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“Os sonhos devem ser ditos para começarase realizarem. E como todo 

projeto, precisamdeuma estratégia para serem alcançados. Oadiamentodestes sonhos 

desaparecerá com o primeiromovimento.” 

PauloFreire 
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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Dados sobre a Educação Brasileira revelam que dois terços da 

população, com idade entre 15 e 64 anos, são analfabetos funcionais, ou seja, 

são incapazes de entender textos longos, localizar informações específicas, 

sintetizar a ideia principal ou comparar dois escritores. 

Pensar sobre o papel que a educação cumpre na atualidade requer 

pensar sua função, sua organização e o envolvimento dos sujeitos. Requer, 

sobretudo, pensar nas realidades que vivem e convivem no espaço escolar, 

considerando o momento em que as desigualdades e injustiças sociais expõem 

os equívocos de um modelo de desenvolvimento econômico e social que visa 

apenas ao lucro imediato de uma minoria (GADOTTI, 2000). Nós, da Escola 

Classe 316 Sul, entendemos que não há exercício pleno da cidadania sem que 

o indivíduo possua uma formação integral a qual, necessariamente, se inicia 

com a habilidade real de leitura e escrita. Definimos pautar nosso trabalho 

pedagógico na oralidade, leitura e produção, entendendo esta última como toda 

e qualquer forma de produção escrita, seja ela textual ou matemática, 

envolvendo todas as áreas do conhecimento. 

            Seguimos a OP do PPP, bem como a legislação vigente da SEEDF 

para construção do presente documento, tendo como finalidade uma 

“educação” compromissada com a formação integral do educando, a 

sustentabilidade humana como princípio das políticas públicas, enfim, uma 

ação pedagógica e política frente aos desafios que devem ser transpostos na 

busca de uma educação com qualidade para nossa comunidade escolar. 

A Escola Classe 316 Sul construiu este Projeto Político Pedagógico 

coletivamente, reunindo os segmentos de professores, EEAA, SOE, direção, 

Conselho Escolar, supervisão, coordenação durante as coordenações coletivas 

realizando a leitura e a construção coletiva do texto. As sugestões dos pais 

foram coletadas nas reuniões proporcionadas pela escola e a utilização dos 

questionários. Os alunos, também participaram na construção dos projetos de 

leitura e do recreio dirigido participando dos concursos, conversas informais 

para coleta de sugestões, atividades e jogos, para melhor atendê-los. Esse 
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processo foi feito respeitando os pressupostos da lei de Gestão Democrática 

incentivando a participação e respeitando as pessoas e suas opiniões, 

proporcionando um clima de confiança entre os vários segmentos da 

comunidade escolar. 

 

 

A participação do coletivo proporciona mudanças significativas e 

efetivas na vida das pessoas, na medida em que elas passam a se envolver e 

responsabilizar-se por tudo que representa interesse comum. Ao participarmos 

do processo de planejamento e tomada de decisões, exercemos o direito e o 

dever de cidadãos, construindo, reconstruindo e ocupando espaços de 

cidadania. 

Nesse contexto, contemplam-se neste documento as diretrizes 

norteadoras voltadas para uma educação integral que priorize os princípios da 

qualidade, da equidade, ou seja, uma educação aberta a novas experiências, a 

novas maneiras de ser e novas ideias para conviver com as diferenças, 

educando para a autonomia, a eficácia e a eficiência com foco no sucesso 

escolar do aluno criando assim, uma consciência cidadã baseada na 

sustentabilidade e diversidade humana. 

O Projeto Político Pedagógico pode ser revisado a qualquer tempo, 

visando a melhoria na qualidade da educação de acordo com as tendências 

sociopolítico-culturais e a legislação em vigor. Um Projeto Político Pedagógico 

deve ser dinâmico e atual para atender aos interesses e às expectativas 

evidenciados no decorrer do processo. 
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

A Escola Classe 316 Sul foi fundada em 11/04/1973, na quadra 

residencial SQS 316, Área Especial, situada em área urbana, que tem como 

modalidade de ensino o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e 

Classe Especial. A partir de 2000 passou a atender também a Educação 

Especial. Possui na sua estrutura física, azulejos do arquiteto Athos Bulcão, 

tendo uma beleza rara e um monumento cultural de inigualável valor. 

Quando inaugurada a clientela era basicamente das famílias 

residentes no Plano Piloto, em especial da quadra onde a escola está 

inserida. Com o passar do tempo, com a dinamização da informação e as 

mudanças sociais, hoje a escola atende famílias oriundas de todas as 

classes sociais e Regiões Administrativas, proporcionando uma riqueza na 

troca de experiências e ações pedagógicas que possibilitam, como exposto 

neste documento, a formação integral do ser social. 

A direção da escola assumiu esta gestão participando do processo 

eletivo em novembro de 2016, segundo a lei 4.036 de 26/10/07, e por ser 

chapa única foi referendada pelo ConselhoEscolar. 

 

2.1 DADOS DEIDENTIFICAÇÃO 

 

Nome da Instituição Educacional: ESCOLA CLASSE 316 SUL Endereço: SQS 

316 – Área Especial – Asa Sul – Brasília – DF CNPJ DA APM da E.C. 316 Sul: 

00447094/0001-41 

Telefone:(61)3901-2493  

e-mail: ec316sul@gmail.com Localização: ZonaUrbana 

Vínculos: Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal Coordenação 

Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro. Criada em: 11/04/1973 

Autorização: Portaria nº 03 de 12/01/2004 Funcionamento: Turno matutino e 

vespertino 

Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental de 09 Anos (Séries Iniciais) e 

Classes Especiais 

Diretora: Dóris Carneiro Marcelino Coura. Vice- Diretora: Kelli Cristina Gallo 

Muniz. 

mailto:ec316sul@gmail.com
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2.2 QUANTITATIVO DE ESTUDANTES POR TURMA 
 

