículo funcional condizente com a necessidade do estudante. 
 
 
 

5.1 Adequações Curriculares 
A instituição educacional é, por excelência, um espaço real de diversidade, no qual a inclusão educacional materializa-se a 

partir das experiências cotidianas vivenciadas e compartilhadas pela comunidade escolar. Na sala de aula, as demandas do 
processo educativo concretizam-se e as relações estabelecidas entre professore estudante, e entre estes e seus pares, favorecem 
e potencializam o desenvolvimento de competências e de habilidades curriculares dos estudantes que requerem um atendimento 
pedagógico adequado às suas diferentes necessidades. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Capítulo 5, consolida a Educação Especial como sendo a 
modalidade de educação escolar oferecida ao estudante com necessidades educacionais especiais. Propõe o recurso da 
Adequação Curricular como resposta às demandas de aprendizagem de um número elevado de estudantes prejudicados pela 
massificação existente na educação formal decorrentes da homogeneização da ação pedagógica e da rigidez dos currículos. 
 

A Resolução nº 02/2001, do Conselho Nacional de Educação, no item III do Art. 8º, descreve, por sua vez, que as escolas 
da rede regular de ensino devem organizar suas classes comuns a fim de dar suporte para: Flexibilizações e adaptações 
curriculares que consideremos significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos 
didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos estudantes que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória. 
 

Nessa perspectiva, as adequações curriculares são compreendidas como medidas pedagógicas que se destinam ao 
atendimento dos estudantes com necessidades educacionais especiais de modo a favorecer a sua escolarização. Reitera-se que o 
currículo regular é tomado como referência básica e, a partir dele, são adotadas formas progressivas para adequá-lo, a fim de 
nortear a organização do trabalho de acordo com as necessidades do estudante. 
 Essas adequações curriculares correspondem ao conjunto de modificações nos elementos físicos e materiais do ensino, bem 
como aos recursos pessoais do professor e ao seu preparo para trabalhar com os estudantes. 
Essas adequações são definidas como alterações ou recursos especiais, materiais ou de comunicação voltados a facilitara 
aplicação do currículo escolar de forma mais compatível com as características específicas do estudante. 
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Essas medidas focalizam a diversidade da população escolar e pressupõem o tratamento diferenciado como ação 
estratégica na propagação da igualdade de oportunidades educacionais. Desse modo, buscam promover maior eficácia da prática 
educativa, na perspectiva da escola para todos, constituindo-se como possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades 
de aprendizagem dos estudantes. Sua aplicação deve dar-se a fim de tornar o currículo apropriado às peculiaridades dos 
estudantes com necessidades educacionais especiais, tornando-o dinâmico e passível de ampliação, a fim de que atenda 
realmente a todos os estudantes que dele precisam. Realizar adequações curriculares implica, portanto, numa postura de 
disponibilidade dos agentes educacionais em atuar deforma diversificada e eficaz frente às dificuldades de aprendizagem dos 
estudantes. Essa atuação manifesta-se em níveis e formas diversas, por isso serão observadas desde pequenas e diárias 
adequações a grandes e mais profundas reorganizações no currículo. Esta última situação, em muitos casos, acarretará inclusive 
a busca de recursos especiais para uma solução adaptada a cada caso. Portanto, mostra se imprescindível para o sucesso do 
processo de aprendizagem dos estudantes que necessitam de respostas educacionais adequadas, que se realizem graduais e 
progressivas adaptações do currículo, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos estudantes com necessidades 
Especiais. (MEC, 2002). 
 

Nesse sentido, as questões básicas que devem permear as reflexões do professor quanto à eficácia do seu trabalho 
pedagógico, especialmente quando atuam diretamente com estudantes com necessidades educacionais especiais, passam pelas 
dimensões da prática propriamente dita. Destarte, devem ser observados os seguintes pontos: ―o que‖, ―como‖ e ―quando‖ o 
estudante deve aprender. E, para tanto, atentar-se para as formas de organização do ensino que serão mais eficazes nesse 
processo de aprendizagem e, ainda, à análise da melhor forma e do momento adequado para se efetuar a avaliação desse 
processo educativo. Lembrando que a avaliação mais eficaz é aquela que se dá de maneira processual e continuada e tem como 
finalidade a verificação do sucesso do processo educativo como um todo. 
 

As adequações consideradas ―muito significativas‖ modificam substancialmente o planejamento geral aplicado à turma. 
Consistem, portanto, em modificações substanciais do currículo geral e implica em avaliação rigorosa e especializada do estudante 
e do contexto de aprendizagem. São consideradas específicas, uma vez que assumem alto grau de individualização e requerem, 
com frequência, serviços especializados específicos. 
 

As adequações avaliadas como ―pouco significativas‖ são inespecíficas, porque supõem baixo grau de individualização. 
Aplicam se a pequenas dificuldades de aprendizagem e de necessidades de apoio pedagógico, demandando modificações pouco 
substanciais do currículo, ou ainda, nas questões de enriquecimento escolar para os estudantes identificados com altas 
habilidades/superdotação, podendo ser plenamente integradas à dinâmica da aula e contemplando pequenos ajustes no contexto 
regular. 
 

Com relação às especificidades das adequações curriculares, é necessário atentar-se às habilidades adaptativas e à 
funcionalidade do estudante, a fim de definir quais aspectos necessitam sofrer alterações, de quais formas e com qual intensidade 
devem ser estabelecidas. É importante salientar que as adequações curriculares não dizem respeito ao lócus onde o estudante 
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está inserido (classe inclusiva, classe especial ou instituição educacional especializada), mas à necessidade educacional especial 
apresentada por ele. Independentemente da intensidade, toda e qualquer adequação que se fizer necessária, torna-se relevante. 
Isso porque essas adequações são imprescindíveis para o processo de ensino e de aprendizagem e, portanto, para o sucesso do 
estudante. 
 

Sendo assim, deve a avaliação ser capaz de detectar as reais necessidades de apoio ao estudante, a fim de definir a 
intensidade, a duração e a especificidade das adequações necessárias. Em decorrência da particularidade de alguns quadros, faz-
se necessária a manutenção de parcerias com instituições especializadas e de estruturas e serviços de apoio paralelos, bem como 
de convênios com as áreas de saúde, assistência social, trabalho e lazer. Para que a inclusão e a consequente participação de 
todos os estudantes seja efetivada, reitera-se que são necessários, segundo Mittler (2003), currículo e lições individuais, com 
previsão e com provisão de recursos, e apoios adequados. Segundo a Associação Americana de Deficiências Intelectual e do 
Desenvolvimento – AAIDD, por apoio entende-se os diversos recursos e estratégias que objetivam promover o desenvolvimento, a 
educação, os interesses e o bem-estar da pessoa e que aprimoram seu funcionamento pessoal, sendo considerados alguns 
fatores como o tempo de duração, a frequência, o ambiente em que se aplica, os recursos demandados e o nível de interferência 
dos apoios na vida da pessoa (AA-MR, 2002). 
 

Nessa perspectiva, quanto à avaliação do estudante com necessidades educacionais especiais, devem ser considerados os 
seguintes passos: 
• identificação de áreas relevantes para provimento do apoio; 
• identificação de apoio relevante para cada área; 
• avaliação do nível ou intensidade do apoio; e 
• registro do plano individualizado de apoio. 
 

Os apoios podem, portanto, ser definidos como ―recursos e estratégias que promovem o interesse e as capacidades da 
pessoa, bem como oportunidades de acesso a bens e serviços, informações e relações no ambiente em que vive‖ (MEC/SEESP, 
2003, p.78). 
 

A fim de articular e integrar os critérios usados pela AAIDD para classificação dos apoios e de sua intensidade nas 
adequações, será adotado o proposto pelo documento ―Saberes e Práticas da Inclusão‖, segundo o qual os apoios podem ser 
considerados, tendo em vista sua intensidade, como: 
• intermitente: episódico, nem sempre necessário, transitório e de pouca duração (exemplo: apoio em momentos de crise, em 
situações específicas de aprendizagem); 
• limitado: por tempo determinado e com fim definido (exemplo: reforço pedagógico para algum conteúdo durante um semestre, 
desenvolvimento de um programa de psicomotricidade etc); 
• extensivo: regular, em ambientes definidos, sem tempo limitado (exemplo: atendimento na sala de recursos ou de apoio 
psicopedagógico, atendimento itinerante); e 
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• pervasivo: constante, com alta intensidade e longa duração (ou ao longo de toda a vida), envolvendo equipes e muitos ambientes 
de atendimento (MEC/SEESP, 2003, p.79). 
 

5.1.1 Níveis de Adequações Curriculares 
As adequações curriculares não devem ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou proveniente de 

decisão que envolva apenas o professor e o estudante. É importante lembrar que essas adequações devem realizar-se na 
proposta pedagógica da instituição educacional, no currículo desenvolvido em sala de aula propriamente dita, assim como no 
plano de trabalho individual com o estudante. 
 

As adequações curriculares no âmbito da proposta pedagógica devem focalizar, principalmente, a organização da instituição 
educacional em relação à acessibilidade e aos serviços de apoio especializados necessários ao atendimento aos estudantes, bem 
como propiciar condições estruturais para que possam ocorrer dentro de sala de aula e diretamente com o estudante, nos casos 
em que sejam necessários esses procedimentos. 
 

Em se tratando do desenvolvimento do currículo em sala de aula, as medidas de adequação curricular são propostas pelo 
professor e destinam-se, principalmente, à programação das atividades em sala de aula. Além disso, focalizam a organização e os 
procedimentos didático-pedagógicos e destacam o ―como fazer‖, a organização temporal dos componentes curriculares e a 
coordenação das atividades docentes, de modo a favorecer a efetiva participação e integração do estudante e, consequentemente, 
auxiliar na melhoria de suas condições de aprendizagem. Quanto ao planejamento pedagógico individual, as modalidades de 
adequação, nesse âmbito, focalizam igualmente a atuação do professor na avaliação e no desenvolvimento da proposta 
pedagógica ofertada ao estudante. Compete ao professor o papel principal na definição do nível de competência curricular do 
estudante, bem como a identificação dos fatores que interferem no processo de ensino e de aprendizagem. 

 
 

5.1.2 Natureza das Adequações Curriculares 
Antes de propor a modalidade de apoio e as consequentes adequações curriculares para os estudantes que delas 

necessitam, o professor deve conhecer as necessidades educacionais especiais desse estudante, suas potencialidades e suas 
deficiências. Isso será imprescindível para a definição das adequações necessárias nos conteúdos, nas metodologias, nos 
recursos, nos processos de avaliação e na temporalidade, de forma a potencializar o ensino e a aprendizagem de cada estudante.  
Assim, somente após esta análise, deverão ser definidas as estratégias de ensino a serem utilizadas. Faz-se imperioso ressaltar 
que é necessário sair do modelo clínico e buscar uma visão mais ampla desse estudante.  

Com isso, deve-se observá-lo a fim de que possa saber como ele pensa, sente, se relaciona, deseja, cria, recria e constrói 
sua própria história.  

Portanto, nas instituições educacionais, deve ser oferecido um currículo que respeite as necessidades dos estudantes, pois, 
somente assim, ele conseguirá desenvolvê-lo com eficiência e interesse. Também é de fundamental importância conhecer o 
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processo de desenvolvimento do estudante e, consequentemente, suas condições naquele momento, a fim de atender suas 
características e de aproximar se dele por meio de uma linguagem que lhe seja acessível.  
  

Para Mittler (2003), ―o processo de exclusão educacional começa quando as crianças não entendem o que um professor 
está dizendo ou o que se espera que elas façam‖ (p. 139) As ações dos docentes devem, portanto, ser norteadas e 
fundamentadas em critérios que identificam o que o estudante deve aprender; como e quando ele deve aprender; que formas de 
organização de ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem, como e quando avaliar. Para se efetivar um 
procedimento de adequação curricular, os itens a seguir apresentados devem ser considerados. Ressalta-se que as adequações 
curriculares propostas para o estudante deverão ser registradas em formulário definido anualmente pela unidade de gestão central 
da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
 

5.1.2.1 Adequações nos Elementos do Currículo 
• Organizativas: englobam agrupamento de estudantes; disposição das cadeiras e carteiras em sala de aula; organização didática 
da aula, envolvendo trabalhos em grupos e oficinas; organização temporal (ordem de apresentação dos conteúdos, dos objetivos, 
etc.) e os materiais didáticos a serem utilizados. 
 

Objetivos e Conteúdos: definem a prioridade de certas áreas e conteúdos, de acordo com critérios de sua funcionalidade; 
inserção ou eliminação de conteúdos, de acordo com as condições e necessidades do estudante; sequência gradativa  conteúdos: 
do mais simples ao mais complexo; previsãode reforço de aprendizagem como apoio complementar e conteúdos básicos e 
essenciais em detrimento a conteúdos secundários e menos relevantes. 
 
• Avaliativas: consistem na seleção de técnicas e de instrumentos, de acordo com a identificação das necessidades educacionais 
especiais dos estudantes, respeitando as diferenças individuais. Também deve ser realizada uma seleção de diferentes ajudas 
afim de aproximar a avaliação do potencial do estudante, a fim de que ele consiga realizar suas tarefas independentemente. 
 
• Procedimentos Didáticos e Atividades de Ensino-Aprendizagem: 
referem-se à seleção e à adaptação de métodos; à apresentação de atividades previamente ao estudante com necessidades 
educacionais especiais antes de propor a atividade aos demais estudantes; às atividades complementares e/ou alternativas; aos 
recursos de apoio; à alteração dos níveis de complexidade da tarefa; à seleção e adaptação de material; à disponibilização de 
tempo flexível, tanto no que se refere à duração, quanto ao período das atividades propostas. 
 
5.1.2.2 Recursos de Acessibilidade ao Currículo – equipamentos, serviços, métodos de comunicação e recursos materiais 

São recursos disponibilizados pelo sistema educacional inclusivo, voltados à promoção de condições de acessibilidade aos 
estudantes, com a finalidade de propiciar condições de acesso, participação e permanência no processo de ensino e de 
aprendizagem. Dentre os aspectos favorecedores de condições de acesso e permanência do estudante com deficiência nas 
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dependências da instituição educacional, inclusive em sala de aula, relacionam-se: rampas de acesso, banheiros do estudante no 
espaço escolar. Quanto aos recursos de acessibilidade na área da comunicação, as adequações devem permitir ao estudante o 
alcance da compreensão e da expressão, por meio de recursos, tais como o uso de: figuras, linguagem gestual, comunicação 
alternativa, digital (Método Braille), sinais (Língua Brasileira de Sinais – Libras – ou Libras Tátil), toque, gestos, expressões 
corporais, dentre outras. 
 
 
5.1.2.3 Adequações na Temporalidade 

As adequações na temporalidade referem-se à flexibilização do tempo previsto para a conclusão de determinados 
conteúdos, objetivos ou unidades curriculares. 
A Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, respalda tal procedimento em seu artigo 8º, incisos VIII e IX: 
Art. 8º As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns: 
VIII – temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais de estudantes com deficiência 
mental ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam concluir em tempo maior o currículo previsto para a série/etapa 
escolar, principalmente nos anos finais do Ensino Fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de ensino, 
procurando-se evitar grande defasagem idade/série; 
IX – atividades que favoreçam, ao estudante que apresente altas habilidades/superdotação, o aprofundamento e enriquecimento 
de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala de recursos ou em outros espaços 
definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar, nos termos do Artigo 24, 
V,―c‖, da Lei 9.394/96. 
 

Aos estudantes com altas habilidades/superdotação, a flexibilização assegura-lhes condições para que avance na série/ano 
ou em conteúdos obtidos. Para tanto, deve-se disponibilizar lhe acesso a um currículo mais flexível, de forma que ele possa 
concluir em um espaço de tempo menor do que o previsto para a série/ano/etapa escolar. 
Contudo, nos casos dos estudantes com deficiências submetidos a adequações curriculares significativas e que, entretanto, não 
tenham alcançado os objetivos previstos no artigo 32 da LDBEN para o Ensino Fundamental, poder-se-á aplicar a certificação de 
Terminalidade Específica. 
 
5.1.2.4 Terminalidade Específica do Ensino Fundamental 

De acordo com a Resolução nº 2/2001 do CNE/CEB, a terminalidade específica é considerada como a certificação de 
conclusão de escolaridade – fundamentada em avaliação pedagógica – com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, 
as habilidades e competências atingidas pelos educandos com grave 
deficiência mental ou múltipla. É o caso dos estudantes cujas necessidades educacionais especiais não lhes possibilitaram 
alcançar o nível de conhecimento exigido para a conclusão do Ensino Fundamental, respeitada a legislação existente, e de acordo 
com o regimento e o projeto pedagógico da escola. Ainda quanto à terminalidade específica, a Resolução nº 1/2009 do Conselho 
de Educação do Distrito Federal define que as instituições educacionais expedirão certificado de escolaridade, denominado 
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terminalidade específica do Ensino Fundamental, ao estudante que, depois de esgotadas as possibilidades de aprendizagem 
previstas na legislação, não atingir o exigido para a conclusão 
dessa modalidade de ensino. As aprendizagens a que se referem a Resolução nº 1/ 2009,do Conselho de Educação do Distrito 
Federal, estão descritas no Parecer nº 17/2001, do Conselho Nacional de Educação, como aquelas revistas no artigo 32, inciso I, 
da LDBEN/1996 e que define uma aprendizagem como sendo ―o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo‖. Isso significa dizer que, se as habilidades acima descritas não forem 
atingidas durante o desenvolvimento do currículo do Ensino Fundamental, deve-se optar pela emissão do certificado de 
terminalidade específica. O estudante poderá ser encaminhado para a Educação de Jovens e Adultos e para cursos de educação 
profissional, assim como ser efetivada sua inserção no mundo de trabalho. 
 

A emissão do certificado deve ser acompanhada de registros consubstanciados dos procedimentos, das avaliações e das 
habilidades atingidas pelo estudante. Tais registros devem ser realizados conjuntamente pela equipe pedagógica da instituição 
educacional. É fato que as propostas pedagógicas e os Regimentos Escolares disciplinam a construção de planos de estudos – 
adequações curriculares – e planos de trabalho específicos para os estudantes que apresentam deficiência.  
No entanto, a instituição educacional, munida desses instrumentos, deve visar ao desenvolvimento da autonomia, da 
interdependência, das habilidades e das competências voltadas a propiciar que os estudantes, dentro de suas possibilidades, 
sejam capazes de alcançar inserção na vida social e no mundo do trabalho. Portanto, após a efetivação das ações voltadas ao 
adequa do atendimento aos estudantes com deficiência, as instituições educacionais devem emitir o Certificado de Conclusão de 
Escolaridade. Esse documento deverá ser composto por Parecer Descritivo, cuja finalidade é a indicação das habilidades e das 
competências atingidas pelo estudante, de acordo com os planos de estudos – adequações curriculares –, bem como a elaboração 
de Plano de Trabalho definido especificamente para o referido estudante. Ressalta-se que o acompanhamento individualizado do 
processo educativo dos estudantes com deficiência deve ser feito pelos educadores que atuam direta e indiretamente nas 
instituições educacionais onde os estudantes frequentam. Portanto, para pronunciar-se quanto ao conteúdo do Parecer Descritivo 
de um estudante o professor necessita estar vinculado ao seu atendimento, uma vez que esse parecer resulta da observação e da 
reflexão desenvolvida no ambiente escolar, conforme suas circunstâncias e o retrato dos acontecimentos ocorridos durante 
todo o processo de construção do conhecimento. 
 

Com base nos princípios já mencionados, apontamos a seguir alguns elementos indispensáveis à formulação de Parecer 
Descritivo: 
• a avaliação de desempenho escolar dos estudantes com deficiência deve variar de acordo com as características da necessidade 
especial e da modalidade de atendimento escolar oferecida, respeitadas as especificidades de cada caso; 
• a responsabilidade do ensino, das avaliações e dos registros deverá ser partilhada entre os segmentos da instituição 
educacional. Assim, o Parecer Descritivo deve ser construído por meio de decisões coletivas dos professores que participam ou 
participaram do processo de ensino e de aprendizagem e da  
permanente avaliação de cada estudante; 
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• anexas ao documento deverão estar incluídas, obrigatoriamente, as avaliações, os pareceres e os atestados advindos das 
observações de outros profissionais, tais como: apoios especializados dos que atuam em sala de recursos e itinerância, dos 
profissionais das áreas da saúde e da assistência social ou outros agentes, conforme as especificidades de cada caso. A emissão 
de Certificado de Conclusão de Terminalidade Específica aos estudantes com deficiência deve ser feita coletivamente pela equipe 
pedagógica da instituição educacional e deve conter essencialmente: 
• identificação da instituição educacional; 
• dados de identificação do estudante; 
• outros registros obrigatórios e esclarecedores relativos ao histórico escolar do estudante, tais como: períodos, séries, anos, 
ciclos, etapas ou anos letivos, carga horária, frequência; 
• assinaturas dos responsáveis pela expedição do documento; 
• registros pontuais com descrição das habilidades e das competências alcançadas pelo estudante, observados os princípios e os 
elementos citados no Parecer Descritivo; e 
• indicação para posterior atendimento ao estudante: Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, instituição conveniada 
ou Centro de Ensino Especial. 
 

O Certificado de Conclusão de Terminalidade Específica, expedido pela instituição educacional nos casos de estudantes 
com deficiência, deverá apresentar sempre o objetivo de historiar a vida escolar do educando, a fim de proporcionar um novo 
encaminhamento e não apenas o simples desligamento da instituição educacional. 
 

5.2 Currículo Funcional 
O currículo funcional em Educação Especial fundamenta-se na Abordagem Ecológica. Essa abordagem prevê sua 

estruturação a partir do contexto comunitário participativo, culturalmente adaptado e apoiado no conhecimento do estudante, do 
meio em que vive e de suas interrelações. Engloba-se, portanto, os valores pessoais, familiares e da comunidade a que o 
estudante pertence, bem como o ambiente físico, social, geográfico e histórico. As estratégias e os procedimentos de ensino dessa 
abordagem devem propiciar a participação do estudante nas etapas do trabalho, considerando o seu potencial em todas as suas 
dimensões e prevendo constantes adaptações em relação às suas especificidades. Por isso, exige um minucioso conhecimento da 
realidade do estudante, bem como flexibilidade da instituição educacional para proporcionar oportunidades e atividades dinâmicas 
e significativas. Conforme previsto nas Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica do CNE/CEB (2001), 
situações específicas de alguns estudantes - em geral relacionadas a questões orgânicas, déficits permanentes e, em muitos 
casos, degenerativos – comprometem o funcionamento cognitivo, psíquico e sensorial, o que pode vir a constituir deficiências 
intelectuais/mentais e/ou múltiplas graves ou transtorno global do desenvolvimento. Nesses casos, verifica-se a necessidade de 
realizar adequações significativas no currículo para o atendimento adequado a esses estudantes e indicar conteúdos curriculares 
de caráter mais funcional e prático, levando-se em consideração as características individuais do educando. 
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A esses estudantes, o artigo 40 da Resolução nº 01/2009-CEDFassegura um currículo funcional voltado ao atendimento das 
suas necessidades individuais. O parágrafo 1º do mesmo artigo define o Currículo Funcional como um ―instrumento educacional 
que viabiliza a integração de estudantes com necessidades educacionais especiais ao meio social, tem o objetivo de desenvolver 
habilidades básicas que proporcionem autonomia na prática de ações cotidianas‖.  
 