Atualmente nesta Unidade de Ensino o corpo discente é composto por 

313 alunos dos quais 49 são ANEEs. Segue  abaixo o quadro do quantitativo     

de estudantes por turma: 

TURMAS SALAS 
Nº 

ALUNOS 
TURMAS SALAS 

Nº 
ALUNOS 

1º ANO “A” SALA01 15 1º ANO “C” SALA01 21 

      

1º ANO “B” SALA 04 15 2º ANO “B” SALA 02 16 

2º ANO “A” SALA 02 25 2º ANO “C” SALA 04 18 

3º ANO “A” SALA 03 18 3º ANO “C” SALA 03 17 

3º ANO “B” SALA 05 20 3º ANO “D” SALA 05 15 

4º ANO “A” SALA 06 27 4º ANO “B” SALA 06 17 

5º ANO “A” SALA 07 17 4º ANO “ C” SALA 07 19 

5º ANO “B” SALA 08 20 5º ANO “C” SALA 08 21 

C.E. “A” SALA 10 2 C.E. “D” SALA 10 2 

C.E. “B” SALA 10 2 C.E. “E” SALA 10 1 

C.E. “C” SALA 10 2 C.E. “F” SALA 10 2 

   C.E. “G” SALA 10 1 

Total de Alunos 

Matutino 
163 

Total de Alunos 

Vespertino 
150 

TOTAL GERAL DE ALUNOS 313 
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2.3 RECURSOS HUMANOS 

 

FUNÇÃO TOTAL 

Diretora – Dóris Carneiro Marcelino Coura 01 

Vice-diretora – Kelli Cristina Gallo Muniz 01 

Supervisora Pedagógica – Katiane Cilene Amaral de Alencar 01 

Chefe de Secretaria – Gisele Maria Sousa da Hora Wanderley 01 

Orientadora Educacional – Carina TavaresSilva Sales 01 

Professores de Sala de Aula 
 

 Ana Carolina C.Junqueira 

 Andrea Bergamaschi Villar de Araujo – 2ºB 

 Ana Cristina Cantarino de Almeida – 3ºA 

 Anna Luiza Lopes Felix – 5ºA 

 Antonia Josiane A. de Sant’Anna – 3ºD 

 Conceição Figueredo de Souza – 2 ºC 

 Cristiane Figueredo de Flôres – 1ºB 

 Cristina Darlem Mendes Tavares – 2ºA 

 Cristina Gonçalves Freitas Orrico – 1º C 

 Elyene Alves de Oliveira – CEA 

 Geralda Virgolino Ribeiro da Silva – 4ºB 

 Hélia Samara da S. de Souza – C.E.E 

 Jeane Lima Delforge – 4º A 

 Maria Jéssica Rosa Lago – C.E.C 

 Maria Rosa dos Santos – CE.B 

 Núbia de Oliveira C. e Rosa – C.E.E 

 Patricia Correa da S. de Andrade – 4ºC 

 Patrícia dos Santos Silva – 5ºC 

 Priscila Garcia de M. Bossoni – 3ºB 

 Priscila Regina dos Santos – 2º C 

 Sandra Maria Castro Mota – C.E.G 

 Thalita Moreira Rodrigues – C.E.F 

23 

Apoio Técnico Administrativo (Secretaria) 
 

 Helenice Costa daSilva 

 Romero de OliveiraSilva 

02 

Coordenadores 
 

 Olga MartinsGomes 

 Evelise Maria B.Cordeiro 

02 
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Professores Readpatdos/Limitação de Função 
 

 Ivana Moreira M.Barreto 

 Silvia FreireVieira 

 
 

02 

Professor Sala de Apoio 
 

 Amélia de AndradeGomes 

 Nayana Freire Fernandes deNegreiros (itinerante) 

01 

Sala de Recurso 
 

 Juliana RibeiroGuimarães 
01 

Pedagoga/Psicólogo da Equipe Psicopedagógica 
 

 Gabriela Galrão de AlsinaGrau 

 Pedro Ferreira Veiga (Psicólogoitinerante) 

02 

Auxiliar de Educação (Limpeza) terceirizado 
 

 Adelaide Maria da PazSilva 

 Damião RodriguesPereira 

 Yanca s. TorrresMoreira 

 Maria Aparecida B. daSilva 

 Mariana BorgesMagalhaes 

 Marisa Gomes dosSantos 
 Pedro Wallace Rolim daSilva 

07 

Auxiliar de Educação (Copa e Cozinha) terceirizado 

 Maria José doNascimento 

 Elzileide Braz dosSantos 

02 

Auxiliar de Educação (Portaria) 
 

 Cid Marcus RochaPires 

 Marinalva Lopes Barros deSouza 

01 

Auxiliar de Educação (Serviços Gerais/readaptados) 

 Maria Aparecida SoaresBrandão 

 Maria Isaura Rodrigues daRocha 

 Rosenira SilvaOliveira 

0 

Auxiliar de Educação (Vigias) 
 

 Ednaldo de MacedoBorges 
 Lourivaldo Candido daFonseca 

 Manoel Gonçalves PereiraCardeal 
 Nivaldo Mariano daSilva 

04 

Monitor (a) 
 

 Francisca Patrícia de Oliveira eSilva 
01 
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 Educadores Sociais 

 Camila Rodrigues Nascimento 

 Elenice Brito da Rocha 

 Jessica Ulisses C. Correa 

 Matheus de Araújo M. Fruh 

 Rafael Almeida dos Santos 

 Renata Oliveira S. De Carvalho 

 Talhia Ribeiro dos Santos 

07 

 

 

2.4 ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA 
 

2.4.1 Instituição Escolar 
 

 
DEPENDÊNCIAS 

Nº 

SALAS 
DEPENDÊNCIAS 

Nº 

SALAS 

Secretaria 01 Copa dos Professores 01 

Direção e Vice-Direção 01 Depósito de Alimentos 01 

Sala dos Professores 01 

Depósito de Material de 

Limpeza 01 

Sala da Coordenação 

Pedagógica 01 Depósito de Patrimônio 01 

Sala do SOE e Equipe 

Psicopedagógica 01 Pátio Interno 01 

Sala de informática 01 Quadra Externa 01 

Banheiro dos Alunos 

Masculino com dez 

compartimentos 

01 

Banheiro dos Alunos Feminino 

com onze compartimentos 01 

Sala de Apoio 01 
Sala de Recursos 

01 

Sala de Leitura 01 Banheiro/deficiente 01 

Sala de Mecanografia 01 Banheiro Direção/Secretaria 01 

Sala dos servidores 01 Banheiro Professores 02 

Cantina da Merenda 01 Banheiros Servidores 02 
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2.4.2 Da estrutura física do espaço da Classe Especial 

 

Trata-se de um espaço que pode comportar até 4 (quatro) professores, 

cada um com até 2 (dois alunos). Ele é dividido em 5 (cinco) ambientes, a 

saber: 

 Um hall coletivo que dispões de estante de livros, quadro branco, 

mesa redonda grande para atividades coletivas,armários. 

 Sala vermelha: Linguagem – Língua Portuguesa eArtes 

 Sala Verde: Matemática; Ciências da Natureza e Ciênciashumanas 

 Sala Amarela: Jogospedagógicos 

 Sala Azul: Multimídia – equipada com uma televisão de tela plana e 

um aparelhoDVD 

Cabe ressaltar que todas as salas possuem expressiva diversidade de 

materiais a fim de fornecer suporte aos professores e sua prática diária. 

 

2.5 . RECURSOS DIDÁTICOS 
 

Com relação aos recursos didáticos nossa escola possui duas TVs, um 

aparelho de DVD. Possui ainda um número diversificado de DVDs, que 

disponibiliza para o professor de acordo com as suas necessidades. Todas as 

salas têm relógio de parede, quadro branco. A sala de leitura possui mapas, 

várias coleções de livros didáticos e paradidáticos, e muitos gibis. Todos são 

apropriados e utilizados conforme a necessidade de cada professor. Todos os 

alunos fazem uso do livro didático. A escola adquiriu jogos pedagógicos, mesa 

de ping-pong e um pebolim que são utilizados no recreio dirigido. 

Ainda para servir aos alunos e professores a escola tem uma 

mecanografia com dois duplicadores e uma copiadora, possui plastificadora 

adquirida com os recursos do PDDE/PDAF,retroprojetor, data show, jogos, 

quebra-cabeças, brinquedos, guilhotina, encadernadora. Para as festas da 

escola contamos com aparelho e mesa de som. 

Na Sala de Informática temos 17 computadores oriundos do PROINFO e 

01 impressora destinada aos alunos. A sala de informática é utilizada pelos 
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professores de acordo com a escala organizada pela equipe da escola. 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADEESCOLAR 

 

A Escola Classe 316 Sul atende alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental de 09 anos e Classes Especiais, residentes nas imediações, bem 

como, nas Regiões Administrativas e no Entorno do DF, nos turnos matutino e 

vespertino. 

De acordo com os dados coletadosatravés dos questionários 

respondidos e do Censo Escolar o perfil da nossa clientela é bastante 

diversificado, refletindo na realidade sócio-econômica e cultural da nossa 

comunidade escolar. 

Quanto à constituição familiar dos alunos, grande parte é formada de 

pai, mãe, filhos e agregados, porém a escola possui diversas formações de 

núcleos familiares. 

Segundo o levantamento dos dados verificou-se que a figura feminina 

apresenta maior participação da vida escolar do aluno. O perfil sócio- 

econômico indica que são em sua maioria mulheres com idade entre 31 e 50 

anos, sendo que 66 % das famílias possuem renda de 1 a 3 salários mínimos. 

Dentro da nossa realidade escolar há ainda casos em que algumas 

crianças estão em Vulnerabilidade social. Essas crianças são residentes de 

comunidades em que as estruturas sociais são desfavoráveis a formação 

integral do ser humano, essas comunidades apresentam problemas sociais que 

interferem diretamente no desenvolvimento do educando. 

Diante disso as diversas ações propostas nesse documento visam de 

forma simples e verdadeira oferecer uma educação de qualidade independente 

da realidade social em que nossos educandos estão inseridos. 

Segue os gráficos dos dados coletados dos pais e estudantes: 

 
GRÁFICOS DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR- PAIS 
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GRÁFICOS DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR- ESTUDANTES 
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Quanto aos professores desta escola, todos são graduados e a maioria 
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pós-graduados. Dos 23 professores atuantes em sala de aula a metade tem 

mais de 20 anos de docência, o que contribui bastante com a vasta experiência 

educacional. Os professores estão satisfeito com trabalho realizado na escola. 

Apesar de haver uma preocupação com a disciplina dos alunos, como também 

com o laboratório de informática, que até o momento ainda não há professor da 

área para nos dar um suporte técnico. Quanto à disciplina, realizaremos 

projetos junto à orientação educacional, visando o resgate da autoestima e 

respeitomútuo. Segue os gráficos com os dados coletados dos professores:  

GRÁFICOS DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR- Professores 
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A escola possui 25 funcionários que apoiam o trabalho em diversas 

áreas. Desse quantitativo 17 responderam ao questionário de Diagnóstico da 

Realidade Escolar. Segundo os dados obtidos 58,8% possuem o nível médio, 

17,6% o nível fundamental e 17,6% o nível superior com pós graduação. 

Percebe-se que a maioria gosta de obter informação através de jornais. Mas 

em contra partida o lazer fica pra depois, pois 52% não têm o hábito de 

frequentar cinema, museu e teatro. Para estes funcionários a escola é bem  

organizada, apesar de haver uma preocupação com o  trabalho realizado pela 

orientação e pelo laboratório de informática e como também com o salário. 