O Currículo Funcional envolve atividades relacionadas ao desenvolvimento de habilidades adaptativas, tais como: 
consciência de si, cuidados pessoais e de vida diária, treinamento multissensorial, exercício da independência, relacionamento 
interpessoal, dentre outras habilidades. De forma geral, a proposta do Currículo Funcional está na funcionalidade das habilidades 
conceituais, sociais e práticas a serem adquiridas, assim como sua manutenção por meio de contingências naturais de 
aprendizagem. Além disso, abrange todos os contextos nos quais os estudantes encontram-se inseridos – instituição educacional, 
comunidade, família e trabalho. Portanto, o currículo funcional é compreendido como um caminho que se apoia no repertório de 
entrada do estudante, no conhecimento de seu meio e nas relações recíprocas entre eles. Dentre os aspectos a serem 
considerados no Currículo Funcional, encontram-se: 
• programação individual; 
• desenvolvimento de habilidades funcionais que estejam vinculadas à qualidade de vida; 
• adequação à idade cronológica; 
• prioridade ao ambiente natural do estudante para realização das atividades; 
• participação efetiva dos pais no processo educacional, uma vez que são eles quem melhor conhecem o estudante e poderiam 
identificar, com maior precisão, as habilidades que deveriam ser adquiridas; e 
• interação com outros estudantes não-deficientes, pois são os colegas os maiores aliados para proporcionarem a entrada dos 
jovens nas experiências normais de vida em seu grupo de idade. 
 

O Currículo Funcional tem por objetivo o desenvolvimento de habilidades básicas, voltadas a proporcionar ao estudante a 
prática de uma multiplicidade de ações que lhe possibilite lidar com situações cotidianas com maior autonomia. 
A concepção de currículo inclui desde os aspectos básicos que envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação 
até marcos teóricos e referenciais, técnicos e tecnológicos que a concretizam na sala de aula. Relacionam princípios e 
operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação.  

O Currículo Funcional foi implementado para pessoas com deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento 
que, apesar do avançar da idade, ainda, não conseguiam realizar tarefas mínimas relacionadas a autocuidados ou à autoproteção, 
por exemplo. 

Segundo Suplino (2005), em sentido estrito, a palavra funcional refere-se às habilidades (objetivos) que serão ensinadas e 
terão função na vida do estudante e podem ser utilizadas de imediato ou num futuro próximo. Assim, o estudante poderá utilizar as 
habilidades desenvolvida sem sua própria vida ou para contribuir em sua família ou comunidade. A priorização de objetivos 
funcionais deve considerar as habilidades que a pessoa com deficiência ou transtorno global do desenvolvimento necessita 
aprender para ser exitosa sua experiência e ter um desempenho satisfatório em seu meio, propiciando a sua inclusão nos diversos 
contexto sem desenvolvimento: familiar, escolar, comunitário e 
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ocupacional. 
As definições seguintes são necessárias à compreensão de alguns aspectos desse currículo e devem subsidiar a definição 

das atividades as erem desenvolvidas, tomando por referência as dimensões do apoio da Associação Americana e Deficiências 
Intelectuais e do Desenvolvimento: 
• funções intelectuais: compreende a percepção, o raciocínio lógico-matemático, a organização do pensamento, a capacidade de 
análise e de síntese, a compreensão das ideias, o conhecimento do mundo e aprendizagem formal e a 
generalização de conhecimentos. 
• comportamento adaptativo: compreende as habilidades conceituais, habilidades sociais e habilidades práticas. 
• habilidades conceituais: compreende a linguagem, a leitura e a escrita, conceitos de dinheiro e autodirecionamento. 
• habilidades sociais: habilidades interpessoais, responsabilidade, autoestima, credibilidade, ingenuidade, seguir regras, obedecer 
a leis e evitar vitimização. 
• habilidades práticas: compreendem as atividades devida diária (comer, usar o banheiro, vestir-se, mobilidade etc..), atividades 
instrumentais da vida (preparar refeições, transportar-se, lidar com dinheiro, usar o telefone etc..),habilidades ocupacionais entre 
outras. 
• formação da identidade pessoal, social e cultural: trata-se deum conjunto de aspectos que englobam a comunicação, a 
participação, a interação, a vivência de papéis sociais, a expressão artística, a capacidade criadora e o exercício da cidadania. 
• funções psicomotoras: compreende o esquema corporal, equilíbrio, coordenação dinâmica geral, coordenação motora, orientação 
espaço-temporal e lateralidade. 
• indicadores de avaliação: referem-se a aspectos importantes que devem ser considerados para avaliar o estudante. 
• funções intelectuais: capacidade para compreender o ambiente e reagir a ele adequadamente com base nos conhecimentos 
construídos. 
• capacidade de planejar e de solucionar problemas e aplicação na atividade prática. 
• comportamento adaptativo: 
• habilidades conceituais: relacionadas aos aspectos acadêmicos, cognitivos e de comunicação. 
• habilidades sociais: relacionadas à competência social. 
• habilidades práticas: relacionadas à vida autônoma e independente. 
• formação da identidade pessoal, social e cultural: considera os contextos típicos de seu grupo etário consistentes coma 
diversidade cultural e linguística da pessoa, constituindo espaços que possibilitam sua participação, interações sociais e vivência 
de papéis sociais que refletem a quantidade e a qualidade de seu engajamento em seu ambiente e o exercício de sua cidadania. 
• funções motoras: considera o desenvolvimento integral do ser, articulando corpo, movimento e mente, deforma a favorecer a 
comunicação e a expressão de seus pensamentos, desejos e necessidades.  

Nessa perspectiva, deve-se delinear um currículo específico para atendimento de sua clientela, com o foco no 
desenvolvimento das habilidades mais relevantes da vida do estudante, de forma a possibilitar-lhe condições para que participe tão 
independentemente quanto possível em atividades primárias.  
Sendo assim, tal currículo caracteriza-se como um documento que especifica em detalhe da sequência de comportamentos que 
uma criança deve adquirir para obter proficiência em várias áreas do desenvolvimento. Propõe-se, portanto, a adoção de uma 
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proposta curricular que proporcione aos estudantes as condições necessárias ao seu ajustamento e adaptação ao meio em que 
vivem, por meio da participação em atividades em ambientes familiar, escolar, comunitário e de trabalho, conforme seus 
interesses, necessidades e possibilidades. Em lugar de uma estrutura de conhecimentos pré definidos e inflexíveis, sugere-se uma 
série de atividades que deverão ser adotadas e desenvolvidas, segundo as especificidades de cada estudante, a fim de 
potencializar os eu desenvolvimento pessoal e social. 
 

Ressalta-se, entretanto, que o Currículo Funcional não pode ser encarado como instrumento inflexível e estático para o 
trabalho do professor. A flexibilidade na programação do atendimento ao estudante e a dinâmica criativa do professor são 
elementos imprescindíveis ao desenvolvimento do estudante. Sugere-se, para tanto, uma sistematização na elaboração de uma 
Proposta de Currículo Funcional: 
• aplicação dos instrumentos de avaliação funcional para conhecimento dos interesses, das necessidades e das potencialidades do 
estudante a fim de orientar o estabelecimento das competências e das habilidades a serem desenvolvidas; 
• elaboração do planejamento individual, conforme os interesses, as necessidades e as potencialidades do estudante, com vistas 
ao alcance das competências e das habilidades a serem trabalhadas para o seu desenvolvimento global; 
• registro contínuo das atividades desenvolvidas para consolidação do portfólio de avaliação individual do estudante; 
• avaliação processual e contínua com vistas à adequação e ou à reorientação das estratégias pedagógicas; e 
• reavaliação pedagógica do estudante ao final de cada semestre ou quando for necessária a adequação do atendimento 
educacional. 
 
5.2.1 Planejamento da atividade funcional - Formulário de Registro do Plano Pedagógico Individual 
 
O documento de registro do Plano Pedagógico Individual deverá conter, necessariamente, os seguintes tópicos: 
• identificação do estudante; 
• informações sobre a escolarização: 
• descrição da vida escolar do estudante; 
• tipos de apoios recebidos ao longo da vida escolar do estudante (Ex.: equoterapia, natação e demais atividades esportivas, 
atendimento psicopedagógico entre outros); 
• descrição sucinta sobre atendimentos ou tratamentos terapêuticos e clínicos recebidos ao longo da vida escolar do estudante 
(Ex.: fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional, neurologia, psiquiatria, entre outros); 
• registro das atividades propostas (objetivos; descrição das atividades a serem trabalhadas abrangendo os contextos escolar, 
familiar, comunitário e ocupacional, de acordo com as necessidades educacionais do estudante, estratégias utilizadas e avaliação) 
I. funções intelectuais 
II. comportamento adaptativo 
III. identidade pessoal, social e cultural 
IV. funções motoras 
• descrição das sugestões, considerando os diversos contextos: 
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• contexto escolar 
• contexto familiar 
• contexto social 
• encaminhamentos. 

O documento para o registro do Plano Pedagógico Individual será proposto anualmente pela unidade de gestão central da 
Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
 

5.2.2 Avaliação da Funcionalidade da Atividade Planejada 
As habilidades a serem trabalhadas devem ser constantemente reavaliadas considerando os seguintes aspectos: 

• a funcionalidade das habilidades a serem desenvolvidas; 
• a possibilidade de assimilação com generalização e transferência para outras situações; 
• as exigências contextuais atuais e futuras; 
• o desenvolvimento da independência e da autonomia; 
• a possibilidade de aprendizagem por pessoas não deficientes; 
• a inclusão na sociedade em função das habilidades assimiladas; 
• envolvimento da família e dos professores no processo de desenvolvimento do estudante; 
• a reflexão sobre as estratégias a serem utilizadas; 
• a adaptação das atividades às necessidades dos estudantes; 
• a incorporação e a integração de áreas do desenvolvimento; 
• a antecipação de mudanças e de aprendizagens; e 
• o apoio ao estudante durante sua experiência educacional com estratégias que promovam seu sucesso. 
 

Em síntese, a abordagem funcional do currículo reflete os seguintes pontos: 
• o currículo deve ser centrado nas necessidades atuais e futuras do estudante; 
• as potencialidades e as necessidades devem ser avaliadas, a partir da análise comparativa entre as habilidades listadas, no 
processo de execução das tarefas, e o desempenho do estudante nessas habilidades; 
• as adequações devem ser realizadas objetivando promover e aumentar a participação do estudante nas atividades; 
• as instruções, as atividades e os recursos pedagógicos devem estar de acordo com a idade cronológica do estudante; 
• deve-se considerar como ponto de partida para a definição das estratégias pedagógicas o ambiente em que o estudante vive; e 
• a ação pedagógica deve-se centrar em atividades significativas e funcionais. 
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p.59-61 

6. O Professor da Educação Especial 
Para a concretização das metas educacionais e dos objetivos da educação especial no Distrito Federal, o sistema público 

de ensino deve contar, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação– LDBEN nº 9394/96 (art. 59 Inc. III), com 
professores capacitados e professores especializados.  
 

Professores especializados, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 2, são aqueles que desenvolveram competências para 
identificaras necessidades educacionais especiais e para definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de 
flexibilização, de adaptação curricular, de procedimentos didáticos pedagógicos e de práticas alternativas, adequados aos seus 
atendimentos; bem como capacidade para trabalhar em equipe, assistindo ao professor da classe comum nas práticas necessárias 
à promoção da inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais. A atuação do professor especializado ocorre 
nas instituições educacionais regulares, em salas de recursos, nas classes especiais, nos atendimentos curriculares específicos, 
nas instituições educacionais especiais e nas classes hospitalares.  

São especializados, também, os professores que atuam como intérpretes e guias-intérpretes, bem como os que atuam no 
ensino itinerante e no ambiente domiciliar.  
Não é apenas a qualificação profissional do professor, inicial e continuada, fator indicativo de sua competência para atuar com 
estudantes com necessidades especiais.  

É imprescindível que ele disponha de qualidades humanas e de desenvolvimento profissional que o capacite para essa 
atuação. Podem-se destacar os seguintes fatores a serem observados quanto a esse profissional: 
• atitudes e sentimentos positivos em relação ao estudante com deficiência e no pronto atendimento às suas necessidades 
biopsicossocial; 
• expectativas favoráveis sobre seu desenvolvimento e aprendizagem; 
• motivação para o trabalho e envolvimento com seus resultados; 
• abertura a mudanças e flexibilidade na atuação docente; 
• disponibilidade para enfrentar desafios; 
• valores e crenças favoráveis sobre deficiência, pessoa com deficiência e diversidade; 
• atitude de enfrentamento dos obstáculos à acessibilidade do educando e ao seu sucesso acadêmico; 
• bom relacionamento interpessoal; 
• atitude positiva em relação à inclusão escolar e social; 
• disponibilidade para capacitação profissional; e 
• iniciativa e criatividade. 
 

Essas características são desejáveis para docentes de um modo geral, entretanto, assumem particular importância nos 
casos de docentes e de estudantes com deficiência. Isso porque muitas de suas dificuldades escolares relacionam-se não apenas 
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às suas condições pessoais, mas a situações e circunstâncias limitantes presentes no ambiente escolar. O professor com 
interesse em atuar na Educação Especial deverá, além de possuir a qualificação e as habilidades listadas, submeter-se à 
entrevista com a equipe técnica da unidade de gestão central responsável pela Educação Especial na Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal.  

O profissional também será indicado para realizar capacitação em serviço, por meio de atividade prática de observação, 
participação e docência, junto a uma sala de recurso com maior experiência na área de atuação. O período e as estratégias para a 
capacitação em serviço serão definidas pela unidade de gestão central responsável pela Educação Especial na Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal.  

Acrescenta-se, ainda, que esse profissional deverá ser avaliado periodicamente pela direção da instituição educacional e 
pelo núcleo responsável pela sua área de atuação. 

De acordo com Mittler (2003), tanto os docentes como os coordenadores e os gestores escolares podem atuar como 
facilitadores, assegurando aos estudantes acesso ao currículo e a experiências favoráveis de aprendizagem, desenvolvimento e 
participação. Cabelhes, portanto, agir no sentido de promover a inclusão e prevenir a exclusão, bem como planejar um currículo 
acessível a todos os estudantes, de modo a promover uma efetiva aprendizagem. 
 
 
 
p.65-73 

2. Classes Especiais 
Segundo as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica (CNE/CEB, 2001), a classe especial é uma 

sala de aula, em instituição educacional de ensino regular, em espaço físico e modulação adequada, regida por professor 
especializado na educação de estudantes com deficiência intelectual/mental ou transtorno global do desenvolvimento. Destinam-se 
a atender, extraordinária e temporariamente, as necessidades dos estudantes com deficiências e com TGD, cujas condições não 
puderem ser atendidas adequadamente por propostas, programas ou espaços inclusivos da rede de ensino.  

A abertura de classe especial ocorrerá mediante solicitação da Diretoria Regional de Ensino à Subsecretaria de Gestão 
Pedagógica e Inclusão Educacional. Entretanto, essa solicitação somente poderá ser feita nos casos de estudantes com transtorno 
global do desenvolvimento, deficiência auditiva e visual. 

As classes especiais voltadas ao atendimento do estudante com deficiência auditiva serão denominadas Unidades 
Especiais. O encaminhamento de estudantes para classe especial decorrerá de indicação da equipe pedagógica da instituição 
educacional, bem como dos profissionais de apoio existentes na instituição. A quantidade de estudantes na classe especial deve 
atender à modulação específica definida no documento Estratégia de Matrícula da rede pública de ensino do Distrito Federal. 
Como recomendam as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica, deve-se evitar o agrupamento de 
estudantes com necessidades especiais relacionadas a diferentes deficiências. 

O professor da Educação Especial que atua em classe especial deve desenvolver o currículo da Educação Básica proposta 
para os anos iniciais do Ensino Fundamental com a flexibilidade necessária às condições dos estudantes. Quando necessário, em 
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turno inverso, deve desenvolver outras atividades, tais como: atividades da vida autônoma e social (para estudantes com 
deficiência intelectual, por exemplo); orientações mobilidade (para estudantes cegos e surdocegos); desenvolvimento de 
linguagem: língua portuguesa e língua brasileira de sinais (para estudantes surdos); e atividades de informática, dentre outras. 
 

A classe especial deverá configurar a etapa, o ciclo ou a modalidade da Educação Básica em que o estudante se encontra– 
Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Educação de Jovens e Adultos (EJA Interventivo para estudantes oriundos 
das classes especiais), assegurando a interação em atividades desenvolvidas pelas classes comuns e especiais. 

Deve ser promovida a avaliação contínua do desempenho do estudante, por meio da equipe da instituição educacional. É 
importante considerar que, a partir do desenvolvimento apresentado pelo estudante e das condições para o atendimento inclusivo, 
a equipe pedagógica deve decidir conjuntamente, baseada em avaliação pedagógica, quanto ao retorno do estudante à classe 
comum. A família deve acompanhar todo esse processo, dando sua anuência quanto aos procedimentos adotados. A forma de 
organização da classe especial seguem os seguintes parâmetros: 
 
2.3 Classes Especiais para estudantes com Transtorno Global do Desenvolvimento 

Destinam-se aos estudantes com transtorno global do desenvolvimento (transtorno autista, transtorno de Asperger, 
transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação) de 
Educação Infantil (pré escola) e de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, na faixa etária dos 4(quatro) aos 15 (quinze) anos, em 
caráter extraordinário e transitório, quando a severidade da conduta não possibilitar a inclusão imediata na classe comum. 
 

Na composição da classe, deve-se observar a proximidade de idade entre os estudantes, não devendo a diferença entre 
eles ultrapassar 4 (quatro) anos. 

O encaminhamento deve ser efetivado por meio de um relatório antecedido de estudo de caso, documentado com a 
anuência dos pais ou responsáveis. 

A emergência do encaminhamento desse estudante à classe especial deve ser vinculada a condições circunstanciais 
resultantes da severidade de alteração de seu comportamento. 

Recomenda-se observar os seguintes critérios para o encaminhamento do estudante da classe comum para a classe 
especial: 
• esgotar as possibilidades e as oportunidades indicadoras de inclusão escolar; 
• avaliação da competência acadêmica/curricular e funcional do estudante; 
• parecer clínico de psiquiatra, de neurologista e/ou de psicólogo; e 
• análise circunstanciada das condições contextuais familiares e escolares, com participação da equipe pedagógica da instituição 
educacional e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e com indicadores precisos que justifiquem esse encaminhamento, 
que estejam fundamentados por estudo de caso. Esses indicadores devem especificar as medidas pedagógicas procedimentais, 
inclusive de adaptações curriculares, e de descrição dos comportamentos que justificam o atendimento às necessidades 
identificadas no estudante, visando às superação das dificuldades. 
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Recomenda-se observar os seguintes critérios para o encaminhamento do estudante do Centro de Ensino Especial para 
uma classe especial: 
• esgotar as possibilidades e as oportunidades indicadoras de inclusão escolar; 
• apresentar competência acadêmica compatível com o desenvolvimento do currículo dos componentes curriculares da base 
nacional comum, com adaptações curriculares, na impossibilidade da inclusão escolar imediata. 
 

Ressalta-se que, dentre as atividades curriculares previstas para essa modalidade de ensino, deverá ocorrer a vivência com 
dos estudantes das classes comuns, a fim de tornar a inclusão um processo, uma transição, na medida em que oportuniza ao 
estudante com TGD a experiência de, gradativamente, frequentar a classe comum. A vivência progressiva propicia a aprendizagem 
de comportamentos e o desenvolvimento de competências e de habilidades requeridas em classe comum que, muitas vezes, 
precisam ser orientadas e acompanhadas para os casos de estudantes com TGD. Esse convívio poderá ocorrer, inicialmente, em 
algumas aulas previamente combinadas com o professor de classe comum, por um período também previamente combinado, 
sendo ampliado de forma progressiva. Conforme a necessidade, o professor da classe especial acompanhará o(s)estudante(s) nas 
atividades pedagógicas propostas na classe comum. 
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Organização do trabalho pedagógico da escola 

A organização da escola acontece em ciclos. Temos turmas do Bloco 1 e 2 do 2º Ciclo, ambas nos dois turnos com 5 horas 

diárias de trabalho, também temos 2 turmas de Classe Especial (matutino e vespertino). No contra turno, 25 dos 29 estudantes 

com necessidades educacionais especiais (NEE) são atendidos na Sala de Recursos pelas professoras Solenilda (20 estudantes 

na EC 304 Sul) e Sandra (05 na EC 305 Sul). Ainda possuímos 15 estudantes com laudos de transtornos (TDAH, TPAC e 

DISLEXIA), onde 05 são atendidos em Sala de Apoio da EC 316 Sul.  

Para cumprir as normas da SEEDF e do Ministério da Educação, a escola desenvolve projetos que promovam as 

habilidades das diferentes áreas curriculares (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas – Geografia e História).  

Foi estabelecido o projeto Dia de Atividades Diversificadas. Suas ações são Jogos Cooperativos/Educação Física, 

atividades de habilidades sociais e inteligência emocional, Assembleias Escolares e Fazendo Arte. Após período de experiência 

(ano de 2017) e avaliações, definiu-se periodicidade semanal para aplicação dos mesmos. 

Além das salas de aulas, as professoras podem utilizar o pátio coberto e os externos para desenvolverem ações 

pedagógicas, assim como o espaço gramado (entre quadras) atrás da escola. Também tem a opção de levarem os estudantes aos 

dois parquinhos da quadra, assim como a quadra de esportes – lembrando que esses espaços não são exclusivos dos estudantes. 

Para realizarmos as atividades ao redor da escola, solicitamos aos responsáveis autorizações prévias para saída dos estudantes. 