Estes funcionários sugerem que haja um trabalho para haver mais interação 

entre os pares e que o laboratório tenha um profissional para dar continuidade 

ao projeto já existente. Segue os gráficos dos dados coletados dos servidores, 
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ESV e demais colaboradores: 

 

GRÁFICOS DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR- 

Servidores, ESV e demais colaboradores 
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Esta instituição passou por algumas avaliações de rede e o índice do 

IDEB foi de 7.3, alcançando o 3º lugar no ranking. Na Avaliação Nacional de 

Alfabetização – ANA de 2016, 63,46% dos alunos alcançaram o nível 4 na 

proficiência escrita e o nível 3 com 44,23% dos alunos na proficiência leitura. 

Acreditamos que os esforços são para melhorar cada vez mais esses índices, 

elencando com os professores as dificuldades apresentadas nas avaliações. 

Segue abaixo demonstrativos do desempenho da escola: 
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Acreditamos que os esforços são para melhorar cada vez mais esses 

índices, elencando com os professores as dificuldades apresentadas nas 

avaliações. 

A escola possui estrutura física ampla, com acessibilidade adequada a 

toda comunidade. A mesma passou por uma pequena reforma na parte 

externa, melhorando o piso. Apesar dessa reforma, ainda necessita de 

reformas nos banheiros, para melhor servir os ANEES, pois a mesma só possui 

um banheiro e gostaria de contemplá-los com mais dois. A acústica é péssima, 

necessita também de uma solução, pois vem causando desgaste à saúde dos 

funcionários e alunos. Devemos ressaltar a necessidade e urgência no reparo 

do telhado, pois o mesmo ainda apresenta goteiras, que quando chove alaga o 

pátio, deixando-o escorregadio. Os painéis no pátio do artista plástico Athos 

Bulcão precisam de restauração. Conforme o plano urbanístico, a escola não 

pode ser alterada em sua estrutura física, mas necessita de uma verificação 

por parte da engenharia da SEEDF, para podermos sanar estas dificuldades.

 A escola  busca envolver a comunidade escolar para melhorar cada vez 

mais seu espaço e buscar  ideias que venham ao  encontro das questões 

pertinentes a ela e ao educando, convidando para reuniões, palestra e a 

participar das entradas da escola.  Então ao envolver a comunidade escolar 

nos dias letivos temáticos é uma das oportunidades que se tem para refletir 

sobre estas questões como também da escola  conhecer sua comunidade. 

Portanto no dia dezenove do mês de março de dois mil e dezenove às sete 

horas e trinta minutos reuniram-se no laboratório de informática, a equipe 

gestora da Escola Classe 316 Sul, professores, servidores e a comunidade 

escolar para apreciação da Proposta Pedagógica da Escola . Foi convidada a 

Sra. EVELISE MARIA BERTELLA CORDEIRO, coordenadora pedagógica  

para secretariar os trabalhos,respondeu à alguns questionamentos, tirou 

dúvidas levantadas pelos pais. Os pais elogiaram a escola e deram algumas 

sugestões que foram anotadas para que fossem analisadas e atendidas 

posteriormente. Exemplos dos pedidos dos pais:  que a escola  esperasse pelo 

menos 05 minutos para iniciar a entrada dirigida,  que colocasse o laboratório 

de informática para funcionar de acordo com o projeto. A comunidade escolar 

em nossa escola tem um papel relevante para construção de uma escola de 

qualidade.  
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4. FUNÇÃO SOCIAL DAESCOLA 
 

Nossa função é oferecer um ensino de qualidade, visando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor do aluno; capacitando futuros 

cidadãos em valores éticos e de responsabilidade; e proporcionando um 

ambiente de convivência harmônica, em que se destaque o respeito nas 

relações interpessoais e com o meio ambiente. Como também garantir as 

apredizagens de todos os estudantes, respeitando seus tempos de 

desenvolvimento. 

 
 

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E  

ADMINISTRATIVAS 

 

A Escola Classe 316 Sul é uma instituição que fundamenta as políticas 

educacionais e o desenvolvimento da educação escolar na aprendizagem e a 

formação de pessoas compreendidas como sujeitos das relações produzidas 

nesse espaçoinstitucional contemplandoos Princípios Orientadores das 

Práticas Pedagógicas e Administrativas da Educação Integral alicerçados nos 

documentos oficiais vigentes da SEEDF. 

5.1 Princípios da Educação Integral: 

•Integralidade: a integralidade deve ser entendida a partir da formação 
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integral da criança, buscando dar a devida atenção para todas dimensões 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dar 

ao longo da vida, por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas 

do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre 

outras. 

•Intersetorialização: a educação integral deverá ter assegurada a 

articulação  no âmbito do  governo e as políticas públicas de diferentes campos 

com os projetos sociais, econômicos, culturais e espotivos para potencializar a 

oferta de seviços públicos como forma de contribuição para melhoria da 

qualdade da educação. 

•Transversalidade: a escola deverá garantir uma Educação integral que 

pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os diversos 

conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. 

•Diálogo Escola e Comunidade: na Educação Integral é necessária que 

a escola se transforme num espaço comunitário, com abertura para receber e 

incorporarsaberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas 

populares. 

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

cidade como um rico laboratório de aprendizagens. Afinal a educação não se 

restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços  da 

comunidade como igrejas, estabelecimentos comerciais , associações , posto 

de saúde, clubes, entre outros. 

•Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagens para todos os estudantes. O estudante não é só da escola, mas 

da rede também.  

5.2. Princípios Epistemológicos: 

• Princípio da Unicidade entre teoria e prática: o ensino deve articular a 

teoria e a prática, privilegiando estratégias de integração que 

promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos 

voltados para construção do conhecimento, permeados por 
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incentivos ao raciocínio, problematização, dúvida, desvelando a 

realidade. 

• Princípio da Interdisciplinaridade e da contextualização: a 

interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas e, a partir da compreensão das partes  que 

ligam as diferentes áreas do conhecimento e do pensamento. A 

contextualização dá sentido social  e político a conceitos próprios  

dos conhecimentos e procedimentos didático-pedagógico. 

• Princípio da Flexibilização: o Currículo define uma base comum, mas 

garante certa flexibilidade para que as escolas considerendo seus 

projetos políticos pedagógicos e as especificidades locais  e 

regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos 

igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. 

Amplia portanto a possibilidade de reduzir a rigidez curricular 

efavorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma 

aberta, flexível e coletiva. 

 

6. OBJETIVOS DA ESCOLA CLASSE 316SUL 
 

6.1 GERAL: 
 

Desenvolver o trabalho pedagógico com qualidade, estimulando as 

habilidades e competências dos alunos, levando em consideração as 

necessidades individuais, para que possam exercer sua plena cidadania. 

 

6.2 ESPECÍFICOS: 
 

Passamos a elencar os objetivos que julgamos necessários para 

obtermos o sucesso do nosso objetivo maior que é a qualidade do ensino- 

aprendizagem, tanto de nossos alunos como de nossos profissionais: 

 Aperfeiçoar a qualidade do ensino-aprendizagem naescola; 

 Promover a aprendizagem significativa, enfatizando a natureza 

interdisciplinar e contextualizada do currículobásico; 

 Proporcionar ao aluno intervenções que atendam suas dificuldades de 
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aprendizagem e promovam seuavanço; 

 Promover a reflexão acerca do desempenho do aluno, repensando a 

práticapedagógica; 

 Construir processos diferenciados de avaliação,observando o 

crescimento da criança por ela mesma e não em relação ao outro; 

 Avaliar continuamente o desenvolvimento dos alunos por meio de auto 

avaliação, tarefas individuais ou em grupos, discussão em sala e 

trabalhos diversos em diferentescontextos; 

 Desenvolver a avaliaçãoinstitucional; 

 Incentivar a participação de todos os membros da comunidade escolar 

no desenvolver da proposta, seja na avaliação ou na sugestão de 

novos rumos a seremtomados; 

 Promover mais envolvimento dos pais na aprendizagem do aluno por 

meio de bilhetes, comunicados, convites, convocações, reuniões 

epalestras; 

 Promover eventos culturais resultantes da prática pedagógica em sala 

de aula e de interesse dos alunos como festas temáticas, datas 

comemorativas, culminâncias eexposições; 

 Realizar projetos que estimulem a aprendizagem e a criatividade 

objetivando o sucessoescolar; 

 Assegurar a inclusão do aluno com necessidades educacionais 

especiais; 

 Atender o aluno em suas necessidades educacionais especiais, 

fazendo encaminhamentos quandonecessário; 

 Solicitar atendimento de Equipe Psicopedagógica para os alunos com 

dificuldade deaprendizagem; 

 Sensibilizar os alunos quanto à importância e necessidade de cumprir 

as regras da escola por meio de conversas informais, rotina e regras de 

sala de aula, conforme o Regimento Escolar das escolas públicas do 

DistritoFederal; 

 Informar a direção da escola sobre a ausência do aluno (professor 

regente); 

 Comunicar a ausência do aluno junto ao conselhotutelar; 
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 Solicitar o atendimento do aluno em salas de apoio ou recursos, 

quando encaminhado pela EquipePedagógica; 

 Convocar os responsáveis para esclarecimento sobre ausência 

recorrente do aluno na escola e registrar emata; 

 Divulgar aspectos administrativos e funcionais das instituições 

escolares (APM e Conselho Escolar), esclarecendo dúvidas e 

fortalecendo a participação da APM e Conselho Escolar para a 

melhoria do ambienteescolar; 

 Estimular o trabalho em equipe formando grupos de estudos em 

coordenação coletiva, bem como com estudos, palestras, cursos, 

trocas de experiências, filmes, textos, atividades diversificadas e 

suportenecessário; 

 Contar com o apoiodo Serviço de Orientação Educação – SOE no 

desenvolvimento de projetos direcionados para o atendimento do 

aluno, suporte ao professor e orientação àsfamílias; 

 Realizar encontros bimestrais com professores, coordenador 

pedagógico, orientador educacional e direção em busca de soluções 

para os alunos com baixo desempenhoescolar; 

 Realizar reuniões bimestrais com os pais/responsáveis doaluno; 

 Sensibilizar todos na preservação e melhoria do patrimônio escolar: 

recursos materiais, físicos efinanceiros; 

 Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de 

autonomia e ética do administradorpúblico; 

 Cumprir o Calendário Escolar estabelecido pela Secretaria de Estado 

de Educação do DistritoFederal. 

 

7. CONCEPÇÕESTEÓRICAS 
 

Como a escola é espaço determinante para que se concretize a ação 

educativa, e tendo em vista que, para que as ações possam lograr êxito, se faz 

necessário definir as estratégias a serem adotadas, bem como as metas a 

serem atingidas, por meio da elaboração do presente Projeto Político 

Pedagógico pautado nas leis educacionais vigentes, e nas diretrizes adotadas 

pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
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“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”  

(Lei deDiretrizese Bases -LDB) 

 

Entendemos que não é possível educar sem reconhecer que os 

sujeitos se constituem a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, 

social, histórica, ética, estética, que, pela complexidade das relações que se 

estabelecem entre todos os elementos que coabitam a Terra, dialoga 

amplamente com as dimensões ambientais e planetárias, em um novo 

desenho das relações humanas e sociais. Temos como concepção pedagógica 

a Educação Integral a qual tem como princípio a visualização holística do 

indivíduo, como um ser inteiro, multidimensional e que participa criticamente da 

construção de uma sociedade sustentável. 