As entradas, momento também chamado de Acolhida, (início de cada turno escolar) são organizadas de maneira que a cada 

dia da semana tenha uma atividade diferenciada: sendo segunda a Hora Cívica, terça o Projeto Valores e Emoções, quarta Quem 

Canta Seus Males Espanta (que também está ligado com o Projeto Musiral), quinta acontecem apresentações das aprendizagens 

das turmas da escola com cronograma específico (Compartilhando Saberes) e sexta acontece o Agora Quem Lê é Você, onde 

cada dia uma professora faz a leitura de um livro para todos os estudantes praticarem a escuta. 
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Sobre os profissionais envolvidos na parte pedagógica, atualmente dispomos de uma Orientadora Educacional, uma 

pedagoga e uma psicóloga na EEAA. Também contamos com o auxílio de três monitores e nove Educadores Sociais Voluntários 

(cujas funções estão descritas no Plano de Ação nos apêndices) para o auxílio em turmas com estudantes NEE. 

Há também o empréstimo de livros feitos na Sala de leitura, assim como a Hora da Leitura (momento em que todos param 

para ler). O funcionamento deste ambiente está citado no Plano de Ação da servidora Deise Lucid Gonçalves de Macedo.  

A agenda é utilizada diariamente com deveres de casa e avisos escolares. Na sexta-feira toda a escola tem como dever de 

casa uma leitura com avaliação feita pelo responsável e registrada também na agenda (atividade respaldada por consulta feita às 

famílias – fichas em anexo). Também nas sextas-feiras, as turmas do Bloco 2 passam por um Teste de Revisão Semanal (TRS), 

que consiste em questões de múltipla escolha, com os objetivos de aprendizagens da semana, tendo a finalidade de incentivar o 

hábito de estudo diário, a revisão de conteúdos, instrumentalizar o estudante para avaliações de múltipla escolha (outros tipos de 

avaliações formativas são realizadas no decorrer da semana) e possibilitar à professora um rápido retorno sobre os objetivos de 

aprendizagens trabalhados e possíveis revisões a serem feitas na semana subsequente. Às segundas-feiras os testes são 

corrigidos coletivamente e cada estudante avalia suas próprias questões, revisando assim os objetivos e conteúdos da semana 

anterior, e anotando em campo específico os objetivos e conteúdos que o mesmo precisa revisar (a avaliação não é punitiva, e sim 

formativa). Outros instrumentos de avaliação também são utilizados: portfólio, apresentações orais, trabalhos em grupo e em 

duplas, atividades diárias, posturas sociais, envolvimento nas discussões sobre os temas, entre outros. 

Visando um melhor aproveitamento pedagógico, a valorização da vida, do convívio social e da própria identidade, os 

aniversários dos estudantes são comemorados bimestralmente, somente com a participação da equipe escolar, com um lanche 

coletivo. 

 A relação escola-comunidade se dá através de Dias Letivos Temáticos com a Comunidade como festas, reuniões/palestras, 

exposições, apresentações entre outras atividades desenvolvidas ao longo do ano, além da agenda e de atendimentos 

individualizados com famílias e estudantes junto ao SOE, sempre que se faz necessário. Além disso, utilizamos comunicação 
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escrita e questionários como forma de obter a participação dos pais, uma vez que a comunidade (em sua maioria) não reside 

próxima à escola. 

Sobre o grupo de professoras, as mesmas dispõem de 15 horas semanais de coordenação, sendo 3 horas para 

coordenações coletivas, 3 horas para formação continuada (como cursos na EAPE), 6 horas podendo ser cumpridas em 

coordenações externas, e horários agendados para acompanhamento das turmas com as coordenadoras, a orientadora 

educacional e/ou gestoras. Além de comunicação através de grupo em rede social e e-mail específico para troca de informações 

pedagógicas. Podem contar, ainda, com o apoio de professora readaptada que auxilia no uso da sala de leitura, professora 

readaptada como coordenadora pedagógica  e, ainda, com professora de área extinta na preparação de recursos materiais.  
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A concepção de educação defendida e almejada pela SEEDF adotada após estudos na ESCOLA CLASSE 304 SUL é   a 

Educação Integral.  

  Defendemos uma concepção de uma educação que desenvolva na sua integralidade as dimensões física, afetiva, cognitiva, 

intelectual e ética de que nossas crianças precisam e que desejam, além de ser uma resposta da maior  importância à proteção 

integral devido ao grupo infanto-juvenil.  

Acreditamos, ao considerar todas essas dimensões, que a educação integral traz relevante contribuição para a qualidade da 

educação.   

Para Rios (2006, p. 52), 

 

O termo “Educação Integral” é um pleonasmo. A educação ou é integral ou ela não pode ser chamada de educação 

de verdade. A educação terá de levar em consideração todos esses elementos: tornar a pessoa inteira; sempre tendo 

a possibilidade de se completar, de se transformar. Penso que o que nos faz humanos é essa capacidade de projetar, 

de sonhar, de olhar para frente etc. Projeto é isso mesmo: “projeto”, lançado à frente. E é isso que temos como seres 

humanos. Conseguimos nos transformar exatamente a partir desses projetos que fazemos. 

 

 Tradicionalmente, o conceito de Educação Integral considera o indivíduo não apenas na dimensão cognitiva, mas também 

em sua condição multidimensional, na compreensão de um indivíduo que é corpóreo, que tem afetos e que está inserido num 
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contexto de relações sociais. Assim sendo, destaca-se o papel central que a educação exerce no desenvolvimento do ser humano. 

Conforme Gatti (apud GUARÁ, 2006, p. 16), 

  

O que se observa nas discussões de vários autores, especialmente os clássicos da Pedagogia, é que, quando se fala 

em educação integral, fala-se de uma concepção de ser humano que transcende as concepções redutoras que hoje 

predominam na educação, por exemplo, as que enfatizam apenas o homem cognitivo ou o homem afetivo. A 

integralidade da pessoa humana abarca a intersecção dos aspectos biológico-corporais, do movimento humano, da 

sociabilidade, da cognição, do afeto, da moralidade, em um contexto tempo-espacial. Um processo educativo que se 

pretenda “integral” trabalharia com todos esses aspectos de modo integrado – ou seja –a educação visaria à 

formação e ao desenvolvimento humano global e não apenas ao acúmulo informacional. 

Desse modo, a concepção de Educação Integral agrega-se à ideia filosófica de homem integral, realçando a necessidade 

de desenvolvimento integrado de suas faculdades cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, além de resgatar, como tarefa 

prioritária da educação, a formação do homem compreendido em sua totalidade, tendo em vista a sua participação na sociedade 

(REFLEXÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO NATAL, 

Tereza Cristina Leandro de Faria, 2011). 

Ao valorizar o ser humano multidimensional e os direitos coletivos, a Educação Integral provoca ruptura estrutural na lógica 

do poder punitivo comumente percebido nos processos  avaliativos e fortalece o comprometimento com a Educação para a 

Diversidade, Cidadania, Educação em e para os Direitos  Humanos e Educação para a Sustentabilidade (Diretrizes de Avaliação 

Educacional da SEEDF).  
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O processo avaliativo precisa ser voltado para a melhoria da aprendizagem e ajuste de processos e assim, buscar uma 

avaliação formativa, que se fundamenta nos princípios do cognitivismo, do construtivismo, nas teorias socioculturais e 

sociocognitivas. 

A avaliação formativa considera que o aluno aprende ao longo do processo, que vai reestruturando o seu conhecimento por 

meio das atividades que executa. Do ponto de vista cognitivo, a avaliação formativa centra-se em compreender o funcionamento 

da construção do conhecimento. A informação procurada na avaliação se refere às representações mentais do aluno e às 

estratégias utilizadas, para chegar a um determinado resultado. Os erros são objetos de estudo, pois revelam a natureza das 

representações ou estratégias elaboradas pelo estudante. 

Matui (1995) trata a avaliação em sua concepção formativa, utilizando a designação de "avaliação dialógica". Ele afirma que 

o diálogo perpassa por uma proposta construtivista de ensino, garantido um processo de intervenção eficaz e uma relação de 

afetividade, que contribui para a construção do conhecimento. Na perspectiva do autor, a "avaliação dialógica" será subsidiada 

pela diagnóstica, viabilizando a participação do aluno no processo ensino-aprendizagem. 

A avaliação formativa é analisada sob a perspectiva de prognóstico, por Hadji (2001), que afirma que esta é uma avaliação 

que precede à ação de formação e possui, como objetivo, ajustar o conteúdo programático com as reais aprendizagens. Por ser 

uma avaliação "informativa" e "reguladora", justifica-se pelo fato de que, ao oferecer informação aos professores e alunos, permite 

que estes regulem suas ações. Assim, o professor faz regulações, no âmbito do desenvolvimento das ações pedagógicas, e o 

aluno conscientiza-se de suas dificuldades e busca novas estratégias de aprendizagem. 

Fernandes (2005) caracteriza a avaliação formativa, a partir das características descritas abaixo: 
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 Ativam os processos mais complexos do pensamento (Ex. analisar, sintetizar, avaliar, relacionar, 

integrar, selecionar); 

 

 As tarefas refletem uma estreita relação e a avaliação é deliberadamente organizada para proporcionar 

um feedback inteligente e de elevada qualidade tendo em vista melhorar as aprendizagens dos alunos; 

 

 O feedback é determinante para ativar os processos cognitivos e metacognitivos dos alunos, que, por 

sua vez, regulam e controlam os processos de aprendizagem, assim como para melhorar a sua 

motivação e autoestima; 

 

 A natureza da interação e da comunicação entre professores e alunos é absolutamente central porque 

os professores têm de estabelecer pontes entre o que se considera ser importante aprender e o 

complexo mundo do aluno; 

 

 Os alunos são deliberados, ativa e sistematicamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

responsabilizando-se pelas suas aprendizagens e tendo amplas oportunidades para elaborarem as suas 

respostas e para partilharem o que, e como, compreenderam; 

 

 As tarefas propostas aos alunos que, desejavelmente, são simultaneamente de ensino, de avaliação e 

de aprendizagem, são criteriosamente selecionadas e diversificadas, representam os domínios 

estruturantes entre as didáticas específicas das disciplinas, que se constituem como elementos de 

referência indispensáveis, e a avaliação, que tem um papel relevante na regulação dos processos de 

aprendizagem; 
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 O ambiente de avaliação das salas de aula induz uma cultura positiva de sucesso baseada no princípio 

de que todos os alunos podem aprender. (p. 68-69) 

Fernandes (2005) percebe o papel do professor, nesse tipo de avaliação, como o de contribuir para o desenvolvimento das 

competências metacognitivas dos alunos, das suas competências de autoavaliação e também de autocontrole. Uma avaliação, 

que traz essas características contribui, para que o aluno construa suas aprendizagens e o para que sistema educacional consiga 

melhorar as aprendizagens dos alunos. 

A avaliação formativa destaca-se pela regulação das atuações pedagógicas e, portanto, interessa-se, fundamentalmente mais, 
pelos procedimentos, do que pelos resultados. É uma avaliação que busca a regulação pedagógica, a gestão dos erros e a 
consolidação dos êxitos. De acordo com Jorba e Sanmartí (2003): 

A avaliação formativa tem como finalidade fundamental a função ajustadora do processo de ensino-
aprendizagem para possibilitar que os meios de formação respondam as características dos alunos. Pretende-
se detectar os pontos fracos da aprendizagem, mais do que determinar quais os resultados obtidos com essa 
aprendizagem. (p. 123) 

http://www.pedagogia.com.br/artigos/avaliacaoformativa/ 

Charles Hadji, em sua obra Avaliação Desmistificada (Ed. Artmed, 2001), ajuda-nos a compreender que a avaliação 

formativa é aquela cuja intenção é a inclusão do estudante no processo de ensino; ele é avaliado para continuar aprendendo. Não 

é o instrumento ou o procedimento que define essa avaliação, assevera Hadji, trata-se de intenção encorajadora cujo propósito é 

garantir as aprendizagens de todos no percurso escolar. Ela é formativa e informativa a cada dia, a cada semana e a cada mês 

porque vai trazendo elementos do ensino e da aprendizagem para que professores e estudantes se percebam nessas informações 

e delas retirem o melhor proveito (LIMA, 2013). 

Há, todavia, um elemento indispensável para que a avaliação formativa aconteça: a autoavaliação. É por meio dos olhares 

dos atores envolvidos diretamente com o processo, especialmente docentes e estudantes, que ambos amadurecerão e 
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desenvolverão a tão requerida competência avaliativa. Ao passo que os estudantes são inseridos no processo por meio da 

autoavaliação, que se diferencia da autonotação, as responsabilidades são compartilhadas e eles assumem posturas colaborativas 

para com seus pares e com seus professores (LIMA, 2013)   

 

 

 

 

        

COMPÕEM OS ITENS AVALIATIVOS DA ESCOLA CLASSE 304 SUL (segundo Diretrizes de Avaliação da SEEDF, com 

adaptações): 

 

 DEVERES DE CASA 

 De acordo com as proposições do grupo, adotaremos diversas estratégias no sentido de que sua utilização ocorra 

em benefício das aprendizagens dos estudantes (idem).  Tais como: utilização de atividades significativas, criativas, em 

doses razoáveis e distintas, de acordo com o nível de desempenho de cada estudante; diálogo permanente com as famílias, 

a fim de evitar que o acompanhamento dessa atividade signifique somente o ensino do conteúdo;  propondo aos estudantes 

e a nós professores, uma análise das tarefas.  Assim, é necessário que o Dever de Casa seja uma atividade extensiva do 

trabalho feito em sala de aula e que o estudante tenha condições de realizá-lo de forma a construir uma postura autônoma e 

emancipada. Sempre sendo explicado anteriormente ao envio e sendo corrigido em sua entrega. Dever de casa das 

sextas-feiras – consiste em dar importância à oralidade, assim como, fazer parceria com as famílias para o 
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acompanhamento da leitura dos estudantes. Sendo assim, toda sexta vai na agenda formulário específico para o 

acompanhamento da leitura feita pelos responsáveis e para acompanhamento da professora de seus progressos. 

 

 AUTOAVALIAÇÃO 

 

A autoavaliação é um instrumento de avaliação, que se realiza em ―processo‖, assim como a avaliação, quando significativa. 

“Um processo de autoavaliação só tem significado enquanto reflexão do educando, tomada de consciência individual 

sobre suas aprendizagens e condutas cotidianas, de forma natural e espontânea como aspecto intrínseco ao seu 

desenvolvimento, e para ampliar o âmbito de suas possibilidades iniciais, favorecendo a sua superação em termos 

intelectuais”. 

  

Entendemos que no contexto escolar, autoavaliar-se significa promover, de fato, uma articulação  entre a admiração de nós 

mesmos (enquanto avaliadores), a reflexão sobre nossa própria prática ( enquanto seres avaliados) e a reconstrução de nosso 

pensamento a cerca do que devemos mudar (enquanto sujeitos reconstrutores de nosso próprios processo de aprendizagem). 

Faz parte dos estilos de autoavaliação propostos nas discursões e adotados a que diz respeitos as habilidades sociais e a 

que trata dos conhecimentos adquiridos ao final dos objetivos trabalhados, certificando quais foram ou não alcançados. 

 PROVAS e TESTES 

O grupo propõe que o uso da prova se ―dê numa perspectiva formativa onde por meio dela constata-se o que cada 

estudante aprendeu o que ainda não aprendeu, para que o trabalho pedagógico seja reorganizado e a aprendizagem garantida.‖ 

Benigna Villas Boas. 
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  Também procuramos proporcionar aos estudantes conhecer diversas formas de avaliação incluindo formatos de avaliações 

externas, não sendo essas o único meio de avaliá-los.  

A prova é uma das possibilidades, não é a única. A construção da prova deve levar em conta os objetivos de aprendizagem 

e sua correção deve ser feita por meio de critérios conhecidos pelos estudantes, para que se constitua em espaço-tempo de 

aprendizagens. Seus resultados são devolvidos aos estudantes (feedback) o mais rapidamente possível para que se programem 

as intervenções necessárias a serem feitas pelos professores e estudantes. Essas ações visibilizam a avaliação formativa cujo 

objetivo é a inclusão de todos no processo de aprendizagem.  

A prova cumpre seu caráter formativo quando todo seu processo (elaboração, aplicação, correção, feedback e uso dos 

resultados) se organiza coletivamente nos momentos de coordenação pedagógica. Importante lembrar que o processo avaliativo é 

de responsabilidade da escola e não de cada professor, individualmente, devendo, portanto, ser planejado e inserido nos planos de 

ensino dos docentes. 

 PORTFÓLIO 

O Portfólio de Aprendizagem é uma ferramenta pedagógica que nos auxilia na construção de nossos conhecimentos, 

permitindo a utilização de uma metodologia diferenciada e diversificada de acompanhar e avaliar o processo de ensino e 

aprendizagem. Ele pode ser descrito como uma coleção organizada e planejada dos trabalhos produzidos pelos estudantes 

da Escola Classe 304 Sul, ao longo de um determinado período de tempo, de forma a poder proporcionar uma visão 

alargada e detalhada das aprendizagens efetuadas, valorizando nossa reflexão sobre estas aprendizagens, bem como dos 

diferentes componentes do nosso desenvolvimento cognitivo, metacognitivo e também afetivo. Podemos dizer também que 

ele reflete a identidade de cada estudante e de cada professor em cada contexto estudado, enquanto construtores do nosso 

conhecimento e desenvolvimento ao longo da vida, auxiliando-nos no aprofundamento dos objetivos de aprendizagem e 

conteúdos e até mesmo no autoconhecimento.  
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De acordo com o Plano de Ação/Organização do Trabalho Pedagógico (OTP) Coordenação Pedagógica – 2018 será 

ofertada uma formação continuada (30/05/2018) a respeito da construção do portfólio como instrumento de avaliação, uma 

vez que foi observado seu uso como mera coletânea de trabalhos bem elaborados, sem que com isso seja suscitado nos 

estudantes nenhuma prática reflexiva a cerca dos conhecimentos adquiridos. 

 

 O CONSELHO DE CLASSE E SEU USO FORMATIVO 

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa é — ao mesmo tempo — espaço de 

planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto Político-Pedagógico da escola. É a instância em que se encontram e 

podem entrelaçar-se os três níveis da avaliação: aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala, sendo um momento 

privilegiado para autoavaliação da escola (LIMA, 2012). Quando o Conselho de Classe consegue refletir sobre os índices de 

desempenho, sobre o espaço da coordenação pedagógica, sobre os projetos e demais atividades realizadas no âmbito da escola e 

das salas de aula, sobretudo com vistas às aprendizagens de todos, potencializa sua caminhada na direção da avaliação aqui 

defendida e consegue promover a desejada autoavaliação da escola.  

Para Dalben (2004), o Conselho de Classe insere-se como um Colegiado potencializador da gestão pedagógica da escola. 

          O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor elementos e ações para serem articuladas 

pela e na escola. Essa instância cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam, o que 

ainda não aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as aprendizagens aconteçam. Orientamos que sejam envolvidas 

as famílias, outros profissionais da escola e os próprios estudantes para auxiliarem nas reflexões e nas proposições de projetos 

interventivos e demais atos que possam colaborar para que sejam garantidas as aprendizagens de todos na escola. 

Essa instância cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam, o que ainda não 

aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as aprendizagens aconteçam. Orientamos que sejam envolvidas as famílias, 
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outros profissionais da escola e os próprios estudantes para auxiliarem nas reflexões e nas proposições de projetos interventivos e 

demais atos que possam colaborar para que sejam garantidas as aprendizagens de todos na escola. 

 O REGISTRO DE AVALIAÇÃO RAV 

A elaboração do Registro de Avaliação é de responsabilidade do docente que responde pela turma e ou por um determinado 

componente curricular. A colaboração de outros profissionais serve para qualificar o que se procura registrar. É requerido para 

quaisquer séries/etapas/anos/modalidades da Educação Básica.  

Não substitui o diário de classe, complementa-o, é obrigatório na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

        Para elaboração do registro de avaliação é preciso que o mesmo contenha elementos da avaliação diagnóstica observados 

pelo docente e ou pelo Conselho de Classe: as aprendizagens evidenciadas e as dificuldades percebidas devem ser descritas na 

primeira parte do documento. Em seguida, devem-se apresentar as estratégias utilizadas ou as intervenções conduzidas para 

sanar tais dificuldades, bem como os resultados das intervenções e outras orientações que se fizerem necessárias para que o 

registro de avaliação cumpra sua função formativa.  

 Não se indica o uso de rótulos, expressões constrangedoras e outras referentes à avaliação informal, quando conduzido 

com intenção de exclusão ou punição nos registros de avaliação realizados pelos profissionais da educação. Alerta-se para que 

não ocorram relatos ou termos desabonadores destinados às famílias, às condições sociais e a outras situações que não sirvam 

para qualificar o processo de ensino e de aprendizagem.  

O registro avaliativo deve ser útil para uso profissional e técnico do docente que o elabora e para as demais 

instâncias/colegiados que necessitem utilizar essas informações. Assinam o registro de avaliação (RAV) o docente responsável 

pelo componente curricular ou turma, o coordenador pedagógico da escola ou de área e o diretor da escola. 
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 COORDENAÇÃO COLETIVA 

Entendemos que o espaço de coordenação coletiva é um lugar onde podemos ter crescimento, enquanto grupo, tendo 

formações continuadas com temas que sejam de necessidades do nosso cotidiano escolar, assim como abordar e discutir 

questões que estão causando interferências (sejam positivas ou não) para que possam ter bons encaminhamentos. 

Potencializar a coordenação pedagógica, como afirma Fernandes (2010), em nossa escola, constitui uma possibilidade 

ímpar de organização do trabalho docente, visando à educação como compromisso de todos os envolvidos, com o foco no 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e dos próprios professores.  

 

 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

Para Libâneo (2004, p.253), a avaliação sempre deve ter caráter de diagnóstico e processual, pois ela precisa ajudar os 

professores a identificarem aspectos em que os alunos apresentam dificuldades. A partir daí, os professores poderão refletir 

sobre sua prática e buscar formas de solucionar problemas de aprendizagem ainda durante o processo e não apenas no final 

de um tempo de planejamento ou no final do ano... 

A prática da avaliação pressupõe a relação entre professor, conhecimento e sujeito do conhecimento. Em outras palavras: a 

avaliação está vinculada ao que o professor considera conhecimento válido, útil, desejável e ao que o professor considera ser o 

processo de construção desse conhecimento. A perspectiva atual é a de considerar o aluno como construtor do seu próprio 

conhecimento e o professor como mediador e orientador desse processo. 

Apesar de estarmos falando sempre do professor, é preciso não esquecer que a avaliação é um processo que interessa a 

todos, na escola. A tomada de decisões sobre a perspectiva de avaliação a ser realizada pela escola deve ser um processo 

coletivo, e, nesse sentido, interessa a toda comunidades escolar, inclusive à equipe gestora. Por isso, precisamos refletir sobre 

algumas questões: Por que avaliamos? Para que avaliamos? 

http://www.cfh.ufsc.br/~takase/curso/paradigma.html
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  Quanto à análise diagnóstica partimos da concepção teórica sobre esta nova perspectiva deste   processo de alfabetização 

baseando-se na visão pós-construtivista da educadora Ester Pillar Grossi. Além desta autora buscamos subsídios em Jean 

Piaget, sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças e em Vygotsky, quando fala no inter-relacionismo como forma de 

estimular e facilitar a aprendizagem. 

Também usamos como referencial teórico, os estudos de Emília Ferreiro e  Ana Teberosky sobre a psicogênese da 

língua escrita e os ensinamentos do mestre Paulo Freire. Assim como, os Direitos das Aprendizagens. 

Muitos são os estudiosos e pensadores que buscam encontrar uma maneira de tornar a aprendizagem destas crianças 

fundamentada no seu desenvolvimento. 

Segundo Piaget (1978), sujeito e objeto não tem existência prévia. Eles se constroem. Mesmo trazendo uma bagagem 

que remonta a milhões de anos de evolução, não consegue resolver simples operação de pensamento nem abstrair. 

Construtivismo significa a ideia de que nada está pronto, acabado. Antes da ação não há psiquismo, consciência e 

pensamento. Os debates de Piaget com Vygotsky e Wallon revelam um avanço nessas teorias e revolucionam os estudos 

da infância. Vygotsky nos remete a discussão sobre as relações entre linguagem e pensamento, a influência cultural na 

construção de significados e o papel que a escola na aquisição de conhecimentos pelo indivíduo. 

Para Vygotsky (1987) o brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem 

na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ações pelas crianças, assim como de novas 

formas de construir relações sociais com outros sujeitos. O brincar constitui um espaço de aprendizagem. 

Encontramos nos estudos de Emília Ferreiro (1979) a busca por uma explicação dos processos e das formas 

mediante as quais as crianças aprendem a ler e escrever, compreendendo as características, o valor e a função da escrita. 

         Baseada nestes estudos a escola vem elaborando seus currículos e estabelecendo as metas e objetivos para a 
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aprendizagem de seus alunos. 

  Na proposta construtivista pós-piagetiana, tanto a língua escrita quanto a identidade social do sujeito que constrói o 

conhecimento, são contemplados em seus pressupostos filosóficos. 

A função da escola é, principalmente, introduzir e familiarizar os alunos com o mundo letrado. 

Nesta proposta as atividades com o nome introduzem os trabalhos de alfabetização. O ritual da passagem do espaço 

familiar para o espaço escolar representa um momento em que as crianças se afastam do seu universo de origem e, através 

do contato com as letras do alfabeto, iniciam um caminho de descoberta da língua escrita. Aqui a alfabetização e a 

ortografização são distintas. A alfabetização, que corresponde a aquisição da base alfabética deve ser concluída no primeiro 

ano, enquanto que a ortografização vai estender-se até o final do quarto ano. 

Pensar que e pode mudar uma proposta educacional apenas mudando as atividades é quase presunçoso e equivocado. 

A diferença se dá na postura com que esta nova visão é aceita e levada a realidade das classes escolares. 

Os estudos para reavaliação da forma de alfabetizar levou a novos modelos de aprendizagem onde o interacionismo de 

Vygotsky, contemporâneo deste pós- construtivismo, mostra que o pensamento é construído aos poucos dentro das relações 

sociais. 

― O pós- construtivismo prevê que todos podem aprender e que aprendem juntos, ou seja, o ato de aprender é um fenômeno 

social. Por isso a questão do grupo é tão importante.‖(GROSSI, 1990,p.38) 
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 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

É um instrumento elaborado pela supervisão/coordenação, o qual tem por objetivo ter uma visão real da condição pedagógica 

dos alunos. Será aplicado e corrigido também pela equipe pedagógica e seus resultados servirão para termos um parâmetro. 

Saber da onde estamos partindo e para onde queremos ir. 

“Nessa segunda perspectiva, o objetivo das práticas avaliativas é promover a aprendizagem e o desenvolvimento 

do aluno. Os professores, certamente, não entrarão em classe para reprovar, mas para promover cada um dos 

alunos, e a escola como um todo deve oferecer as condições para que isso aconteça. A promoção do aluno, porém, 

não se identifica com aprovação automática, tão questionada pelos prejuízos que têm causado aos estudantes da 

rede pública de ensino, provocando a exclusão social. A promoção deve estar vinculada a uma aprendizagem efetiva 

e deve ser consequência de um trabalho pedagógico comprometido com a função social da escola. Isso significa 

trabalhar a favor do aluno, para que ele aprenda, se torne competente, se torne um cidadão feliz, bem sucedido .‖ 

Nessa perspectiva a avaliação deve estar voltada para a aprendizagem do aluno (a aprovação é apenas uma 

consequência...) e para a sua inclusão nos processos escolares e na sociedade como ser ativo, autônomo, ético, informado, 

participante dos processos de produção e de melhoria social. Nesse caso, a avaliação será realizada para:  

 diagnosticar, ou seja, conhecer as condições de trabalho, as dificuldades e possibilidades do aluno;  

 melhorar as condições e subsidiar o curso da ação didática a cada etapa do processo, ou seja, corrigir  distorções, 

indicar possibilidades, modificar estratégias;  

 tomar decisões referentes à necessária intervenção pedagógica (mudar materiais didáticos, rever metodologia, apoiar 

alunos com dificuldades etc).  

Assim, somente tendo clareza sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, poderão todos – gestores, 

professores, alunos e pais - dar um novo significado ao processo de avaliação, contribuindo, assim, para o cumprimento da 

função social da escola pública.  

http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=755&Itemid=794
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 AVALIAÇÕES DE REDE (SIPAEDF) 

PORTARIA N°420, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 Institui o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito 

Federal (SIPAEDF). 

Art. 1° Fica instituído o Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SIPAEDF) para a rede de ensino do Distrito Federal com o objetivo de assegurar o processo 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.  

Parágrafo único A gestão do SIPAEDF será de responsabilidade da Diretoria de Avaliação da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal vinculada à Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. 

 Art. 2° O SIPAEDF, cujas diretrizes básicas são estabelecidas nesta Portaria, será constituído por três componentes:  

I avaliação do desempenho dos estudantes; 

     II avaliação institucional; e 

     III avaliação em rede.  

Art. 3° Os dados da componente avaliação do desempenho dos estudantes serão obtidos por meio de aplicação de Prova 

Diagnóstica. 

 Art. 4º A Prova Diagnóstica deverá ser 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. 

 Maiores informações sugere-se leitura da Portaria na íntegra. 
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 AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB: PROVA BRASIL E ANA) 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um conjunto de avaliações externas em larga 
escala que permitem ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam 
interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. 

Por meio de provas e questionários, aplicados periodicamente pelo Inep, o Saeb permite que os diversos níveis 
governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país, de modo a oferecer subsídios para a elaboração, o 
monitoramento e o aprimoramento de políticas com base em evidências. 

As médias de desempenho do Saeb, juntamente com os dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar, 
compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Desde 1990, quando foi criado, o Saeb teve algumas reestruturações. Em 2005, passou a ser composto por duas 
avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), que manteve as características, os objetivos e os 
procedimentos da avaliação efetuada até aquele momento, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), 
conhecida como Prova Brasil, criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes 
públicas. 

Em 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) foi incorporada ao Saeb para melhor aferir os níveis de 
alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática. Em 2017, não só as escolas públicas do 
ensino fundamental, mas também as de ensino médio, públicas e privadas, passaram a ter resultados no Saeb e, 
consequentemente, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Em 2019, as siglas ANA, Aneb e Anresc deixarão de existir e todas as avaliações passarão a ser identificadas pelo 
nome Saeb, acompanhado das etapas, áreas de conhecimento e tipos de instrumentos envolvidos. As aplicações se 
concentrarão nos anos ímpares e a divulgação dos resultados, nos anos pares. Um dos destaques da reestruturação é a 
afirmação de dimensões da qualidade educacional que extrapolam a aferição de proficiências em testes cognitivos. As 
condições de acesso e oferta das instituições de Educação Infantil passarão a ser avaliadas. Mesmo com as alterações, o 
sistema não perderá a comparabilidade entre edições. 

 

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb
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Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA 

A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) é uma avaliação externa que objetiva avaliar os estudantes matriculados no 
ciclo de alfabetização da rede pública de ensino, gerando informações sobre níveis de alfabetização e letramento em língua 
portuguesa e alfabetização matemática dos estudantes, além de fornecer dados contextuais acerca das condições de oferta de 
ensino em cada unidade escolar. 

 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – SAEB (Prova Brasil) 

A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Prova Brasil é uma avaliação censitária bianual envolvendo os alunos do 5º 
ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental das escolas públicas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados 
nas séries/anos avaliados. Seu objetivo principal é mensurar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes públicas, 
produzindo informações sobre os níveis de aprendizagem em Língua Portuguesa (Leitura) e em Matemática e fornecendo 
resultados para cada unidade escolar participante bem como para as redes de ensino em geral. Apresenta, ainda, indicadores 
contextuais sobre as condições extra e intraescolares em que ocorre o trabalho da escola. Os dados apresentados visam servir de 
subsídio para diagnóstico, reflexão e planejamento do trabalho pedagógico da escola, bem como para a formulação de ações e 
políticas públicas com vistas à melhoria da qualidade da educação básica. 

 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, é uma iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro a partir da combinação entre a 
proficiência obtida pelos estudantes em avaliações externas de larga escala (Saeb) e a taxa de aprovação, indicador que tem 
influência na eficiência do fluxo escolar, ou seja, na progressão dos estudantes entre etapas/anos na educação básica. 

 
 

MOSTRAS CULTURAIS, APRESENTAÇÕES ORAIS, TRABALHOS COM MURAIS E TEMAS TRANSVERSAIS  

 

Os alunos são avaliados através dos trabalhos da observação da professora, se seguem prazos e as orientações 

dadas pela regente, trabalhando inclusive em grupo.  (Projetos em apêndices e anexos) 
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Organização da Proposta Curricular da Escola 

 COMO A ESCOLA IMPLEMENTA O CURRÍCULO 

Na semana pedagógica tomamos conhecimento da 2ª edição do Currículo em Movimento, identificando e mobilizando os 

profissionais, investigando os documentos atuais da rede, participando de palestra com profissional que participou da 

reformulação desse documento, ouvindo os educadores sobre quais princípios deveriam nortear o trabalho desta escola.  

 Julgamos importante que na semana pedagógica e nas coordenações coletivas, a direção e a coordenação apresentem 

alternativas para que os profissionais estudem e se apropriem da história curricular desta Secretaria conduzindo de forma 

transparente e colaborativa o processo pedagógico da escola. 
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 Como resultado dessas ações e discussões disponibilizamos tempo para a construção, por ano de escolaridade, dos 

planos de ensino norteadores das práticas pedagógicas. Ressaltamos a dificuldade que os grupos demonstrarem em pensar 

para além da seriação, concebendo o processo por ciclos. Com base nesta percepção, a direção e a coordenação buscarão 

promover novas discussões e estudos sobre o desenvolvimento do trabalho em ciclos.   

 PROMOÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO/ TRABALHO COM EIXOS TRANSVERSAIS 

Propomos temas centrais a serem desenvolvidos em sala de aula permeados pelas diferentes áreas do conhecimento 

com foco nos objetivos propostos para cada ano. Nota-se a interdisciplinaridade principalmente em trabalhos como o Musiral, 

atividades de reagrupamentos e em temas específicos encaminhados por esta SEEDF. 

Para garantirmos o trabalho com os Eixos Transversais propomos o Projeto Musiral (descrito nos apêndices), e não 

restringindo somente a este, fazemos reflexões baseadas em músicas e eixos específicos onde, após as discussões e leituras 

realizadas, os estudantes confeccionam os murais em forma de composição para mostrarem suas interpretações do tema 

discutido. Os temas também permeiam as aulas durante os estudos dos objetivos propostos durante certo período. O 

cronograma e eixos contemplados podem ser visualizados no espaço que contém Apêndices e Anexos. 

Inicialmente buscaremos projetos interdisciplinares que pautem o diálogo entre os docentes e demais profissionais 

escolares. Refletindo sobre a fragmentação das aprendizagens de modo a entendermos que o saber compartimentado contribui 

para uma visão distorcida da realidade. Busca-se uma consciência comum, pelo desejo dos envolvidos, considerando a 

complexidade envolvida e a possibilidade de se redefinir o projeto a cada dúvida ou resposta encontrada. Uma proposta 

interdisciplinar deve ser pautada nas expectativas de aprendizagem de cada grupo envolvido, mas cabe lembrar que a 

interdisciplinaridade só se faz possível quando as pessoas estão dispostas a estudá-la, compreendê-la e praticá-la em seus 

espaços de trabalho. Uma ousadia diante do conhecimento, uma abertura da compreensão do ato de aprender.  
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Podemos perceber algumas práticas pontuais da interdisciplinaridade nas salas de aula (descritos nos apêndices como 

projetos específicos, TRS entre outros) onde os conhecimentos integrados e contextualizados têm desenvolvido habilidades, 

atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante utilizar em sua vida prática, conforme Pressupostos Teóricos da 

SEEDF.  

 COMO SE DÁ O TRABALHO COM PROJETOS 

Na escola temos projetos institucionais e projetos específicos por anos. A maioria parte da definição de um problema, 

determinação dos conhecimentos necessários, desenvolvimento de um marco integrador, estudos ou pesquisas 

concretas, articulação entre as áreas do conhecimento, resolução de conflito entre as mesmas, construção de estratégias 

integradoras, identificação da relevância das contribuições, integração de dados e informações obtidos, ratificação ou não 

da solução encontrada ao problema inicial, definição de rotas das rotas pedagógicas (Santomé, 1988). 

 RELAÇÃO DA TEORIA E PRÁTICA   

Por considerarmos de fundamental importância a teoria na prática pedagógica, buscamos, no espaço da coordenação 

coletiva, subsidiar o trabalho docente com constantes estudos, diálogos, trocas de experiências e avaliações. O grande desafio 

é compreendermos as teorias subentendidas em nossas práticas de modo a promovermos mudanças dos pontos de vista, 

atitudes, posturas e atuações pedagógicas. O desafio torna-se maior porque o grupo docente passa por constantes trocas de 

seus profissionais, que desconhecem, inicialmente, a proposta pedagógica de nossa escola, a teoria que embasa o currículo 

desta Secretaria e nossas práticas já tão discutidas, estudadas e avaliadas em nosso contexto.  

 PROJETO INTERVENTIVO 
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O Projeto Interventivo faz-se necessário para o atendimento qualitativo dos estudantes que, após diagnóstico, 

intervenções pedagógicas diferenciadas como Reagrupamentos Inter ou Intraclasse, não adquirirem as expectativas de 

aprendizagem estabelecidas para o período escolar pré-estabelecidas. De tal forma que todos os estudantes tenham seu 

direito de aprendizagem garantido mediante a utilização de espaços, tempos e de recursos diferenciados.  

 Inicialmente os professores regentes deverão, após avaliação diagnóstica e processual, sinalizar quais estudantes 

apresentam dificuldades de aprendizagens. A Equipe Gestora, a Coordenação Pedagógica, o Serviço de Orientação 

Educacional, o Serviço Especializado de Apoio às Aprendizagens serão corresponsáveis na elaboração, aplicação e 

acompanhamento e avaliação do projeto uma vez que os estudantes são sujeitos da Escola Classe 304 Sul.  

 Todas as estratégias utilizadas serão registradas de forma a avaliar-se os avanços alcançados ou não em Diário de 

Classe da SEEDF. 

 Quanto à aplicação: após o Conselho de Classe ao final do ano letivo de 2018 realizou-se levantamento dos 

estudantes que foram aprovados com dificuldades de aprendizagem específicas em Língua Portuguesa e/ou Matemática e 

que deverão iniciar o novo ano letivo em atendimento em Projeto Interventivo. Passam a ser, assim, esses os componentes 

do primeiro grupo a ser atendido em 2019. Em um segundo momento, serão atendidos os demais estudantes que vierem a 

manifestar maiores dificuldades durante o segundo semestre letivo. 

 Esses estudantes deverão ser agrupados ou atendidos individualmente no horário de aula pelos agentes de 

aprendizagens da escola que se encontrarem em coordenação pedagógica. Respeitando-se, é claro, o horário e o espaço 

de coordenação coletiva. 

 Se forem agrupados há de se respeitar a área de aprendizagem que manifesta maior dificuldade, o centro de 

interesse que possuem as intervenções realizadas em sala de aula que não têm surtido efeito. Há de se respeitar, também, 

a real necessidade de cada estudante. 

Objetivos Gerais: Garantir que todos os estudantes aprendam e não fiquem retidos em nenhum momento do processo de 

ensino e aprendizagem no 2°Ciclo do Ensino Fundamental. 
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Objetivos Específicos: 

 Serão definidos após levantamento dos estudantes que necessitem de auxílio e de acordo com as necessidades 

individuais, bem como, centros de interesses. 

Desenvolvimento: 

 Inicialmente deverão ser encaminhados estudantes já mapeados no final do ano de 2018.  Faz-se necessário 

levantamento de estratégias lúdicas, coerentes com os objetivos estabelecidos para que cada estudante avance nas 

habilidades/objetivos não alcançados em sala de aula através de outras intervenções (reagrupamentos intra e interclasse). 

Cada professora deverá planejar atividades específicas para os estudantes e observar começo e fim do processo proposto.   

 

Cronograma: 

 Cronograma a ser definido. O 4º ano é o único ano que já iniciou os atendimentos. 

 Há de se lembrar que o Projeto Interventivo deverá ser ofertado durante o segundo semestre, porém apresenta como 

característica a temporalidade no atendimento ao estudante; será diversificado e atualizável, evitando modelos padrões de 

atividades de sala de aula e repetições das mesmas em momentos diferenciados ou para sujeitos diferentes, ou seja, 

atividades diversificadas e individualizadas; a aprendizagem precisará ser constantemente mediada para percepção da 

eficácia das estratégias utilizadas; toda a equipe escolar deverá participar das etapas de realização do projeto. 

 

 Avaliação: 

 A avaliação será processual, a cada mediação registros serão realizados de acordo com os objetivos estabelecidos, à 

participação aos atendimentos, aos recursos utilizados, ao período e espaço definidos e ao desenvolvimento de cada um. 

 Caberá ao profissional que atender ao estudante registrar cada momento do projeto.  
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 O projeto em si também deverá ser constantemente avaliado uma vez que é contínuo, mas não atende sempre os 

mesmos sujeitos. 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

 A - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

DIMENSÕES 

DA GESTÃO  

METAS/OBJETIVOS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

ACÕES 

RESPONSÁVÉIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógica 

 

 

 

Recolher e registrar 

informações pertinentes 

ao trabalho pedagógico e 

ações com os 

estudantes. 

100% 

Fazer registros nas 

coordenações coletivas e 

reunião de pais sobre os 

temas a serem 

contemplados no PP. 

  

Registros e avaliações 

orais. 

 

Diretora, vice-

diretora e 

professoras. 

 

Coordenações e 

dias letivos 

temáticos com a 

comunidade 

durante 2019. 

 

Instrumentalizar e propor 

momentos de estudos. 

100% dos professores 

 Reuniões; 

 Estudos; 

 Oficinas; 

 Discussões e retirada 

de dúvidas. 

Através de 

questionário próprio 

de avaliação do 

momento. 

 

Diretora e vice-

diretora. 

Semana 

pedagógica, 

coordenações 

coletivas e 

encontros com a 

comunidade 

escolar. 

Encontro com a 

comunidade escolar para 

 Explicações;    
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Pedagógica 

apresentação e escuta  

sobre proposta 

pedagógicas e 

administrativas para o 

ano de  2019. 

Meta: 30% a 50% de 

presença (dia de 

semana) 

 Apresentações; 

 Escuta da fala da 

comunidade. 

Através de avaliações 

orais e posteriormente 

em questionário 

próprio enviado à 

comunidade escolar. 

Diretora, vice-

diretora, 

professoras, 

orientadora 

escolar, professora 

da Sala de 

Recursos e 

psicopedagoga da 

EEAA. 

14/02/2019 

Recolher dados para 

diagnóstico da 

Comunidade Escolar que 

atendemos. 

Meta: 85% a 95% dos 

responsáveis. 

 Confecção de 

questionário; 

 Envio de questionário  

para o preenchimento 

do responsável (sem 

identificação). 

 

 

 

Dentro do próprio 

questionário continha 

espaço para avaliação 

da ação. 

 

Diretora, vice-

diretora, 

coordenadoras e 

professoras. 

 

Março de 2019 

 

Últimas discussões para 

tópicos específicos. 

Meta: 90% a 100% dos 

 Discutir em reunião 

sobre trabalhos de 

reagrupamento, 

projeto 

interventivo, 

 

Revisão coletiva do 

PPP 2018. 

 

Vice-diretora 

 

Semana 

pedagógica, 

coordenações 
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servidores. avaliações 

formativas e 

projetos. 

coletivas em março 

e reunião geral em 

27/04/2019. 

Recolher dados para 

diagnóstico dos 

servidores da escola. 

Meta: 90% a 100% 

servidores. 

 Confecção de 

questionário; 

 Entrega de 

questionário  para o 

preenchimento . 

 

Dentro do próprio 

questionário continha 

espaço para avaliação 

da ação. 

 

Diretora, vice-

diretora, 

coordenadora e 

estagiárias. 

 

Março de 2019. 

Implementar a PP e 

acompanhar a execução 

do planejamento. 

Meta: 90% a 100% dos 

profissionais. 

Realizar Coordenações 

Coletivas semanalmente 

com os professores 

Discutir nas 

Coordenações 

Coletivas a execução 

da PP e reformular 

ações sempre que 

necessário, além de 

garantir espaço/tempo 

para formação 

continuada com temas 

específicos. 

 

Diretora, vice-

diretora e 

coordenadora. 

 

Ano letivo de 2019 

Acompanhar as 

atividades didático- 

pedagógicas. 

Realizar reuniões com a 

Coordenadora ou com a 

vice-diretora 

 Pessoalmente 

feita oralmente; 

 Através de 

 

 

Vice-diretora e 
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Meta: 85% a 100% dos 

envolvidos. 

semanalmente (ou 

sempre que necessário) 

documento 

próprio de 

avaliação; 

 Em reunião 

específica no 

final do ano. 

coordenadora. Ano letivo de 2019 

Acompanhar o 

rendimento dos alunos 

para o replanejamento de 

ações interventivas 

Meta: 85% a 100% dos 

envolvidos. 