Uma proposta curricular integrada não se encerra em si mesma; 

justifica-se à medida que atende os propósitos educacionais em  uma 

sociedade democrática buscando contribuir na formação de crianças, jovens e 

adultos responsáveis autônomos, solidários e participativos. As propostas 

curriculares integradas devem favorecer a descoberta de condicionantes 

sociais, culturais, econômicos e político do conhecimento existente da 

sociedade, possíveis a partir da convenção das salas de aula em espaços de 

construção e aperfeiçoamento de conteúdos culturais, habilidades, 

procedimentos e valores no processo de reflexão. Os educadores que 

concebem o currículo nessa perspectiva o fazem com base em objetivos 

educacionais e se pautam na busca da integração das diferentes áreas do 

conhecimento e experiência com vistas a compreensão crítica e reflexiva da 

realidade. 

Assumimos, portanto, a árdua tarefa de mediar e transmitir os 

conhecimentos historicamente produzidos, transformando-os em saberes 

escolares, reconhecendo que, além das aprendizagens de conteúdos formais e 

não formais (definidos no Currículo em Movimento da SEEDF), as relações 

interpessoais e os saberes prévios servirão de base para o nosso planejamento 

pedagógico. 

De acordo com o Currículo em Movimento, devemos considerar a 
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importância da articulação de componentes curriculares de forma 

interdisciplinar e contextualizada, o currículo propõe ainda eixos integradores: 

alfabetização, letramento e ludicidade para todo o Ensino Fundamental, como 

também os eixos transversais: Educação para diversidade, cidadania e 

educação em e para os direitos humanos e Educação parasustentabilidade. 

Ainda segundo o Currículo em Movimento os objetivos do Ensino 

Fundamental seguem pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes Pedagógicas desta 

Secretaria de Educação: 

- Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de 

saberes, em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: 

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para aSustentabilidade; 

- Promover as aprendizagens mediadas pelo domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de 

diversosletramentos; 

- Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos 

processos histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema 

político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos 

humanos, e de princípios em que se fundamentam a sociedade brasileira, 

latino-americana emundial; 

- Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de 

proporcionar diálogos éticos e corresponsabilização de papéis distintos, com 

vistas à garantia de acesso, permanência e formação integral dosestudantes; 

- Compreender o estudante como sujeito central do processo de 

ensino, capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas 

aprendizagens, na perspectiva do protagonismoestudantil. 

Dessa forma, adota como base norteadora, para gestão de seu 

trabalho, políticas e programas que visam à formação integral humana, 

articulada ao ambiente social de todos os envolvidos em educação e daqueles 

beneficiados por ela. 

"O ser humano só adquirecultura,linguagem,desenvolve o raciocínio se estiver inserido no 
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meiocomosoutros. A criança só vai se desenvolver historicamentese inserida no meio social”. 

(Vygotsky). 

A Teoria Sociointeracionista defende a importância da interação do 

sujeito com o meio, numa postura não só ativa (que age sobre a realidade), 

mas ativa e interativa. A concepção de sujeito que nasce desta teoria é de um 

sujeito que constrói o seu conhecimento através da interação social, ao longo 

de um processo histórico, cultural e social. Para Vygotsky todas as atividades 

cognitivas básicas do indivíduo ocorrem de acordo com sua história social e 

acabam se constituindo no produto do desenvolvimento histórico-social de 

sua comunidade. 

É preciso que se fortaleça a idéia de que a escola, como espaço 

público, é de responsabilidade de todos, devendo ser também espaço de 

mobilização em torno das ações que ali se desenvolvem, para que seja 

possível consolidar uma cultura, destacandoque: 

 A percepção de que a escola pertence à comunidade – professores, 

diretores, estudantes e seus responsáveis – deve serevidenciada; 

 O interesse do público e do coletivo deve predominar sobre os 

interesses corporativos e clientelistas; 

 Os sujeitos participantes da comunidade escolar devem ter suas 

aprendizagensasseguradas; 

 Só a comunidade organizada poderá acompanhar e fiscalizar o 

trabalho escolar, cooperar para que a escola produza os resultados 

planejados eesperados. 

Entendemos que a escola deve propiciar o desenvolvimento dessa 

cultura de participação da comunidade por meio de uma aproximação que 

supere a lógica de se integrar à escola apenas para receber os resultados 

numéricos das aprendizagens dos estudantes e busque tornar todos os 

parceiros dos processos, decisórios da ação educativa na escola. 

Reconhecemos a necessidade da construção de um projeto educacional que 

contribua com a democratização dos saberes, garantindo a todos o direito a 

aprendizagem favorecendo a formação de sujeitos íntegros, críticos e ativos 

em realidade social.Baseamo-nos na ideia de que cada homem é sujeito e 

autor de seu próprio conhecimento, o que significa que cada homem interpreta 
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o real à sua maneira, constituindo uma visão de mundo própria. Desde o 

nascimento, cada indivíduo elabora seu conhecimento do mundo construindo 

estruturas de pensamento que o levarão a uma capacidade cada vez maior e 

mais sofisticada de compreender e responder às diversas demandas da 

realidade. Desenvolvimento cognitivo é, portanto, evolução global do indivíduo, 

não apenas crescimento intelectual. Essa construção, no entanto, não é 

solitária: faz-se no convívio social, na interação do sujeito com a realidade 

consistente de objetos, de outros indivíduos e das diversas produçõesculturais. 