 Semanalmente 

através de tabelas 

dos TRS (testes de 

revisão semanal); 

 Realizar 

bimestralmente 

reuniões de 

Conselhos de 

Classe 

 Pessoalmente 

feita oralmente; 

 Através de 

documento 

próprio de 

avaliação; 

 Em reunião 

específica no 

final do ano. 

 

Vice-diretora e 

coordenadora. 

 

Ano letivo de 2019 

Avaliar as atividades 

didático-pedagógicas 

Meta: 85% a 100% dos 

envolvidos. 

 Feitas diariamente 

através de leitura, 

correções e 

realizações das 

atividades antes da 

realização com os 

estudantes; 

 Nas reuniões 

 Pessoalmente 

feita oralmente; 

 Através de 

documento 

próprio de 

avaliação; 

 Em reunião 

específica no 

 

Vice-diretora e 

coordenadora. 

 

Ano letivo de 2019 
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individuais com as 

professoras; 

 Em discussões 

sobre o assunto 

nas coordenações 

coletivas. 

final do ano. 

Estimular a utilização de 

metodologias 

diversificadas para 

melhor atender as 

diferenças individuais 

Meta: 85% a 100% dos 

envolvidos. 

Orientar e sugerir para as 

professoras metodologias 

diversificadas no trabalho 

pedagógico, 

principalmente para 

atender os estudantes 

NEE’s. 

 Através de 

documento próprio 

de avaliação; 

 Devolutiva dos 

pais/responsáveis 

dos estudantes em 

questão; 

 Em reunião 

específica no final 

do ano. 

 

Vice-diretora, 

coordenadora, 

professora da Sala 

de Recursos. 

 

 

Ano letivo de 2019 

 

Pedagógica 

Desenvolver uma ação 

integrada com os 

Profissionais da EEAA, 

Sala de Recursos e 

Orientação Educacional. 

Meta: 90% a 100% das 

 

Apoiar as professoras no 

atendimento aos 

estudantes NEE’s. 

 Acompanhar a 

realização do 

atendimento aos 

estudantes NEE’s 

e o suporte as 

professoras; 

 Através registros e 

 

Direção, sala de 

recursos, SOE, 

EEAA e 

coordenadoras 

 

 

Ano letivo de 2019 
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ações. relatos da 

professora sobre o 

acompanhamento. 

 

Resultados 

Educacionais 

 

Meta: manter 

ou aumentar 

0.5 do IDEB  

Realizar um trabalho 

consciente para melhorar 

ou manter os índices de 

avaliações externas, 

tendo em vista a redução 

dos índices anteriores; 

Continuar com as 

estratégias de 

diagnósticos de 

aprendizagens internas; 

formação continuada nas 

coordenações coletivas 

com base nas 

necessidades dos 

estudantes; diminuir o 

índice de reprovação. 

 

 TRS – Teste de 

Revisão Semanal; 

 Psicogênese; 

 Portfólio;  

 Acompanhamento 

pelo SOE; 

 Análise, discussão, e 

planejamento, à 

partir dos resultados 

das avaliações 

externas; 

 Coordenações 

coletivas; 

 Acompanhamento 

das coordenadoras. 

 Acompanha 

-mento e análise 

através de tabela; 

 Questionários de 

avaliação; 

 Avaliações orais; 

 RAV; 

 Conselho de 

classe; 

 Resultado das 

avaliações 

externas; 

 

Direção e 

coordenação – 

acompanhamento 

Corpo docente – 

execução. 

Ano letivo de 2019 

 

 

Promover reuniões com 

Conselho Escolar e APM 

Meta: uma vez por mês 

Elencar prioridades na 

destinação das verbas 

públicas PDAF e PDDE, 

Acompanhar a 

aplicação das verbas 

públicas destinadas à 

Diretora, vice-

diretora, 

servidores e 

 

Ano letivo de 2019 
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Administrativa 

ou quando necessário. diante das necessidades 

da escola. 

escola comunidade 

escolar. 

Zelar pela conservação e 

limpeza da escola. 

Meta: 365 dias e buscar 

recursos. 

Acompanhar a 

manutenção de 

conservação e limpeza da 

escola realizada pelos 

funcionários 

Verificar a limpeza e 

conservação do 

ambiente escolar 

 

Diretora 

 

Ano letivo de 2019 

Manter escrituração e 

documentação dos 

Alunos organizada e 

atualizada. 

Meta: 100% organizado. 

Cuidar e manter a 

escrituração do alunos 

atualizados, incluindo 

diários, transferências, 

declarações, bem como o 

senso escolar e 

atendimento ao público. 

Verificar, acompanhar 

o serviço proposto e 

sua atualização. 

Diretora, chefe de 

secretaria. 

 

 

Ano letivo de 2019 

Zelar pelo patrimônio 

público da Instituição de 

Ensino 

Meta: 365 dias e buscar 

recursos. 

Orientar professores, 

estudantes e demais 

servidores/funcionários/co

laboradores para a 

conservação do 

patrimônio da escola 

(mesas, cadeiras, etc.) 

Observar a postura de 

cuidado de todos com 

o patrimônio escolar. 

 

Diretora e vice-

diretora 

 

Ano letivo de 2019 
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De Pessoal 

 

 

 

 

 

Propiciar um ambiente de 

cooperação, 

corresponsabilidade e 

ajuda mútua. 

 Ter escala de 

substituições; 

 Estimular o espírito 

cooperativo em 

falas, textos e 

vídeos nas 

coordenações; 

 Atividades que 

necessitem de 

trabalho 

cooperativo. 

 Além de, sempre 

que possível, 

possibilitar uma 

visão abrangente 

da escola 

mostrando como 

os trabalhos são 

interdependentes. 

 Estimular por meio 

de texto, dinâmicas 

e por gestos (como 

pequenos lanches 

 

Avaliações subjetivas, 

através de observação 

e em formulário 

próprio em momentos 

avaliativos da escola. 

 

 

Diretora, vice-

diretora e 

coordenadora. 

 

Ano letivo de 2019 
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coletivos), um 

ambiente de 

interação. 

Assegurar que os 

deveres dos Servidores 

Públicos estejam sendo 

cumpridos. 

Meta: 90% a 100% . 

Observar: tratar as 

pessoas com civilidade; 

atender com presteza; ser 

assíduo e pontual ao 

serviço; zelar pela 

economia do material e 

pela conservação do 

patrimônio público; 

cumprir as ordens 

superiores, exceto 

quando manifestamente 

ilegais; observar as 

normas legais e 

regulamentares no 

exercício de suas 

atribuições; atualizar, 

quando solicitado, seus 

dados cadastrais; agir 

com perícia, prudência e 

diligência no exercício de 

 

Avaliações subjetivas, 

através de observação 

e em formulário 

próprio em momentos 

avaliativos da escola. 

Observação dos 

quesitos e formulários 

enviados à 

comunidade sobre o 

atendimento da 

escola. 

 

Diretora, vice-

diretora e 

coordenadora. 

 

 

Ano letivo de 2019 
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De Pessoal 

suas atribuições; manter-

se atualizado nos 

conhecimentos exigidos 

para o exercício de suas 

atribuições; exercer com 

zelo e dedicação suas 

atribuições; entre outros. 

Assegurar formação 

continuada. 

Meta: 100% das 

professoras. 

 Garantindo o direito de 

realizar curso, estando 

matriculado, na EAPE; 

 Participando de 

estudos de formação 

nas Coordenações 

Coletivas; 

 Informar através de e-

mail ou grupo de 

trabalho do celular 

sobre demais cursos 

existentes gratuitos ou 

não. 

 

Através de 

questionário próprio 

de avaliação do 

momento. 

 

Diretora, vice-

diretora e 

coordenadora. 

 

Ano letivo de 2019, 

Principalmente 

terças, quartas e 

quintas. 

 

 

Identificar as 

necessidades e 

prioridades da escola 

Realizar reuniões para 

decidir de forma o 

dinheiro público vai ser 

 

Avaliar a aplicação 

 

Diretora, vice-

 

Março e abril 
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Financeira 

Meta: 

aplicação e 

prestação 

atingir 100%, 

Atender 

demandas – 

90% ou na 

dependência 

de recursos 

financeiros. 

diante da aplicação dos 

recursos financeiros 

 

utilizado (destinação 

conforme Ata) 

das verbas públicas 

destinadas a escola; 

Registro das decisões. 

diretora, 

servidores e 

comunidade 

escolar. 

Atender as demandas de 

aquisição de bens e 

serviços 

Realizar todos os 

procedimentos 

necessários (tomada de 

preços, conferência de 

documentos, etc.) 

 

Acompanhar todo o 

processo para a 

aquisição de bens e 

serviços para a escola 

 

Diretora 

 

Ano letivo de 2019 

Prestar contas dos 

recursos públicos 

oriundos de diferentes 

fontes 

Organizar toda 

documentação necessária 

para entrega na CRE 

Verificar a 

documentação a ser 

entregue na CRE 

 

Diretora 

Ano letivo de 2019, 

principalmente ao 

final de cada 

quadrimestre. 

Aplicação dos recursos Aquisição dos bens e 

materiais necessários 

para o desenvolvimento 

do trabalho pedagógico 

Acompanhar a 

aquisição dos bens e 

serviços para atender 

as necessidades da 

escola 

 

Diretora 

Ano letivo de 2019 

Avaliação por parte dos 

servidores, estudantes e 

comunidade sobre as 

Através de reuniões e 

questionários avaliativos 

verificar a opinião dos 

Reuniões e 

formulários. 

 

Diretora  

 

Novembro e 
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benfeitorias realizadas. setores da escola se as 

sugestões de gastos 

foram bem atendidas. 

dezembro 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

  O acompanhamento e a avaliação da PP são atos constantes tanto da gestão quanto da coordenação e estão incluídos na 

observação da rotina escolar, no acompanhamento de planejamentos e aulas, na troca com a comunidade escolar e nos 

momentos de avaliação formal propostos dentro da Organização do Trabalho Pedagógico. 

 

B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 

DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL 

(IS) 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Valores e 

Emoções 

(entrada) 

Promover 

atividades/leituras com o 

objetivo de desenvolvermos 

princípios cidadãos e éticos 

e ampliarmos as 

habilidades sociais. 

 Leitura de histórias sobre 

valores na hora da entrada; 

 Discussão sobre o tema da 

semana; 

 Observação da utilização do 

tema por parte dos 

estudantes; 

 Realização de cartazes por 

turmas específicas cada 

semana. 

 

Todas as 

professoras da 

escola e 

Adalgisa – SOE. 

 

Adalgisa - 

SOE 

Registro no 

portfólio. 

Quem Canta 

seus Males 

Despertar o gosto pela 

música e suas 

   Observar a 

participação das 
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Espanta 

(entrada) 

expressões; - Oportunizar 

através desta 

experiência, o ingresso 

dos estudantes na arte 

musical; 

Desenvolver a 

sensibilidade ao ritmo, 

percepção auditiva, 

coordenação e memória; 

Conhecer as diversidades 

musicais; 

Perceber a importância 

da música como cultura; 

Apresentar diversos 

ritmos musicais, bem 

como apreciá-los e 

identificá-los; 

Estimular os talentos na 

arte musical; 

Estimular a linguagem, 

respiração correta e 

enriquecimento de 

vocabulário; 

Cantar músicas específicas, com 

técnicas de canto coletivo na hora 

da entrada. 

Larissa Larissa 

(diretora) 

crianças. 
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Desenvolver a 

sociabilidade, 

participando do trabalho 

em grupo; 

Oportunizar o 

desenvolvimento da 

concentração, atenção, 

criatividade e 

cooperação. 

Compartilhan

do Saberes 

(entrada) 

Compartilhar os 

conhecimentos obtidos pela 

turma com os demais 

estudantes da escola; troca 

de informações realizadas 

pelos próprios estudantes. 

Apresentações feitas pelas turmas 

sobre temas estudados, podendo 

ser músicas, leitura de textos, 

apresentação de desenhos, 

pequenas peças entre outros. 

 

Todas as 

professoras. 

 

Larissa 

(diretora) e 

Fernanda 

(vice-diretora) 

Registro no 

portfólio. 

Agora quem 

lê é você! 

(entrada) 

Incentivo à leitura; 

Ampliação de vocabulário; 

Treino da habilidade social 

de ouvir o outro e prestar 

atenção. 

Cada professora da escola, em dia 

pré-estabelecido em escala, realiza 

a leitura de um livro para todas as 

turmas na hora da entrada. 

 

Todas as 

professoras. 

 

Fernanda 

(vice-diretora) 

Registro no 

portfólio. 

Hora Cívica Resgatar o amor e o Apresentação dos símbolos    
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respeito pelos símbolos 

nacionais, cultivar o hábito 

de cantar os Hinos Cívicos 

prestando as devidas 

homenagens à Pátria. 

nacionais, ensino do Hino Nacional 

e seu significado, execução 

semanal do mesmo com 

hasteamento da bandeira. 

Estudo do texto do Hino Nacional. 

Todas as 

professoras. 

Direção e 

coordenadore

s 

Observação das 

posturas durante 

a execução do 

Hino Nacional. 

Fazendo Arte  

Valorização Cultural; 

Ampliação de conhecimento 

artístico; 

Trabalho de 

psicomotricidade fina e 

global; 

Incentivo à produção 

artística; 

Incentivo à reutilização de 

matérias. 

 Estudo da biografia dos artistas 

selecionados para cada ano; 

 Estudo das obras e os lugares 

onde as mesmas estão no 

mundo; 

 Releitura com a utilização de 

diversos materiais; 

 Exposição na Mostra Cultural 

como culminância. 

 

Todas as 

professoras. 

 

Larissa 

(diretora) 

Fernanda 

(vice-diretora) 

e Ana Flávia, 

Gilvana e 

Luiza 

(coordenador

as 

pedagógicas) 

Registro no 

portfólio; 

Mostra cultural. 

Trabalhando 

habilidades 

sociais e 

inteligência 

Desenvolver as 

competências emocionais e 

as habilidades necessárias 

para um bom convívio 

Em dia específico da grade horária, 

os estudantes fazem atividades para 

o desenvolvimento de habilidades 

sociais e inteligência emocional pré-

 

Todas as 

professoras. 

 

Fernanda 

(vice-diretora) 

Registro no 

portfólio. 
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emocional social. selecionados nos planejamentos. 

Incluem discussões, testes, 

desenhos, identificações de 

emoções, dinâmicas de grupo entre 

outros. 

e Ana Flávia, 

Gilvana e 

Luiza 

(coordenador

as 

pedagógicas) 

Assembleias 

Escolares 

Desenvolver habilidades 

sociais de debates; 

Desenvolver a habilidade 

de saber discutir assuntos 

civilizadamente; 

Identificar forúm próprio 

para debates; 

Desenvolver o hábito de 

criticar, sugerir e felicitar 

ações mais do que 

pessoas. 

 

Debates realizados em sala, com 

dinâmica própria e ata construída 

pela turma durante uma Assembleia 

e outra. 

 

Todas as 

professoras. 

 

Fernanda 

(vice-diretora) 

e Ana Flávia, 

Gilvana e 

Luiza 

(coordenador

as 

pedagógicas) 

Registro no 

portfólio; 

Participação das 

crianças. 

Jogos 

Cooperativos 

 

Desenvolver habilidades 

sociais de cooperação e 

identificar pontos fortes em 

 

Jogos cooperativos pré-

selecionados pelas professoras com 

objetivos de: apresentação, 

 

Todas as 

professoras. 

 

Fernanda 

(vice-diretora) 

e Ana Flávia 

Registro no 

portfólio; 

Participação das 
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cada membro do time. entrosamento, relaxamento, debate, 

entre outros. 

(coordenador

a) 

crianças. 

 

 

 

 

A Hora da 

Leitura 

 

Promoção do hábito da 

leitura; 

Ampliação do vocabulário; 

Incentivo à interpretação 

objetiva e subjetiva. 

 Momento em que toda a escola 

para e faz leitura silenciosa; 

 Também há o incentivo à leitura 

com empréstimos de livros na 

biblioteca, onde o estudante tem 

uma semana para fazer a leitura 

e trocar o livro. 

 

 

Todas as 

professoras. 

 

Deise (Sala 

de 

leitura/bibliote

ca) 

Registro no 

portfólio. 

Alimentação 

Saudável 

Diferenciar grupos de 

alimentos e suas funções; 

Incentivar os bons hábitos 

alimentares; 

Identificar as preferências 

alimentares dos alunos; 

Conscientizar os alunos 

sobre a importância e os 

motivos pelos quais nos 

alimentamos; 

Reconhecer os alimentos 

 Trabalhar os dez passos para 

uma adequada e saudável, 

do guia de alimentação da 

população brasileira; 

 Construir a pirâmide 

alimentar; 

 Produzir receitas saudáveis; 

 Participar da cozinha brasil. 

 

 

Todas as 

professoras. 

 

Larissa 

(diretora) 

Registro no 

portfólio 
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que fazem bem à nossa 

saúde; 

Identificar cores, textura e 

os diferentes sabores dos 

alimentos. 

 

Musiral Trabalhar os eixos 

transversais e a diversidade 

textual de forma lúdica. 

Em datas programadas os 

estudantes produzem seus murais 

com base em temas transversais e 

músicas que estão ligadas ao tema. 

Os murais devem ser feitos com 

composição de imagens. 

A música está ligada com o Projeto 

Quem Canta Seus Males Espanta, 

onde os estudantes aprendem a 

cantar na hora da entrada. 

 

 

Todas as 

professoras. 

Larissa 

(diretora) e 

Fernanda 

(vice-diretora) 

Registro no 

portfólio e murais 

expostos 

Brasília, 

minha cidade, 

minha vida! 

Ampliar o conhecimento 

sobre Brasília, utilizando 

recursos variados. 

 Visitas a monumentos; 

 Construção de portfólio; 

 Pesquisa. 

Professoras do 

4º ano: Regina, 

Danielly, 

 

Larissa 

(diretora) e 

Registro no 

portfólio 
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Anjérica e Érika professoras 

do 4º ano. 

 

 

 

 

 

É hora de 

celebrar! 

Culminância dos projetos 

de Habilidades Sociais, 

Inteligência Emocional e 

Jogos cooperativos, assim 

como fechamento da 

construção do último 

portfólio da escola. 

Momento onde os estudantes do 5º 

ano tem uma tarde com 

brincadeiras, lanche coletivo, 

entrega de certificados e registros 

que deverão finalizar o portfólio da 

turma. Pode ser realizado no 

espaço da escola ou em lugar 

específico para festas. 

 

Professoras do 

5º ano: Rejane 

e Nadya 

 

Larissa 

(diretora) e 

professoras 

do 5º ano. 

Participação das 

crianças. 

TRS – testes 

de revisões 

semanais 

 Revisar o conteúdo 

ministrado na 

semana; 

 Incentivar o hábito 

constante de estudo; 

 Instrumentalizar o 

estudante para fazer 

provas de múltipla 

escolha com 

gabarito; 

 Revisar e replanejar 

Testes realizados todas as sextas-

feiras, de múltipla escolha, com 

gabarito; 

Correção realizada pelo estudante, 

com registro do conteúdo que 

precisa ser revisto; 

Correção feita baseada no que 

precisa ser revisado com maior 

ênfase pela turma. 

Professoras dos 

4º e 5º anos:  

Regina, 

Danielly, 

Anjérica, Érika, 

Rejane e Nadya 

 

Fernanda 

(vice-

diretora); Ana 

Flávia, 

Gilvana e 

Luiza 

(coordenador

as 

pedagógicas) 

 

O próprio teste. 
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os conteúdos da 

turma com mais 

eficiência, baseado 

nos dados obtidos; 

 Promover a 

autoavaliação, já que 

é o estudante quem 

corrige seu teste e 

registra o que 

precisa revisar; 

 Promover uma 

avaliação formativa, 

onde a mesma 

poderá conter textos 

que acrescentem 

conhecimento aos 

assuntos que estão 

sendo estudados. 

 Promover um objeto 

avaliativo 

multidisciplinar, pois 

o mesmo contém 

questões de todos os 
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assuntos estudados 

na semana e 

relacionados ao 

mesmo tema ou aos 

mesmos temas. 

 

 

 

Show de 

Talentos  

 

Valorização da identidade e 

talentos próprios; 

apreciações artísticas; 

ensino de habilidades 

sociais em apresentações 

artísticas. 

 

Momento de apresentações 

artísticas, na semana do Dia das 

Crianças, para apreciação dos 

estudantes e motivação e 

valorização pessoal. 

 

Todas as 

professoras. 

 

Solenilda 

(professora 

da Sala de 

Recursos) 

 

Participação das 

crianças. 

 

 

 

 

Criança quer 

brincar, mas 

brincar de 

quê? 

Perceber que as 

brincadeiras são 

importantes para o 

desenvolvimento de toda 

criança. 

- Conhecer brincadeiras de 

diferentes épocas e lugares. 

- Reconhecer algumas 

brincadeiras do passado 

que ainda são praticadas 

Rodas de conversa (Quais os 

brinquedos preferidos?). 

☺  Listar os brinquedos em cartaz. 

☺  Roda de conversa (Qual a 

brincadeira preferida?). 

☺  Listar as brincadeiras e escolher 

algumas para brincar. 

☺  Pesquisar junto com as famílias 

sobre as brincadeiras e brinquedos 

 

 

Professora do 

1º ano: Débora 

 

 

Débora 

 

 

Registro no 

portfólio. 
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atualmente. 

- Identificar as brincadeiras 

preferidas da turma. 

- Conhecer brinquedos e 

brincadeiras da cultura 

indígena. 

- Valorizar a cultura afro-

brasileira e sua expressão 

por meio da capoeira. 

- Identificar diferentes 

materiais de que são feitos 

os brinquedos. 

- Estimular atitudes de 

conservação do ambiente 

ao construir brinquedos 

com reaproveitamento de 

sucata. 

- Registrar nomes de 

brincadeiras por escrito. 

- Brincar de diferentes 

do seu tempo de infância. 

☺  Ler as pesquisas para as 

crianças e junto com as crianças 

selecionar algumas para brincamos. 

☺  Propor para que as crianças 

desenhem algumas brincadeiras. 

☺  Proporcionar oportunidade para 

que as crianças conheçam algumas 

brincadeiras e brinquedos; 

☺  Confeccionar alguns brinquedos 

e jogos de sucata. 

☺  Escrever junto com as crianças 

regras de algumas brincadeiras 

(texto coletivo). 

☺ Visitas orientadas a museus, 

exposições, parques. 
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formas e em diferentes 

ambientes. 

 

 

Lógica Mente! 

 Organizar o ensino para 

o desenvolvimento dos 

conceitos científicos nas 

crianças; 

 Planejar situações 

educativas que sejam 

desafiadoras e lúdicas e, 

ao mesmo tempo, 

coloquem para as 

crianças a necessidade 

do conceito que se quer 

ensinar; 

 Explorar a relação entre 

os conceitos e seus usos 

sociais, além do 

interesse e a curiosidade 

da criança no 

compartilhamento de 

experiência, 

interpretações e 

 Serão utilizadas diferentes 

situações desencadeadoras que 

servirão como base para as 

atividades orientadoras de 

ensino. Em cada uma serão 

utilizados recursos 

metodológicos diferentes, sendo 

algumas delas: Situação 

emergente do cotidiano escolar, 

Jogo ou brincadeira, A 

linguagem cinematográfica 

como interessante alternativa 

para favorecer o 

desenvolvimento da 

argumentação e da abstração 

 

Todas 

professoras da 

escola. 

 

Larissa, 

Fernanda e 

coordenadora

s. 

 

Observação 

do 

desenvolvime

nto e da 

aprendizagem 

dos 

estudantes 

durante a 

realização das 

oficinas, 

sendo feitas 

mediações se 

necessário. 
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descobertas sobre as 

características 

essenciais dos 

fenômenos inerentes aos 

conteúdos a serem 

estudados. 

 

em contextos variados, 

Organização da comemoração 

dos aniversariantes dos 

períodos, Vivência de situações 

matemáticas similares as dos 

homens primitivos e 

reagrupamentos. 

Parcerias com 

Universidades 

 Proporcionar trocas de 

saberes, vivência de 

estágios e projetos. 

 Palestras; 

 Oficinas; 

 Aplicação de projetos; 

 Apresentações de teatro; 

 Vivência em cozinha 

experimental. 

 Entre outras ações. 

Professores das 

Universidades, 

estagiários e 

profissionais da 

escola. 

 

Larissa, 

Fernanda, 

Ana Flávia, 

Gilvana e 

Luiza 

Avaliação formal 

através de 

relatórios, 

registros de 

imagens, 

avaliação oral e 

devolutivas dos 

envolvidos. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

C - PLANO DE AÇÃO\ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA – 2019 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Metas gerais: 
(valor numérico) 

Pretendemos atingir uma meta de formação dos professores entre 85% e 90% durante todo o ano 
letivo, tendo em vista atestados e outras circunstâncias que prejudicam a formação de 100%. 

Instrumentalização das 
professoras e 

abordagem de temas 
do PPP. 

 Estudo; 

 Formação 
continuada; 

 Avaliação; 

 Instrumenta
lização; 

 Tomada de 
decisões. 

 Leitura de 
normativos da 
SEDF; 

 Explicações de 
cronogramas e 
dinâmicas da 
escola; 

 Oficinas com 
as professoras 
sobre as 
atividades a 
serem 
desenvolvidas; 

 Planejamentos 
anuais; 

Organização dos 
espaços físicos de 

aula. 

Questionário 
específico de 
avaliação da 

semana. 

Diretora e vice-
diretora 

04 a 08/02 

Apresentação da Sala 
de Recursos  

- Reuniões; 
         - Estudo. 
 

Avaliação oral Solenilda  13/02 

Adequação Curricular  Estudo; Palestra na Avaliação oral Professora 20/02 
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 Formação 
continuada; 

 Avaliação; 

 Instrumenta
lização; 
Tomada de 
decisões. 

Escola Parque 
210 Sul 

convidada 

Apresentação do SOE e 
EEAA 

 Apresentação 
sobre cada 
setor e o 
trabalho 
desenvolvido; 

 Espaço para 
perguntas e 
avaliação do 
momento. 

Avaliação oral Adalgisa, Iara e 
Vanessa 

27/02 

CARNAVAL carnaval carnaval Carnaval 06/03 

Análise dos dados da 
escola nas avaliações 

de rede/externas, 
discussões para PP 

 Apresentação
dos dados 

Avaliação oral Fernanda 13/03 

Virada Pedagógica  Evento 
realizado 
pela 
Secretaria de 
Educação 

Avaliação escrita Coordenação 
Regional de Ensino 

20/03 

Fonoaudióloga – 
questões sobre dislexia 

 Palestra feita 
por uma 
profissional 
da área 

Avaliação oral Fono Vívian 27/03 

Avaliação formativa, 
reagrupamento 

 Explicação e 
confecção 
das 
atividades 
para cada 
grupo  

Avaliação oral Fernanda  
(vice-diretora) 

03/04 

Continuação discussão 
sobre Avaliação e 
fracasso escolar 

 Apresentação de 
dados  

Avaliação oral Fernanda  
(vice-diretora) 

10/04 
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Competências 
Socioemocionais e 
apresentação dos 

dados do dignóstico 
escolar 

 Explicação e 
apresentação 
dos dados 
obtidos pelos 
questionários 
coletados 

Avaliação oral Fernanda  
(vice-diretora) 

17/04 

Competências 
Socioemocionais e 

materiais para trabalho 
dirigido 

 
 
 

 
 

 Estudo; 

 Formação 
continuada; 

 Avaliação; 

 Instrumenta
lização; 
Tomada de 
decisões. 

 Explicação e 
utilização de 
material 
didático para 
exemplificar o 
tema 

Avaliação oral Fernanda  
(vice-diretora) 

24/04 

FERIADO Feriado Feriado Feriado 01/05 

Oficina de materiais 
matemáticos 

 Palestra feita por 
um profissional 
da área de 
Matemática, com 
o tema: 
Recursos 
Didáticos e as 
mediações 
necessárias para 
uma 
aprendizagem 
significativa 
para estudantes 
com NEE.  

Avaliação através 
de questionário. 

Professor convidado 
Thiago Paiva 

08/05 

Oficina de Arte – 
técnicas e como 

abordar releituras 

 Apresentação 
de técnicas por 
uma 
profissional da 
área 

Avaliação oral Larissa (diretora) 15/05 

Primeiros Socorros, 
como evitar acidentes e 

 Palestra 
proposta por 

Avaliação através 
de questionário. 

Professoras 
convidadas da UDF 

22/05 
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atitudes para uma vida 
saudável. 

estagiários da 
UDF 

Virada Pedagógica  Evento 
realizado pela 
Secretaria de 
Educação 

Avaliação através 
de questionário. 

Coordenação 
Regional de Ensino 

29/05 

Revisão textual  Técnicas para 
corrigir com 
mais facilidade 
os textos 
propostos 

Avaliação através 
de questionário. 

Luiza 
(coordenadora) 

05/06 

Mapa de Ideias – 
oficina prática 

 Trabalhos 
produzidos e 
avaliação oral 

Fernanda  
(vice-diretora) 

12/06 

Virada Pedagógica  Evento realizado 
pela Secretaria 
de Educação 

Avaliação através 
de questionário. 

Coordenação 
Regional de Ensino 

19/06 

Organização Festa 
Junina 

 Estudo; 

 Formação 
continuada; 

 Avaliação; 

 Instrumenta
lização; 

Tomada de 
decisões. 

 Cronograma e 
programação 
para o evento 

Avaliação oral Larissa e Fernanda 26/06 

Conselho de Classe  Reunião para 
reflexão e 
discussão sobre 
a aprendizagem 
dos alunos e o 
processo de 
ensino 

Avaliação oral Comunidade escolar 03/07 

Como criar altas 
expectativas 
acadêmicas 

 Discussão e 
técnicas sobre o 
tema 

Avaliação através 
de questionário. 

Fernanda  
(vice-diretora) 

31/07 

Oficina: Como criar 
altas expectativas 

acadêmicas 

 Avaliação através 
de questionário. 

Fernanda  
(vice-diretora) 

07/08 

Planejar para garantir 
um bom desempenho 

 Apresentação de 
técnicas e 

Avaliação através 
de questionário. 

Fernanda  
(vice-diretora) 

14/08 
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acadêmico discussão  

Virada Pedagógica*  Evento realizado 
pela Secretaria 
de Educação 

Avaliação através 
de questionário. 

Coordenação 
Regional de Ensino 

21/08 

Oficina: Planejar para 
garantir um bom 

desempenho 
acadêmico 

 Avaliação através 
de questionário. 

Fernanda  
(vice-diretora) 

28/08 

Técnicas para 
estruturar e dar aulas. 

 Estudo; 

 Formação 
continuada; 

 Avaliação; 

 Instrumenta
lização; 
Tomada de 
decisões. 

Assistir ao filme 
Escritores da 
Liberdade. 

Avaliação oral Fernanda  
(vice-diretora) 

04/09 

Discussão sobre 
aplicação de técnicas 
para estruturar e dar 

aulas. 

 Avaliação oral Fernanda  
(vice-diretora) 

11/09 

Técnicas para motivar 
os alunos nas aulas 

 Discussão com 
técnicas 
baseadas na 
literatura 

Avaliação oral Fernanda  
(vice-diretora) 

18/09 

Virada Pedagógica*  Evento realizado 
pela Secretaria 
de Educação 

Avaliação através 
de questionário. 

Coordenação 
Regional de Ensino 

25/09 

Conselho de Classe  Reunião para 
reflexão e 
discussão sobre a 
aprendizagem 
dos alunos e o 
processo de 
ensino 

Avaliação oral Comunidade escolar 02/10 

Como criar uma forte 
cultura escolar 

 Apresentação 
de vídeos no 
Youtube e o 
que a literatura 
diz sobre 

 Discussão 

Avaliação através 
de questionário. 

Fernanda  
(vice-diretora) 

09/10 
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sobre o tema 

Como estabelecer e 
manter altas 

expectativas de 
comportamento 

 Estudo; 

 Formação 
continuada; 

 Avaliação; 

 Instrumenta
lização; 

Tomada de 
decisões. 

 Apresentação 
de técnicas e 
discussão 
sobre a 
realidade em 
sala de aula. 

Avaliação através 
de questionário. 

Fernanda  
(vice-diretora) 

23/10 

Técnicas para construir 
valores e 

autoconfiança 

 Apresentação de 
técnicas  

 Discussão sobre 
 

Avaliação oral Fernanda  
(vice-diretora) 

30/10 

Como melhorar seu 
ritmo: técnicas para 

criar um ritmo positivo 

 Apresentação de 
técnicas a partir 
da literatura 

 Apresentação de 
vídeos no 
Youtube ou 
filmes 

Avaliação oral Fernanda  
(vice-diretora) 

06/11 

Como estimular os 
alunos a pensar 

criticamente 

 Vídeos e filmes 
para basear 
discussão 

Avaliação oral Luiza e Gilvana 
(coordenadoras) 

13/11 

Oficina e discussão: 
Como estimular os 

alunos a pensar 
criticamente 

 Vídeos no 
Youtube e 
apresentação de 
técnicas 

Avaliação através 
de questionário. 

Luiza e Gilvana 
(coordenadoras) 

20/11 

Virada Pedagógica*  Evento realizado 
pela Secretaria 
da Educação 

Avaliação através 
de questionário. 

Coordenação 
Regional de Ensino 

27/11 

Conselho de Classe  Reunião para 
reflexão e 
discussão 
sobre a 
aprendizagem 
dos alunos e o 

Avaliação oral Comunidade escolar 04/12 
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processo de 
ensino 

Conselho de Classe  Reunião para 
reflexão e 
discussão 
sobre a 
aprendizagem 
dos alunos e o 
processo de 
ensino 

Avaliação oral Comunidade escolar 11/12 

Organização de 
materiais 

  Reunião para 
discussão com 
os profissionais.  

*** ***** 18/12 

 Lembramos que a escola é dinâmica e que os temas podem ser alterados de acordo com a demanda escolar. 

 Virada pedagógica sem datas determinadas para o 2º semestre, aparece para que tenha um dia previsto. 
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Plano de Ação - Orientação Educacional - Nível local – 2019 
 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Unidade Escolar: Escola Classe 304 Sul 

Orientadora Educacional: ADALGISA SILVA 

Matrícula: 300.019-2 

E-mail: silva.adalgisa@gmail.com 

 

 

Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar: 

a. Quantitativo de alunos – 221 

b. Níveis de ensino atendidos/outros atendimentos – de 1º ANO ao 5º ANO 

c. Perfil da clientela –Os estudantes desta Unidade de Ensino são provenientes de várias regiões administrativas e do estado de 

Goiás. 

d. Detalhes relevantes: A grande maioria dos estudantes não fazem parte desta comunidade (Plano Piloto). 

 

Justificativa:  

 Serviço Orientação Educacional (SOE) desenvolve suas ações através da escuta à comunidade escolar, fazendo 

diagnóstico para elaborar suas ações. Necessita desenvolver trabalho em conjunto com o corpo docente, Direção, Coordenação, 

Sala de Recurso, Sala de Apoio e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 
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Estimular a participação dos professores na identificação, no encaminhamento e no acompanhamento dos estudantes com 

dificuldades de adaptação, de convívio social e/ou com dificuldades específicas de aprendizagem. 

SOE percebe os estudantes como sujeitos da aprendizagem através da interação com o outro e com o meio em que está 

inserido.  

Acompanhar o estudante visando perspectiva histórico-cultural, proporcionando a aprendizagem das relação com o outro, 

desenvolvendo cultura de convivência escolar saudável. 

Proporcionar aproximação com as famílias/responsáveis através de encontros, com o objetivo de conhecer a história do 

estudante no contexto familiar desenvolvendo o trabalho em parceria mediando as dificuldades que possam estar interferindo no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Parceria com profissionais da área da saúde, saúde mental, judiciário e segurança. Encaminhamento para EEAA, Sala de 

Recursos e Sala de Apoio. 

Essa visão embasa o atendimento e as variadas ações do Serviço de Orientação Educacional na Escola. 

 

 

AÇÕES NO ÂMBITO INSTITUCIONAL 

Objetivo Geral: Conhecer a clientela e identificar a demanda escolar a ser acompanhada pela Orientadora Educacional. 

 

Procedimentos Específicos: 

  participar da elaboração e conhecer o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal e a Proposta Pedagógica da instituição educacional; 

  colaborar na análise dos indicadores de aproveitamento escolar, evasão, repetência e infrequência; 

  colaborar e participar de ações que viabilizem a avaliação das atividades pedagógicas da instituição educacional; 

   participar do processo de elaboração e de execução da Proposta Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a 

implantação e para a implementação do currículo em vigor na rede pública de ensino do Distrito Federal; 
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  orientar a comunidade escolar sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; 

  participar da coleta de dados com a Direção, para percepção da dinâmica e do contexto escolar, sempre que necessário; 

   analisar e interpretar os dados coletados, proporcionando melhor acompanhamento dos estudantes; 

  elaborar hipóteses diagnósticas da situação detectada, considerando o contexto pedagógico da instituição educacional; 

   elaborar o Plano de Ação anual do Serviço de Orientação Educacional; 

   participar do processo de avaliação das ações realizadas pela instituição educacional. 

 

 

AÇÕES JUNTO AO CORPO DOCENTE  

Objetivo Geral: Integrar as ações da Orientação Educacional as do professor, como colaboração no processo de aprendizagem e 

no desenvolvimento do educando.  

 

Procedimento Específicos: 

   participar do planejamento, da execução e da avaliação das atividades pedagógicas coletivas; 

  realizar ações integradas com o corpo docente no desenvolvimento de projetos parte da Proposta Pedagógica da instituição 

educacional; 

   participar das reflexões/discussões referentes à aplicação de normas disciplinares; 

   auxiliar na reflexão e na sensibilização do corpo escolar para a prática da educação inclusiva; 

  auxiliar o professor na elaboração dos Relatórios Bimestrais, dos estudantes Transtorno Funcional e atendidos/acompanhados 

pelo SOE (Serviço de Orientação Educacional); 

  participar das coordenações coletivas semanais com o corpo docente, ouvindo ativamente as demandas e dar 

encaminhamentos conforme a necessidade; 

   participar do Conselho de Classe, contribuindo com sugestões; 
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  estimular a participação dos professores na identificação, no encaminhamento e no acompanhamento dos estudantes com 

dificuldades de adaptação, de convívio social e/ou com dificuldades específicas de aprendizagem. 

  contribuir com sugestões e informações nas reuniões pedagógicas com professores, bem como nas reuniões extraordinárias;  

  refletir e dialogar com o corpo docente sobre os resultados das avaliações, apresentando propostas de solução às disfunções 

detectadas; 

   participar de estudo de caso dos estudantes em situação de dificuldade, quando necessário; 

   colaborar no encaminhamento de estudantes que apresentem dificuldades de aprendizagem e/ou problemas de ajustamento 

psicossocial para o acompanhamento especializado adequado no âmbito educacional e/ou da saúde, quando necessário; 

   proceder à devolutiva dos atendimentos/encaminhamentos dos estudantes aos professores/as, à direção, à coordenação e aos 

familiares. 

 

AÇÕES JUNTO AO CORPO DISCENTE 

Objetivo Geral: Contribuir para o desenvolvimento integral do educando, ampliando suas possibilidades de interagir no meio 

escolar e social, como ser autônomo, crítico e participativo. 

 

Procedimentos Específicos: 

   apresentar aos estudantes o Serviço de Orientação Educacional; 

   acompanhar, individual ou coletivamente, os estudantes, dinamizando temas que atendam a suas necessidades; 

  estimular a participação dos estudantes nas atividades escolares e nos projetos da instituição educacional, contribuindo para 

desenvolver a capacidade de criticar, de opinar e de assumir responsabilidades; 

   realizar avaliação de Teste de Acuidade Visual e encaminhamentos necessários; 

   promover ações que permitam o conhecimento do Regimento da Escola e a importância de seu cumprimento; 

   acompanhar e orientar ações dos representantes de turma; 
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  promover atividades que favoreçam ao estudante a reflexão-ação da importância de se ter atitudes de cooperação, de 

sociabilidade, de respeito, de consideração, de responsabilidade, de tolerância e de respeito às diferenças individuais, com vistas à 

construção de uma convivência escolar social e pacífica; 

  proporcionar a análise, a discussão, a vivência e o desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos fundamentados em 

princípios universais; 

   realizar ações preventivas contra a discriminação em favor da inclusão e não ao Bullying; 

  elaborar projetos que favoreçam a socialização, a disseminação de valores humanos e a aquisição de atitudes e de hábitos 

saudáveis no ambiente; 

  participar da transição dos estudantes que ingressarão à escola no ano letivo subsequente e os que serão promovidos aos 

Centros de Ensino Fundamental. 

 

AÇÕES JUNTO ÀS FAMÍLIAS 

Objetivo Geral: Participar ativamente do processo de integração família/escola/comunidade, realizando ações que favoreçam o 

envolvimento dos pais no processo educativo. Orientar a família para participar efetivamente da vida escolar do estudante 

 

 

Procedimentos Específicos: 

   identificar e trabalhar, junto à família, as causas que interferem no avanço do processo de ensino e de aprendizagem do 

estudante; 

   orientar a família sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; 

   contribuir com a promoção de relações saudáveis entre a instituição educacional e a comunidade; 

  orientar os pais e/ou responsáveis para a compreensão da cultura escolar e para a importância dos hábitos de estudo na 

criança; 

  promover momentos reflexivos na prevenção de conflitos escolares e outros temas que sejam necessários; 
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   sondar possíveis influências, no ambiente familiar, que possam prejudicar o desenvolvimento do estudante na instituição 

educacional, intervindo e/ou encaminhando para a rede social de apoio interna/externa, sempre que necessário; 

   atender individual e/ou coletivamente pais e/ou responsáveis; 

  realizar entrevista inicial com os pais e/ou responsáveis dos novos estudantes, com a presença do professor regente e outros 

profissionais quando necessário; 

   informar aos pais e/ou responsáveis sobre os serviços de apoio social. 

 

 

AÇÕES JUNTO À REDE SOCIAL 

Objetivo Geral: Integrar ações da Orientação Educacional com outros profissionais da instituição educacional e instituições 

especializadas. 

Parceria com profissionais da área da saúde, saúde mental, judiciário e segurança. Encaminhamento para EEAA, Sala de 

Recursos e Sala de Apoio. 

 

Procedimentos Específicos: 

  realizar os encaminhamentos necessários à rede social com o conhecimento do/a gestor/a da instituição educacional; 

  estabelecer parceria com profissionais de outras instituições para o aprimoramento das ações preventivas; 

  identificar e encaminhar, de forma sistematizada, os estudantes que apresentam dificuldades de conduta e dificuldades 

específicas de aprendizagem, quando necessário; 

   conhecer e articular ações com as redes sociais existentes na comunidade; 

   mediar encaminhamentos dos estudantes diagnosticados e avaliados pela EEAA, ao atendimento em Pólo de Sala de Apoio; 

  articular junto ao professor regente, encaminhamentos à EEAA para avaliação dos estudantes, com diagnóstico/laudo médico. 

Também em casos de reavaliação e atualização de avaliação em caso de promoção do estudante ao 6° ANO. 
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Brasília, 12 de abril de 2018. 

 

PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM - EEAA 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Instituição Educacional: Escola Classe 304 Sul  

Pedagoga: Iara Sales Ribeiro - Matrícula: 400.040-4 

Psicóloga: Eliane Alves – Matrícula 227.851-0 

 
 OBJETIVO: 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem por meio de ações institucionais preventivas, interventivas e avaliativas, 

visando a diminuição das queixas escolares e manifestações de fracasso escolar, bem como, contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes pela 

concretização do sucesso escolar. 

 

1º DIMENSÃO - MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Conhecer o contexto 

escolar por meio de 

mapeamento e reflexão 

acerca dos diversos 

aspectos institucionais, 

Conhecer a estrutura física e funcional da 

escola. 

Identificar as convergências, incoerências, 

conflitos ou avanços existentes nas ações 

institucionais. 

Análise documental e levantamento de dados 
referentes ao contexto da escola. 
Escuta e observação da comunicação entre 
os diversos atores do cotidiano escolar. 
Acompanhamento do processo de ensino 
aprendizagem para verificação das práticas 

No decorrer do ano letivo 
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assim como, desenvolver 

estratégias de escuta  

qualificada das vozes 

institucionais, para analisar 

e entender os aspectos 

intersubjetivos. 

Identificar nas práticas educativas, as 

tendências educacionais e as concepções 

sobre educação, ensino, desenvolvimento 

e aprendizagem. 

Identificar a organização e as relações que 

se desenvolvem no processo de gestão 

escolar. 

Identificar os tipos de interações que 

ocorrem entre os segmentos que compõem 

a comunidade escolar. 

Conhecer o regimento interno, os projetos 

e a proposta pedagógica. 