 

 

Segundo Piaget, a construção do conhecimento passa por quatro 

estágios universais, ou seja, comuns a todos os seres humanos. No estágio 

sensório motor (do nascimento até cerca de 18 meses), a criança consegue 

apreender o mundo apenas através de esquemas assimiladores extremamente 

simples que estruturam e dão sentido às sensações que lhe chegam do meio 

em que vive. A construção de novos e mais sofisticados esquemas cognitivos 

permite à criança lidar com símbolos e, assim, desenvolver a linguagem, o que 

caracteriza o estágio pré-operatório (de 1,5 até 7 anos mais ou menos). Nessa 

fase, sua ação – motora e também simbólica – já é bem menos rudimentar, 

mas ainda incapaz de coordenar adequadamente os diferentes aspectos da 

realidade, já que a criança não consegue distanciar-se da sua experiência 

imediata, pois sua percepção encontra-se “agarrada” ao concreto. Por  

exemplo, ao se mudar a forma de um recipiente onde se encontre um líquido, 

ela pensará que a quantidade do líquido necessariamente foi alterada. Na 
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etapa seguinte, o estágio das operações concretas (até por volta de 11 anos), a 

criança amplia enormemente sua capacidade de interpretar o mundo, mas 

ainda não estará preparada para abstrações complexas como, por exemplo, 

lidar com hipóteses. Somente quando ela atinge a última etapa, o estágio das 

operações formais (a partir de 11-12 anos), é que seu amadurecimento 

cognitivo estará completo, com a construção das estruturas de raciocínio que 

lhe permitem compreender conceitos mais sofisticados e lidar com o abstrato, 

com o virtual. Naturalmente, essas etapas não são estanques nem têm limites 

absolutos, mas referem-se a um processo contínuo de adaptação do homem 

ao mundo, processo esse que, em determinados momentos, adquire certo 

equilíbrio e estabilidade que permitem caracterizar os estágiosdescritos. 

No que diz respeito a sua evolução social, na infância, o sujeito vive um 

período natural de pensamento egocêntrico no qual percebe o mundo como 

extensão de si mesmo. É uma fase caracterizada por anomia, ou seja, o não 

reconhecimento de quaisquer regras conflitantes com seus interesses 

individuais. Para viver em sociedade, porém, o sujeito precisa “descolar-se de 

si mesmo”, construindo a noção de alteridade. Segue, assim, um período de 

heteronomia, no qual ele precisa conhecer e compreender regras externas, 

rompendo com a lógica egocêntrica. Somente no final da infância e início da 

adolescência, é que o sujeito consegue estabelecer os valores fundantes da 

autonomia. Mesmo assim, oscila entre heteronomia e autonomia em seus 

relacionamentos com omeio. 

Nesta perspectiva, o referencial histórico-cultural apresenta uma nova 

maneira de entender a relação entre sujeito e objeto no processo de  

construção do conhecimento, uma vez que a troca com outros sujeitos e 

consigo próprio, facilita a internalização de conhecimentos, papéis e funções 

sociais, o que permite a construção de conhecimentos e da própria 

consciência. Trata-se de uma metodologia que caminha do plano social – 

relações interpessoais – para o plano individual interno –relações 

intrapessoais; é esse movimento que resolvemos chamar de um processo 

pendular (de fora para dentro e de dentro para fora). 

Um dos princípios basilares da teoria em questão apoia-se no que 

Vygotsky definiu de zona de desenvolvimento proximal (ZDP): 
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“Zona de desenvolvimento proximal representa a diferença entre a capacidade da criança de 

resolver problemas por si própria e a capacidade de resolvê-los com ajuda de alguém. Em 

outras palavras, teríamos uma "zona de desenvolvimento autossuficiente" que abrange todas 

as funções e atividades que a criança consegue desempenhar por seus próprios meios, sem 

ajuda externa. Zona de desenvolvimento próximo, por sua vez, abrange todas as funções e 

atividades que a criança ou o estudante consegue desempenhar apenas se houver ajuda de 

alguém. Esta pessoa que intervém para orientar a criança pode ser tanto um adulto (pais, 

professor, responsável, instrutor de língua estrangeira) quanto um colega que já tenha 

desenvolvido a habilidade requerida”. 

 (Vygotsky 2002:4) 

 

No âmago das discussões sobre a construção do conhecimento a partir 

da matriz histórico-social, a linguagem mostra-se de fundamental relevância, 

dada a sua estreita relação entre o pensamento e a linguagem, já que essa não 

só influencia na formação do pensamento e do caráter do indivíduo, mas 

também, mediatiza as condições de inter-relação entre sujeitos através da 

comunicação, seja ela verbal ou oral. 

 

 

A teoria vygotskyana, ou sociointeracionista, vem nos mostrar que o 

Homem se constitui como ser humano graças às relações estabelecidas com o 

meio (com seus semelhantes). Tais relações só são possíveis de se 

concretizarem graças ao peculiar instrumento de interação humana, a 

linguagem. A este respeito, Vygotsky (1989) destaca o eficaz papel da 
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linguagem tanto na formação do pensamento quanto na formação do caráter 

doindivíduo. 

A troca de aprendizados que se estabelecem entre sujeitos, nos remete 

ao fato de que desde nosso nascimento somos dependentes dos outros e 

entramos em um processo histórico previamente constituído sob muitos 

aspectos; o qual nos permite uma construção pessoal de visão de mundo ao 

longo do nosso crescimento. Desta forma, a história individual de cada homem 

se dá mediante uma relação ativa e interativa com seus semelhantes e da 

apropriação do patrimônio cultural da humanidade que lhe é disponibilizado. 

A bem da verdade podemos afirmar que as interações sociais na 

perspectiva sócio histórica permitem pensar um ser humano em constante 

construção e transformação que, mediante as interações sociais, conquista e 

oferece novos significados para a vida em sociedade, na qual atua como 

elemento indispensável. 

Com base no proposto nas Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de 

estado de Educação, a escola Classe 316 Sul se organiza em ciclos. Os ciclos 

são divididos em dois blocos, o primeiro bloco do 1º ao 3º ano – BIA e o 

segundo bloco 4º e 5º anos do ensino fundamental de 9 anos visando à 

construção de um projeto de educação para os primeiros cinco anos do Ensino 

Fundamental de forma integrada, em especial para a apropriação da leitura e 

da escrita na perspectiva do letramento linguístico, matemático ecientífico. 