Perceber as contradições presentes nos 

discursos x práticas dos profissionais que 

atuam no contexto escolar. 

educativas. 
Participação nas reuniões com a gestão 
escolar, buscando contribuir para tomadas de 
decisões que favoreçam a otimização dos 
processos pedagógicos.  
Observação das relações entre os diversos 
papéis desempenhados no contexto escolar 
mediando às relações, quando se fizer 
necessário. 
Apreciação do regimento interno, dos 
projetos e da proposta pedagógica visando 
contribuir com sugestões que possam 
enriquecer tais práticas. 
Participação do “momento” coordenação 
pedagógica com planejamento de ensino, 
baseado em metas e não em conteúdos 
apenas. 

 

2º DIMENSÃO - ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DA EQUIPE ESCOLAR 

OBJETIVO GERAL   OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Oferecer suporte ao 

processo de gestão 

escolar e contribuir com a 

equipe escolar e o corpo 

docente para o processo 

de formação continuada. 

Contribuir para a elaboração e 
implementação do Projeto Pedagógico. 
Contribuir para a reflexão de situações que 
impedem o desenvolvimento do trabalho 
coletivo. 
Desenvolver coletivamente estratégias que 
favoreçam o trabalho em equipe. 
Contribuir com o desenvolvimento de 
competências técnicas, metodológicas e 
pessoais dos professores e corpo técnico 
da instituição de ensino nas quais atuam. 
Contribuir com conhecimentos 
especializados acerca dos processos de 

Participação efetiva da EEAA nas atividades 
de planejamento e de avaliação do trabalho 
(semana pedagógica, coordenações 
pedagógicas, reuniões ordinárias, eventos 
escolares diversos, dentre outras);          
   Escuta dos professores objetivando auxiliá-
los no desenvolvimento de estratégias que 
facilitem sua prática pedagógica por meio de 
oficinas, palestras, dentre outros. 
        

No decorrer do ano letivo 
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desenvolvimento e de aprendizagem; 
Compreender, com profundidade, como 
trabalham os atores da instituição 
educacional, o que pensam e como 
contribuem para o sucesso escolar;  
Promover a manutenção de espaços de 
reflexão, capazes de favorecer a 
ressignificação das concepções de 
desenvolvimento, de aprendizagem, de 
ensino, de avaliação, dentre outras. 
 

 

3º DIMENSÃO - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

OBJETIVO GERAL   OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

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

Promover reflexões sobre novos focos de 
análise para o processo de ensino e 
aprendizagem, refletindo sobre a teoria e as 
práticas pedagógicas. 
Construir juntamente com o professor, 
alternativas teórico-metodológicas de 
ensino e de avaliação com o foco na 
construção de habilidades e competências 
dos alunos. 
Promover juntamente com o professor, 
situações didático-metodológicas de apoio 
à aprendizagem do estudante, incorporadas 
às práticas pedagógicas. 
Fornecer subsídios para que as ações 
escolares ocorram tanto em uma dimensão 
coletiva quanto individual. 
Intervir junto aos sujeitos e aspectos que 
possam dificultar o processo de ensino e 

Possibilitar a promoção de momentos de 
apoio e de reflexão às práticas pedagógicas 
cotidianas, por meio da utilização de espaços 
institucionalmente constituídos (coordenação 
pedagógica e conselhos de classe), ou 
ainda, de situações especificamente criadas 
pela EEAA (vivências e oficinas), que visem 
à construção de alternativas teórico-
metodológicas de ensino e de avaliação, com 
foco na construção de habilidades e de 
competências dos estudantes. 
Escuta a família do estudante, informando 
sobre o seu desenvolvimento escolar, 
salientando as  possibilidades de interface da 
escola com a família para favorecer o 
sucesso escolar; 
Orientações que instrumentalizem a família 
na condução das questões de seu filho. 

No decorrer do ano letivo 
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aprendizagem. 
Intervir no processo de ensino da leitura e 
escrita, compreendendo-o como base para 
aquisição dos conhecimentos escolares. 
Identificar os elementos que interferem no 
processo educativo. 
Investigar como ocorre o processo de 
ensino e de aprendizagem. 
Implementar uma proposta de avaliação 
formativa e processual que atenda às 
necessidades individuais dos estudantes. 
Avaliar de maneira contextual os estudantes 
para encaminhamentos necessários e/ou 
previstos na estratégia de matrícula da 
SEDF e ainda para promover a adequação 
curricular e pedagógica.  
Elaborar documentos/relatórios 
apresentando a conclusão de cada caso e 
indicando as possibilidades de adequação 
educacional e de intervenção pedagógica 
para a situação escolar do estudante. 
Guiar as ações dos professores e outros 

profissionais da educação para o 

planejamento e execução de intervenções 

educacionais adequadas à situação escolar 

do estudante. 

 
Conversas com estudante sobre a natureza 
do acompanhamento e seus objetivos, 
realizando atividades individuais. 
Solicitação de avaliações e/ou parcerias 
específicas, caso necessário, que 
complementem a investigação e a 
intervenção na situação de queixa escolar do 
estudante; 
Utilização de instrumentos formais de 
avaliação; 
 Agendamentos e realização de encontros 
com o professor para discutir e acompanhar 
a evolução do trabalho com o aluno, revendo 
e ajustando procedimentos e realizando os 
acompanhamentos necessários. 
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PLANO DE AÇÃO PARA SALA DE RECURSOS 

 

Escola Classe 304 Sul – Sala de Recursos 

 

Professora - Solenilda Guimarães Garrido 

Período de execução:  Ano letivo de 2019 

 

1. Atribuições da Sala de Recursos 

 Atuar nas atividades de complementação ou suplementação curricular específica que constituem o Atendimento Educacional Especializado; 

 Interagir, de forma colaborativa, com o professor da classe comum para definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do 

estudante com necessidades educacionais especiais ao currículo e sua interação no grupo; 

 Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades da escola; 

 Promover o envolvimento e participação da família no processo educacional do estudante; 

 Prover informações à comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional; 

 Auxiliar na elaboração de material didático/pedagógico que possa ser utilizado pelo estudante nas classes comuns do ensino regular; 

 Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros recursos existentes para a família; 
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 Incentivar gestores e professores, para que o Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino se organize coletivamente numa perspectiva 

de educação inclusiva; 

 Articular com os professores da classe comum, a formalização das adequações curriculares  necessárias ao processo educacional do estudante 

com necessidade educacional especial de acordo com as reais necessidades do aluno. 

2. Situação atual da Sala de Recursos: 

a) Quanto ao atendimento: 

 Estudantes com necessidades educacionais especiais no processo da inclusão no ensino regular; 

 Em turno contrário, de acordo com a adesão dos responsáveis e a necessidade apresentada pelo estudante público  alvo da Sala de 

Recursos;  

 Atende aos pais dos alunos, ou responsáveis; 

 Parceria com os profissionais que atendem o estudante em suas  respectivas necessidades; 

 Realiza um trabalho articulado com os professores regentes  das classes regulares, Monitores, Educadores Sociais  e com a comunidade 

escolar; 

b) Quanto ao espaço físico: 

 Sala ambiente equipada com: jogos educativos; material escolar; mobiliário específico (1 mesa redonda, 1 mesa retangular, 3 armários); 

computador, impressora, mídias e som (de propriedade da professora que atua em Sala de Recursos, exceto a impressora). 

c) Quanto ao horário de atendimento: 

 Para os estudantes: a prioridade é o horário do contraturno. Entretanto, havendo dificuldades mencionadas pelos pais ou responsáveis, 

poderão ocorrer necessários ajustes de horários acordados entre a família e a professora da Sala de Recursos. 

 Para os professores: Tentativa de encontros quinzenais ou de acordo com as necessidades em seus horários de coordenação. 

 Para os pais: de acordo com as necessidades apresentadas. 
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 Monitores e Educadores Sociais: Orientações e encamnhamentos para o auxílio aos estudantes público alvo da Sala de Recursos.  

Obs:  Os professores da Sala de Recursos trabalham  8 horas, distribúidas em 4 horas no matutino e 4 horas no vespertino, da seguinte forma: 

matutino: 8:30 as 12:30; vespertino: 13:30 as 17:30. 

3. Objetivo Geral 

 Ser um espaço de referência, no sentido de oferecer atendimento complementar e suporte aos estudantes, professsores, direção, pais, 

servidores, enfim, a toda comunidade escolar envolvida com o processo de inclusão do estudante com necessidades educacionais especiais no 

contexto do ensino regular. 

 

4. Objetivos específicos: 

 Sensibilizar a comunidade escolar para o projeto de inclusão escolar; 

 Oferecer suporte pedagógico ao professor regente de classe comum, no sentido de ajudá-lo no processo de inclusão do estudante;  

 Intencionar um planejamento pedagógico coletivo envolvendo professores regentes e da sala de recursos, bem como planejamento 

individualizado para atender as especificidades do estudante; 

 Intencionar espaços colaborativos para o desenvolvimento  das aprendizagens dos estudantes; 

 Possibilitar espaços cooperativos entre os estudantes; 

 Oportunizar evento denominado Show de Talentos no mês de outubro para os estudantes da escola. 

 Oportunizar o respeito às especificidades dos estudantes existentes em sala de aula;  

 Estimular a colaboração da comunidade escolar para operacionalização do processo de inclusão; 

 Sensibilizar o corpo discente do ensino regular  a partir de visitas em sala de aula, dinâmicas e conversas; 

 Analisar e planejar  adaptações curriculares que sejam significativas para o estudante  incluído; 
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 Participar de Estudo de Caso; 

 Integrar o presente projeto com outros que estejam em desenvolvimento na escola. 

 

 5. Justificativa 

 De acordo com os preceitos legais e exigências dos direitos humanos, com vistas a uma educação para todos, faz-se necessária uma 

mudança de concepção do ensino-aprendizagem para o sistema educativo. Nesse sentido,  a atuação do profissional da Sala de Recursos tem o 

intuito de contribuir com essa nova abordagem, promovendo estratégias articuladas com os professores regentes, gestores e toda comunidade 

escolar na busca de uma educação que respeite a diversidade e intencione uma educação de qualidade. 

6. Público alvo 

 Alunos 

 Professores 

 Equipe Gestora 

 Apoio pedagógico: Orientador Educacional, Coordenadores e profissionais da EEAA 

 Servidores 

 

7. Estratégias 

 Conhecer o perfil de cada estudante com necessidades educacionais especiais, através de observação em sala de aula, leitura dos relatórios 

existentes no histórico escolar do aluno e de conversas com os pais e professores desses estudantes; 

 Selecionar dinâmicas que sensibilizem o contexto escolar para inclusão dos estudantes, caso seja necessário tal sensibilização; 

 Promover e articular junto aos professores um evento denominado Show de Talentos no mês de outubro, no período da semana da criança. 
Dessa forma,  possibilitar a participação de todos os alunos com vistas a mostrar suas competências e habilidades. 
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 Oferecer, caso seja necessário, esclarecimentos aos professores da classe comum, a respeito do processo de inclusão; 

 Auxiliar o professor regente na realização das Adequações Curriculares, bem como na preparação de atividades utilizadas em sua prática 
pedagógica; 

 Orientar e acompanhar monitores e Educadores Sociais Voluntários para o auxílio e acompanhamento dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais em sala de aula comum junto com os professores regentes, bem como, oportunizar um Diário de Bordo para 

melhor acompanhamento e orientação entre esses profissionais e a profissional da Sala de Recursos. 

 Promover atividades que facilitem a relação interpessoal entre todos os servidores da escola e os estudantes com necessidades educacionais 
especiais; 

 Planejar, junto com os professores regentes, formas e critérios avaliativos no sentido de possibilitar a flexibilização dos conteúdos, de forma a 
respeitar o ritmo dos estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 Oportunizar encontros quinzenais entre a profissional da Sala de Recursos e os professores regentes para trocas de conhecimento sobre o 

processo de aprendizagem do estudante incluído. 

 

             Brasília, 18 de março de 2019.  

    Solenilda Guimarães Garrido - Sala de Recursos 
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PROPOSTA DE TRABALHO DE READAPTADO – Deise Lucid Gonçalves de Machado 

Setor da atividade: 

 Biblioteca/ Sala de Leitura 

 

Justificativa para a atividade: 

 Incentivo à leitura com estudantes e professores; 

 Organização e manutenção do acervo de livros escolares; 

 Captação de doações de livros; 

 Planejamento e acompanhamento do Projeto de Leitura. 

 

Objetivos: 

 Planejar, juntamente com a direção, o Projeto de Leitura com a finalidade de incentivar a leitura na escola; 

 Conhecer e saber os temas do acervo da escola para uma utilização eficiente e eficaz. 

 Captar, através de empresas e/ou pessoas interessadas, doações de livros e matérias gráficos para o melhoramento das 

aulas  e um maior acesso à cultura dos estudantes. 

 Valorizar o momento da Leitura criando um horário específico onde todas as pessoas da escola parem para ler. 

Metas: 

 Aumentar a quantidade de leitura dos estudantes com incentivo de empréstimos de livros; 

 Atender 100% dos estudantes na biblioteca para leitura e empréstimos; 

 Atender, pelo menos, 80% dos professores para auxílio na escolha de material pedagógico. 
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Profissionais responsáveis pela implementação da Proposta de Trabalho: 

 Deise Lucid Gonçalves de Macedo 

 

 

Demais envolvidos: 

 Diretora e vice-diretora; 

 Professoras; 

 Estudantes; 

 Servidores. 

 

Detalhamento da Atividade: 

 Organização do acervo através de programa de computador próprio; 

 Manutenção dos livros para um bom uso; 

 Organização do acervo por faixa etária e temas para empréstimos mais eficientes; 

 Sondagem da leitura feita oralmente para verificação de leitura dos estudantes; 

 Cadastro do acervo; 

 Pesquisa de livros com temas solicitados pelas professoras; 

 Organização do Momento da Leitura, com música ambiente, e avisos sobre os horários para professoras e estudantes.  

 

Cronograma: 

 As atividades são desenvolvidas de segunda a sexta com os estudantes durante os meses de fevereiro a dezembro. 

 As atividades de planejamento e coordenação são desenvolvidas com as professoras durante todo o ano letivo, incluindo a 

semana pedagógica. 



157 
 

 

Avaliação: 

 Avaliação será qualitativa por meio de observações e participações nas atividades, além da observação dos avanços dos 

estudantes na leitura. 

 Avaliação quantitativa, feita por análise de empréstimos de livros. 

 Avaliação institucional feita com registro de professores e pais. 

 

 

 

Plano de Ação Educador Social Voluntário 

Setor da atividade: 

 Área pedagógica – apoio ao ANEE. 

 

Justificativa para a atividade: 

 Dar suporte ao atendimento educacional especializado nas unidades escolares comuns da Educação Básica. 

 

Objetivos: 

 Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, uso de banheiros, na escovação dentária, no banho, nos 

intervalos/recreio, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na Educação Física, em passeios, deverão estar 

presentes nas atividades diárias; 

 Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 
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 Desenvolver projetos e/ou oficinas com o estudante, conforme Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; 

 Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo grau de complexidade e responsabilidade; 

 Informar ao professor para registro as observações relacionadas ao estudante; 

 Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e da postura do estudante para ajuda-lo a sentar-se/levantar-se 

na/da cadeira de rodas, cadeira escolar, colchonete, vaso sanitário e brinquedos no parque; 

 Acompanhar e auxiliar o estudante cadeirante a todos os espaços escolares a que ele necessitar ir, como também, em 

outros, fora do ambiente escolar; 

 Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades pedagógicas para aquisição de condutas adaptativas em sala de 

aula e extraclasse de acordo com a orientação do professor; 

 Apoiar o estudante que apresente momento de descontrole comportamental, observando sinais de angústia e ansiedade 

prévios, conhecendo as condições que, potencialmente o desestruturam, buscando prevenir crises, intervir o quanto antes e 

acompanhar o estudante com alteração no comportamento adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob 

orientação do professor, da esquipe escolar e/ou serviços de apoio; 

 Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do estudante com seus colegas e demais pessoas. 

 

Cronograma: 

 As atividades são desenvolvidas durante o ano letivo de 2018; 

 O tempo diário do ESV na EU terá duração de, no máximo, 4h estabelecido em comum acordo com a gestora. 
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APÊNDICES e ANEXOS 
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VALORES E EMOÇÕES 

 
Objetivo geral  

Promover a participação e reflexão dos estudantes nos acontecimentos e questões escolares e do cotidiano que envolvam valores. 

 

 

Tempo estimado  

Ano letivo. 

 

Material necessário  

Livros, vídeos, cartazes, músicas, rádio, pen drive. 

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

 

Desenvolvimento  

Os estudantes, às terças-feiras, na entrada da aula, irão se sentar no pátio da escola e participar de um momento de conversa 

com a Orientadora Educacional da escola. 

Após conhecerem e discutirem sobre os valores propostos, os estudantes serão convidados a vivenciarem o valor através de 

algum tipo de ação promovido pela escola. Como, por exemplo, doação de agasalhos para exercitarem generosidade. 
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Avaliação 

Observar se os estudantes estão colocando em prática os assuntos debatidos na semana. Perceber o envolvimento dos 

estudantes. Analisar se a atitude dos estudantes está menos agressiva e mais baseada no debate. Registrar as mudanças de 

comportamentos observando as habilidades sociais que devem ser trabalhadas na rotina escolar. 

QUEM CANTA SEUS 

MALES ESPANTA 
Objetivo geral  

Promover a participação e reflexão dos estudantes sobre seu corpo, ritmos e estilos musicais. 

 

Culminância 

Apresentação no final do ano com encerramento das atividades em auditório. Participação da comunidade 

escolar. 

 

Tempo estimado  

Ano letivo. 

 

Material necessário  

Corpo, voz 
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* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

 

Desenvolvimento  

Os estudantes, às quartas-feiras, na entrada da aula, irão se sentar no pátio da escola e participar de um 

momento com música e percussão corporal realizado pela diretora, vice-diretora e professoras. 

 

 

Avaliação 

Perceber o envolvimento dos estudantes. Observar as mudanças relacionadas à coordenação motora e ao ritmo 

da criança. Registrar as mudanças de comportamento que possam surgir através do projeto.  

 

COMPARTILHANDO SABERES 

 

Objetivo geral  

Propiciar a participação e reflexão dos estudantes através de apresentações realizadas às quintas-feiras pelas turmas. Mostrar aos 

demais estudantes o assunto que a turma julgou mais interessante ou pertinente de ser estudado.  

Trabalhar apresentações orais, assim como vivência para os demais de postura em vivenciando experiências culturais. 

 

Tempo estimado  



165 
 

Ano letivo. 

 

Material necessário  

Livros, vídeos, cartazes, músicas, rádio, pen drive. 

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

 

Desenvolvimento 

A cada semana uma turma irá preparar uma apresentação baseada no que está sendo estudado em sala de aula e irá mostrar na 

entrada da aula para os demais estudantes da escola.  

Às quintas-feiras, os discentes de toda a escola irão assistir e prestigiar à apresentação da turma designada a se apresentar. 

 

Avaliação 

Observar se os estudantes estão atentos às apresentações dos colegas. Perceber o envolvimento dos estudantes. Debater sobre 

o assunto apresentado e observar o que aprendido pelos alunos.  
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Cronograma do trabalho com murais - Musiral 

A proposta, no ano de 2019, continua ser de trabalharmos principalmente os temas transversais nos murais. Para isso, organizamos datas específicas 

para todos confeccionarem os murais e datas de montagem dos mesmos nos horários de coordenação. Trabalharemos com base em músicas. Suas 

montagens serão realizadas em forma de composição de cenas, e não apenas de colagem de vários trabalhos iguais dos estudantes. 

Data de confecção Data de montagem Tema 

11/12.02 19/02 Boas vindas 

11/03 12/03 Água e meio ambiente 

08/04 09/04 Inclusão 

06/05 07/05 Sustentabilidade 

03/06 04/06 Festa Junina 

05/08 06/08 Alimentação saudável 

02/09 03/09 Diversidade cultural 

30/09 01/10 Crianças 

04/11 Semana inteira Referente à Mostra Cultural 

02/12 03/12 Desejo de final de ano 

 

 Turmas do Matutino 

 Turmas do Vespertino 

 Professoras dos dois turnos ou as turmas dos dois turnos juntas 

 

Tema Música 

Boas vindas Você precisa de alguém – Jota Quest ft. Marcelo Falcão 

Água e meio ambiente O rio – Chitãozinho e Xororó 

Inclusão A diferença é o que nos une – Mundo Bita 

Sustentabilidade Lixo no lixo - Falamansa 

Festa Junina Tema: O rei do baião 

Alimentação saudável  É bom pro menino, é bom pra menina 

Diversidade cultural Serei luz – Natirutz (diversidade religiosa) 

Crianças Cada professora escolhe uma música sobre o tema* 

Referente à Mostra Cultural Murais sobre os artistas 

Desejo de final de ano Roda Gigante – Saulo e Tati 
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    Eixos transversais 

 Educação para a diversidade; 

 Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 

 Educação para a Sustentabilidade 

  Temas de leis específicas 

 Valorização da cultura indígena;  Alimentação saudável. 
 Valorização da cultura Afro-

brasileira; 

 

 

Obs.: as músicas podem ser alteradas dependendo da demanda. 

 

Dia de Atividades Diversificadas 

Duração: Ano Letivo de 2019 

Justificativa: Cumprimento das novas diretrizes de educação do Brasil e contemplação das demandas da educação atual, 

ofertando uma educação integral, que visa além dos conteúdos, trabalhando competências socioemocionais utilizadas 

cotidianamente nas diversas situações da vida e que integram o processo de cada um para aprender a conhecer, conviver, 

trabalhar e ser, proporcionando aos estudantes autonomia para gerenciar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, 

manter relações sociais positivas, tomar decisões de maneira responsável, entre outros. 

Objetivo Geral: Compreender e executar melhores atitudes e habilidades consigo e com seus pares. 

Objetivos Específicos: Estão descritos nas atividades a seguir. 

Culminância: Não existe um período de culminância, tendo em vista que as atividades são realizadas semanalmente. 
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Metodologia: Promover aulas por meio de oficinas, análise do conhecimento de si e do outro, roda de conversas sobre felicidade, 
amor, empatia, assembleias escolares e outros; espaço para desenhos e autorretrato; contação de histórias; análise de fragmentos 
de filmes; compartilhamento de talentos; painel das emoções; possibilitar ações sociais, solidárias e voluntárias; promover e 
incentivar pesquisas de práticas socioemocionais e realizar a mensuração dos seus resultados. 

Ações: Jogos cooperativos/educação física, fazendo arte, trabalhando competências socioemocionais e Assembleias 
Escolares. 

Avaliação: Será realizada através da observação diária da professora, participação oral e nas atividades dos estudantes, interesse 
e apresentações realizadas pela turma. 

 

ASSEMBLEIAS 

ESCOLARES 

 

Objetivo geral  

Promover a participação e reflexão dos alunos nos acontecimentos e questões escolares. 

- Para a equipe gestora: Realizar uma gestão democrática e estimular a liderança.  

- Para os professores: Proporcionar um ambiente de diálogo para elaboração de regras. 

- Para os alunos: Desenvolver noções de cidadania e convívio social. 

 

Tempo estimado  

Ano letivo.  
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Material necessário  

Livro Assembleia dos Ratos – fábula de Esopo; Assembleias escolares – MEC TV Escola- YouTube; Cartolinas e 

lápis para registros. 

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que as discussões demandem. 

 

Desenvolvimento  

1ª etapa Formação  

Assistir ao documentário Assembleias Escolares, fazer a leitura da fábula de Esopo e realizar discussão sobre a 

implantação (quais os procedimentos devem ser adotados). 

 

2ª etapa Implantação  

 Leitura da Fábula Assembleia dos Ratos; 

Explicações sobre o que são assembleias; 

Como deve ser feita a discussão dos assuntos:  não serão discutidos temas sobre as pessoas, mas sim ações 

que estão incomodando e ações que merecem elogios. 

 Os assuntos da ata (cartolina) devem ser escritos somente relacionando ações ou fatos, e não devem conter 

nome de pessoas. 

Cada turma terá dia específico para sua assembleia, a fim de que se torne um hábito. 

Cada turma deverá ter uma cartolina onde os estudantes escreverão ou solicitarão a escrita de CRÍTICAS, 

SUGESTÕES, ELOGIOS. 
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O início das discussões deve ser promovido pela professora, e nas primeiras semanas também devem ser 

abordados temas sobre o que é ser cidadão, o que é assembleia, como devemos proceder em discussões 

saudáveis entre outros aspectos importantes a serem trabalhados com os estudantes para que as assembleias 

sejam conduzidas da forma adequada. 

 

 

3ª etapa Encaminhamento  

Os problemas de sala de aula devem ser resolvidos nesse mesmo fórum, dando voz aos estudantes e fazendo 

uma votação para eleger a melhor solução. As críticas que afetam a rotina serão levadas às reuniões de 

gestores e professores.  

 

Avaliação  

Observar se as críticas e sugestões estão sendo analisadas e atendidas. Perceber o envolvimento dos 

professores. Analisar se a atitude dos estudantes está menos agressiva e mais baseada no debate. Registro de 

mudanças de comportamentos observando as habilidades sociais que devem ser trabalhadas na escola. 
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Projeto Fazendo Arte - 2019 

 

Duração do projeto: Fevereiro a Novembro  

 

Justificativa: 

 Este projeto tem como objetivo proporcionar conhecimento de diversos artistas internacionais e brasileiros, levando o 

estudante a conhecer a biografia, local onde foram realizadas as obras, onde estão expostas, assim como conhecer o acervo e 

realizar releituras ou obras inspiradas com diferentes técnicas no decorrer do projeto. 

 

Objetivos 

 Conhecer pintores e suas obras. 

 Desenvolver habilidades psicomotoras finas na realização de releituras. 

 Perceber o mundo e as criações como forma de registro do mesmo. 

 Alargar a imaginação e refinar os sentidos potencializando processos cognitivos. 

 Promover o desenvolvimento cultural do estudante. 

 Experimentar, criar e refletir acerca das manifestações artísticas e culturais diversas impulsionando o estudante em seu 

percurso pessoal e coletivo de produção de sentido. 

 
Culminância 

 A culminância ocorrerá em data própria no formato de Mostra Cultural, onde os trabalhos serão expostos nas salas de aula 

para visitação da comunidade escolar. Como vivência de museu.  A mostra será realizada no mês de novembro. 
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Metodologia 

 Cada ano terá de 2 a 3 pintores escolhidos previamente para estudo e realização de trabalhos no decorrer do ano letivo. 

Devendo ser preferencialmente um artista internacional e outro nacional. 

 As aulas serão ministradas uma vez por semana, com base na seguinte sequência: 

 1º - Apresentação do artista e sua biografia; 

 2º - Apresentação de suas obras, suas histórias (caso as possuam) e técnicas (noções, nada aprofundado). Localização atual das 

obras e, caso existam, curiosidades. 

 3º - Escolha de obras, pela professora e equipe pedagógica, assim como técnicas diversificadas para começo de trabalho com 

releituras ou obras inspiradas. Importante lembrar que esse passo não será realizado somente em uma aula. 

4º - Finalização com obra criada pelo estudante, baseada nas obras estudadas. 
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Avaliações 

 As avaliações serão realizadas de forma qualitativa, com o auxílio de um formulário específico onde deverão ser registradas 

informações referentes ao que foi realizado pelos estudantes, como: prestou atenção, seguiu os passos solicitados pela professora 

entre outros. A professora deverá marcar se o realizou a atividade de forma plena, satisfatória ou se precisa melhorar. (sugestão) 

Ano Artistas 

1º ano Lasar Segal, Tomie Ohtake, Clara Gavilan 
 

2º ano Frida Kahlo, Eulália Pessoa, Ciça Fittipaldi 
 

3º ano Edgar Degas, Leda Catunda, Sebastião Salgado   
 

4º ano matutino Lúcio Costa, Salvador Dalí, Inji Efflatoun 
 

4º ano vespertino Oscar Niemeyer, Leonardo Da Vinci, Fernando Botero 
 

5º ano Omik, Edvard Munch, Tarsila do Amaral 
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Projeto Fazendo Arte – 2019 – CLASSE ESPECIAL 

Justificativa: Este projeto tem como objetivo proporcionar conhecimento de diversos artistas internacionais e brasileiros, levando o estudante 
a conhecer a biografia, local onde foram realizadas, onde estão expostas, assim como conhecer o acervo e realizar releituras com diferentes 
técnicas no decorrer do projeto.  
 
Objetivos:  

 Conhecer pintores e suas obras.  

 Desenvolver habilidades psicomotoras finas na realização de releituras.  

 Perceber o mundo e as criações como forma de registro do mesmo.  

 Alargar a imaginação e refinar os sentidos potencializando processos cognitivos.  

 Promover o desenvolvimento cultural do estudante.  

 Experimentar, criar e refletir acerca das manifestações artísticas e culturais diversas impulsionando o estudante em seu percurso 
pessoal e coletivo de produção de sentido.  

 

Artistas: 

TOMIE OHTAKE 
https://www.ebiografia.com/tomie_ohtake/ 

Tomie Ohtake (1913-2015) foi uma pintora, gravadora e escultora japonesa 
naturalizada brasileira. Foi uma das mais importantes representantes do 
abstracionismo informal. 
 
Tomie Nakakubo (1913-1915) nasceu em Kioto, Japão, no dia 21 de novembro de 
1913. Desde cedo se interessou pela pintura. 
 
Em 1936 veio para o Brasil, visitar um irmão que morava em São Paulo. Pouco 
depois de chegar ao Brasil, casou-se com um engenheiro agrônomo também 
japonês, teve dois filhos e passou a usar o nome de casada. 
 
Por volta de 40 anos, incentivada pelo artista contemporâneo Keiya Sugano, 
tomou coragem para ser pintora. Ao iniciar-se em 1952 criava figurações prosaicas. A seguir abraçou o abstracionismo. Mas logo se 
diferenciou dos modismos ao seu redor, tomando um rumo pessoal que costuma ser definido como abstração informal. A partir dos 
anos 70, passou a trabalhar com serigrafia, litogravura e gravura em metal. 
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Nos anos 80, Tomie Ohtake passou a utilizar uma gama cromática mais intensa e contrastante. O rigor de suas composições e a 
maestria no uso das cores lhe rendeu o respeito dos estudiosos. Sempre foi uma pintora e escultora popular e suas obras se tornaram 
familiares na paisagem brasileira. 

 
A obra de Tomie Ohtake se destaca tanto pela pintura, como pela gravura e também a escultura. Entre diversas obras, criou painéis 
para o metrô de São Paulo e plantou numa avenida da cidade uma escultura em forma de ondas. Entre 2009 e 2010, suas esculturas 
chegaram aos jardins do Museu de Arte Contemporânea de Tóquio. Em 2012 produziu uma obra para o Muri Museum de Tóquio. 
 
Tomie Ohtake participou de diversas mostras nacionais e internacionais, participou de mais de 20 bienais e recebeu diversos prêmios, 
entre eles, o Prêmio Nacional de Artes Plásticas do Ministério da Cultura – Minc, em 1995 e o Prêmio Panorama da Pintura Brasileira 
do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 
 
Em 2000 foi fundado em São Paulo, o Instituto Tomie Ohtake, criado por Ruy e gerido por Ricardo, seus dois filhos arquitetos. O 
Instituto é um centro artístico localizados na capital paulista. Durante a comemoração de seus 97 anos, o Instituto realizou uma 
exposição com 25 pinturas de grandes dimensões produzidas pela pintora em 2010. 
 
Em 2013 na comemoração de 100 anos, foram realizadas 17 exposições pelo Brasil. Em 2014, a cineasta Tizuka Yamasaki lançou um 
documentário sobre o universo da artista. A pintora foi uma ponte entre o Japão de ontem a arte nacional de hoje. 
 
Tomie Ohtake faleceu em São Paulo, no dia 12 de fevereiro de 2015. 
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VOLPI 
https://www.ebiografia.com/alfredo_volpi/ 
 

Alfredo Volpi (1896-1988) foi um pintor ítalo-brasileiro. Foi considerado um dos mais 
destacados pintores da Segunda Geração da Arte Moderna Brasileira. Suas pinturas são 
caracterizadas por casarios e bandeirinhas coloridas. 
 

Alfredo Foguebecca Volpi (1896-1988) nasceu em Lucca, Itália, no dia 14 de abril de 1896. 
Em 1897, sua família emigrou para o Brasil e fixaram residência na região do Ipiranga, em São 
Paulo, com um pequeno comércio. Estudou na Escola Profissional masculina do Brás. Em 1911, 
torna-se decorador e pintor de paredes. Trabalhou como pintor de frisos, painéis e murais nas 
paredes das mansões das famílias da alta sociedade paulistana. Em 1914, pintou sua primeira 
paisagem. 
 

Em 1925, participou pela primeira vez de uma mostra coletiva. Em 1934, participou de sessões conjuntas de desenho de modelo v ivo 
no Grupo Santa Helena. Em 1937, expõe com a Família Artística Paulista e em 1938, expõe no Salão de Maio. Em 1944, realiza sua primeira 
exposição individual. Em 1950, viajou pela primeira vez à Europa, onde passou quase seis meses. Nos anos seguintes sua pintura entrou na 
fase do abstracionismo geométrico, nesse período passa a pintar as bandeirinhas em suas telas. 
 

Alfredo Volpi recebeu o Prêmio de Melhor Pintor Nacional, em 1953, na Bienal de São Paulo. Depois de várias exposições, em 1958, 
recebeu o Prêmio Guggenheim. Nesse mesmo ano, pintou afrescos na Capela de Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. No ano seguinte 
participou de exposição em Nova Iorque e da V Mostra Internacional em Tóquio. 

 
Em 1962, Alfredo Volpi recebe o prêmio da crítica carioca, como o Melhor Pintor do Ano. Em 1964, participa da Bienal de Veneza. Em 

1966, pinta o afresco Dom Bosco do Itamarati. Em 1973, recebe a Medalha Anchieta da Câmara Municipal de São Paulo, a Ordem do Rio 
Branco no Grau de Grão Mestre. Em 1986, em comemoração aos 80 anos de Volpi, o MAM – SP organizou uma retrospectiva, com a 
apresentação de 193 obras do pintor. 

 
Ao longo de sua carreira, Alfredo Volpi passou por várias fases, recebeu influência de 

pintores clássicos e impressionistas, criou sua própria linguagem, evoluindo das representações de 
cenas da natureza para representações dominadas pelas cores e pelo seu estilo próprio 
representando o abstrato e geométrico. Os seus mais importantes registros desse estilo são seus 
casarios e bandeirinhas coloridas, sua marca registrada. O pintor não fazia uso de tintas industriais, 
produzia suas próprias tintas, onde diluía verniz, clara de ovo e pigmentos naturais, como terra, 
ferro, óxidos etc. 

Alfredo Volpi faleceu em São Paulo, São Paulo, no dia 28 de maio de 1988. 
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CLARA GAVILAN 
http://claragavilan.com.br/ 

 
Ilustradora niteroiense e colecionadora de livros infantis por puro gosto, Clara é formada em design 

gráfico pela PUC-Rio. Especializou-se em ilustração editorial pela ESDIP, em Madri, e em ilustração de 
livro infantil pela EINA, em Barcelona. 

 
Nascida em 1987, descobriu a graça dos traços e da aquarela ainda na faculdade. Passou a atrair 

leitores no blog Gavilan, onde seus personagens – bichos ou humanos – ganharam vida e personalidade. 
Viu na ilustração infantil sua aspiração, a qual dedica grande parte de seu tempo hoje, e que vai continuar, 
como disse uma vez, ―até ficar velhinha‖.  

 
Clara trabalha com ilustração editorial, ministra aulas de desenho e pintura desde 2009 e já 

emprestou seus dotes desenhísticos a vários livros infantis. 
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Justificativa: 

  Os brinquedos estão presentes na infância das crianças de diferentes grupos sociais e culturais. Esse projeto se configura como 

instigante e potente elemento para disparar reflexões e promover aprendizagens. Ao tornar esta temática familiar como objeto de estudo, 

favorece-se a mobilização e engajamento das crianças. O brinquedo é considerado produto cultural e social, que transmite e revela valores, 

sentidos e saberes. Para analisar as continuidades e as mudanças em relação à estética, ao uso, aos costumes, aos valores e às materialidades dos 

brinquedos atuais e de antigamente, justificam-se a apreciação e a leitura de imagens históricas, a leitura de textos como fonte de informação, a 

realização de pesquisas com familiares e colegas, a observação e coleção de brinquedos atuais, mobilizando, assim, saberes de diferentes áreas de 

conhecimento. 

Estratégias: 

O projeto fará parte de um trabalho coletivo. Por isso, as tarefas serão divididas entre todos. Com a turma: 

 Serão planejadas e estabelecidas datas para realização de cada etapa; 

 Os resultados obtidos serão reunidos em cada momento do projeto para discussão e conclusão coletivas; 

 As crianças serão preparadas para apresentação de um produto final que será divulgado às pessoas da comunidade escolar; 

 Será produzido um registro final coletivo a fim de que todos acessem as conclusões do projeto. 

Competências gerais trabalhadas no projeto: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para iniciar a 

compreensão e explicação da realidade (fatos, informações, fenômenos e processos lingüísticos, culturais, sociais, 

econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade solidária. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual começando a recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a 

reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Desenvolver o senso estático para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais e 

mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual (como Libras), corporal, multimodal, 

artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
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5. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista 

e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Avaliação: 

 A avaliação da aprendizagem deve ser formativa, ocorrendo durante o percurso, e servir tanto para informar os estudantes a 

respeito das próprias aprendizagens quanto para que a professora organize intervenções. 

 Haverá uma pauta de observação e acompanhamento das aprendizagens dos estudantes: 

- Participam de discussões, contribuindo com ideias e reflexões?  

- Formulam hipóteses sobre as observações feitas? Conseguem justificá-las? 

- Reformulam as hipóteses iniciais após ouvir as opiniões dos colegas e/ou realizar uma experimentação? 

- Argumentam com base em observações, leituras ou vivências? 

- Participam das atividades propostas com interesse e compromisso? 

- Compartilham a troca sobre as atividades propostas? 

 Estar atenta às conquistas e mudanças que ocorrem com a turma ao longo do projeto. 

 

Referências Bibliográficas: 

 BIN, Ana Clara. Da Escola para o mundo: projetos integradores 1° ano: Ensino Fundamental, anos iniciais. São Paulo: Ática, 2017. 

 NOGARA, Lília de Azevedo Costa. Projeto Integrador – Cidadania em ação - 1° ano. São Paulo: Leya, 2017. 

 RIPOLL, Oriol. Jogos de todas as estações. São Paulo: Ciranda Cultural. 
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Contexto e dinâmicas 

 Em março, começou a observação na Escola Classe 304 sul com o intuito de que fossem propostas intervenções de acordo com a 

demanda observada. Ao longo desses dois meses então foi construído um mapeamento institucional, no qual tem o objetivo de investigar, analisar 

e refletir sobre o contexto da instituição, criando subsídios para a compreensão da realidade do local e possibilitando a intervenção do psicólogo 

escolar. Para isso, foram feitas observações, inserção no contexto de forma participativa e interação com as pessoas da escola.  

 Após esse período inicial, foi então pensado em dois alvos para que sejam realizadas as intervenções: a equipe de professores do período 

vespertino que participa das coordenações coletivas as quartas-feiras e a turma de 5º ano do período matutino.  

 Para o primeiro grupo citado, após discutir sobre as demandas e a realidade dos professores, foi apontada que seriam interessantes 

dinâmicas voltas para os papéis sociais dessas professoras. Papel social é um dos conceitos-chave em sociologia. Segundo Lakatos (1999) tal 

conceito pode ser definido como “um padrão de comportamento esperado, exigido de uma pessoa que ocupa um determinado status. Portanto, 

são as maneiras de comportarem-se, esperadas de qualquer indivíduo que ocupe certa posição (status), constituem o papel associado com aquela 

posição”. Neste sentido status é o lugar ou posição que a pessoa ocupa na estrutura social, de acordo com um julgamento coletivo ou consenso da 

opinião do grupo. (LAKATOS, 1999). Então, inicialmente serão proposta algumas dinâmicas para que possam ser feitas com esse grupo, e que 

então espera-se observar as demandas que surgirão a partir de então.  

 As dinâmicas pensadas para esse grupo (professores) serão descritas abaixo:  

Data: 08/05/2019 

DINÂMICA DO PAPEL SOCIAL 

Objetivos:  

Apresentar o conceito e característica de papéis sociais a partir da dinâmica.  

Papéis Sociais: 

1 – Delegado 
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2 – Assassino 

3 – Vítima 

 

 

Como Fazer: 

Os participantes devem ordenar as carteiras em círculo. A brincadeira é recomendável para um número de 10 a 40 pessoas. Antes de 

iniciar a rodada é necessário que o condutor da dinâmica sorteie os papéis sociais. Para cada 10 pessoas é necessário 1 Delegado, 1 Assassino, o 

resto do grupo deverá ser composto de vítimas. 

Durante a brincadeira cada participante tem um objetivo: o assassino vitimar os participantes; o delegado encontrar o assassino e a 

vítima nada mais lhe resta além de ser assassinada ou permanecer viva. Ninguém deverá dar pistas sobre os papéis desempenhados. O 

assassino para tombar a vítima, deve piscar um dos olhos para a mesma caia. O delegado, na suspeita ou constatação de algum assassino pode dar 

voz de prisão apontando para o suspeito e dizer: “Preso em nome da lei”. O delegado sairá do jogo caso erre três vezes consecutivas a acusação. 

Os participantes assassinados, presos ou demitidos devem ficar com a cabeça abaixada ou com a mão no queixo (isso previamente estabelecido) 

para que os demais participantes identifiquem quem ainda está no jogo. Em caso de impasse quanto ao papel que cada um pegou os jogadores 

devem guardar o papel sorteado. Para otimizar o andamento da brincadeira poderá ser estipulado o tempo de 15 minutos para cada rodada, 

dependendo do tempo disponível e o número de participantes. Terminada a brincadeira, dialogue com os professores e faça algumas perguntas 

para que eles identifiquem na brincadeira elementos dos papéis sociais. 

 

1) O que é papel social a partir da brincadeira? 

2) Quais as características do papel social? 

3) Quais são os papéis sociais que existem aqui na escola? Como identificamos eles? 

4) Qual a implicação desse tipo de comportamento indefinido na sociedade? O que acontece quando temos um profissional querendo 

exercer o papel de outro?  

 

 

Data: 15/05/2019 

 

DINÂMICA DOS ANÚNCIOS CLASSIFICADOS 

 
Objetivos: 

Reconhecer características que a pessoa acha que são marcantes nela e perceber se o outro as reconhece, ou o que acha sobre a pessoa. 
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Material:  

Papéis e canetas. 

Como fazer: 

Em uma folha, cada professor deve escrever um anúncio classificado sobre ele mesmo. É preciso oferecer algum tipo de serviço, mas sem se 

identificar. Poderá falar também suas qualificações, etc.  

Depois que todos os anúncios forem escritos, eles serão misturados e reentregues a cada professor, quem pegar o papel não pode pegar o próprio 

que escreveu. 

Então, cada professor lerá o anúncio e dirá quem acha que escreveu aquele anúncio e por que, os outros professores podem dar palpites também 

para tentarem adivinhar quem escreveu de acordo com as características. Por fim, quem escreveu irá se identificar.  

Ao final, serão colocadas algumas questões, como: 

1) Como cada um se sentiu ao ver seu anúncio lido pelo outro? 

2) Para quem não foi reconhecido rapidamente, por que será que o outro não reconheceu suas características facilmente? 

3) Como você acha que é visto pelo grupo?  

4) O que falta para o grupo se conhecer melhor? 

 

 

Data: 22/05/2019 

DINÂMICA DE TIRAR O CHAPÉU 

Materiais: 

Um chapéu e um celular que tenha câmera frontal.  

Procedimento: 
O condutor da dinâmica escolherá uma pessoa no grupo e dirá que irá escolher uma foto de uma pessoa, e colocará no fundo do chapéu. A pessoa 

escolhida então terá que dizer se tira ou não o chapéu para aquela pessoa, sem dizer o nome. O celular na hora estará com a câmera frontal aberta, 

então a pessoa verá sua própria imagem.  

A dinâmica será livre para que cada um fale o que acha da pessoa que está vendo, como a pessoa se relaciona dentro daquele grupo, etc.  
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Data: 29/05/2019 

DINÂMICA DE ENCERRAMENTO (AFETIVA) 

 

Objetivo: Para o encerramento das dinâmicas, foi pensado em uma proposta mais afetiva, para que os participantes reconheçam as qualidades do 

outro e posteriormente para que os todos vejam o que os colegas de grupo achem de qualidade nos colegas.  

Material: Papéis, canetas e fitas adesivas. 

Como fazer: Nas costas de cada participante será fixado um pedaço de papel, no qual os colegas irão escrever o que gostam naquela pessoa. É 

obrigatório que todos os participantes escrevam nas costas de todos os colegas. Após isso, todos sentarão e tirarão o papel das costas para 

poderem ler; será aberto então um momento para discussão, cada participante poderá dizer o que achou do que foi dito, como se vê dentro 

daquele grupo, etc.  
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