Dessa forma, nosso Projeto Político Pedagógico terá como base de 

atuação a oralidade, a leitura e a produção textual, perpassando por todos os 

demais componentes curriculares. Tal atitude se torna necessária, pois, ao 

analisarmos os dados sobre os índices de analfabetismo e de baixa proficiência 

dos estudantes brasileiros nas habilidades de leitura e escrita (Elementos 

Conceituais e Metodológicos – MEC/2012) apresentadas nas avaliações 

sistêmicas do Ministério da Educação MEC, percebemos que se torna urgente 

um ensino metódico do sistema da escrita, de modo articulado às práticas de 

leitura/escrita/oralidade presentes nos diferentes componentescurriculares. 

Na aprendizagem significativa, a estrutura cognitiva forma-se 

hierarquicamente através de abstrações da experiência do indivíduo com o 

mundo. A assimilação de conceitos acontece quando há a identificação de 
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novos conceitos com aqueles preexistentes, chamados subsunsores. E é na 

aplicação dos conhecimentos adquiridos, seja na resolução de problemas no 

âmbito escolar ou em sua própria vida, que se dá a “significativa 

aprendizagem”. Fontes de aprendizado como a interdisciplinaridade, a 

diversidade e a contextualização são utilizadas no intuito de aperfeiçoar o 

processo e garantir ao aluno oportunidades de conhecer um objeto sobre os 

mais variadosângulos. 

Observa-se então, que o foco de todo o processo ensino-aprendizagem 

é o educando. Seus conhecimentos prévios, necessidades, ideais, emoções 

positivas ou negativas, motricidade e outras características peculiares foram 

essenciais na elaboração na escolha do processo metodológico e da proposta 

curricular. É na valorização da potencialidade de aprender do ser humano, 

enfatizando o desenvolvimento de habilidades e competências, que 

procuramos orientar o projeto político pedagógico objetivando o sucesso do 

mesmo. 

 

A proposta de avaliação está pautada na função formativa. A função formativa 

independentemente do instrumento ou procedimento utilizado é realizada com a intenção de 

incluir e manter todos aprendendo.  

(HADJI,2001) 

 

 A escolapara desenvolver seu trabalho pedagógico estabelece as 

regras conforme o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal. Tendo algumas seções e capítulos como destaque: No título VII que 

trata do corpo docente e do corpo discente, capítulo I – Corpo Docente. 

Capítulo II – Do CorpoDiscente. 

Nas normas de convivência escolar – seção I. Art. 309. As normas de 

convivência escolar são decorrentes das disposições legais e da determinação 

deste Regimento e das demais normas emanadas pela SEEDF, aplicáveis a 

cada caso. Seção II– Do Regime de Caráter Pedagógico. Art. 310. O 

estudante, pela inobservância das normas contidas neste Regimento, e 

conforme a gravidade e/ou a reincidência das faltas, está sujeito às seguintes 

medidas: 

I. Intervenção/advertênciaoral; 

II. Advertênciaescrita: 
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III. Suspensão da assiduidade na sala de aula, com atividades alternativas 

na unidade escolar, de no máximo três dias letivoscorridos; 

IV. Transferência, quando o ato for aconselhável, por comprovada 

necessidade de garantia de sua proteção ou deoutros. 

 

O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e 

se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de 

aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas 

existentes na escola. 

§ 1º O Conselho de Classe será composto por: 

I – Todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na 

condição de conselheiros natos; 

II– Representante dos especialistas em educação; 

III – Representante da carreira Assistência à Educação; IV – Representante 

dos pais ou responsável; 

V– Representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro segmento da 

educação de jovens e adultos, escolhido por seus pares, sendo garantida a 

representatividade dos alunos de cada uma das turmas; 

VI – Representantes dos serviços de apoio especializado, em caso de turmas 

inclusivas. 

§ 2º O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente uma vez a cada bimestre 

e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do diretor da escola 

ou de um terço dos membros desse colegiado. 

§3º Cada escola elaborará as normas  de  funcionamento  do Conselho de 

Classe em conformidade com as diretrizes da SEDF. 

O Conselho de Classe conforme as Diretrizes de Avaliação do Processo 

de Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica que deve ser 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 auto avaliação da 

escola (LIMA, 2012). Quando o Conselho de Classe consegue refletir sobre os 

índices de desempenho, sobre o espaço da coordenação pedagógica, sobre os 
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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 auto avaliação 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. Alertamos para que essa 

instância não se torne um espaço hostil em que prevaleça o uso da avaliação 

informal de maneira negativa para expor, rotular, punir e excluir avaliados e ou 

avaliadores. 

A autoavaliação é o processo pelo qual o próprio estudante analisa 

continuamente as atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, registra 

suas percepções, sentimentos e identifica futuras ações, para que haja avanço 

na aprendizagem. Essa análise leva em conta o que ele já aprendeu e o que 

ainda não aprendeu, com os aspectos facilitadores e dificultadores de seu 

trabalho, tomando como referência os objetivos da aprendizagem e os critérios 

de avaliação. Dessa análise realizada pelo estudante, novos objetivos podem 

emergir. A autoavaliação não visa à atribuição de notas pelo estudante; tem o 

sentido emancipatório de possibilitar-lhe refletir continuamente sobre o 

processo de sua aprendizagem e desenvolver a capacidade de registrar suas 

percepções. Cabe ao professor incentivar essa prática continuamente e não 

apenas nos momentos por ele estabelecidos, usando as informações 

fornecidas para reorganizar o trabalho pedagógico(VILLAS BOAS, 2014, p. 72). 

 

Avaliação de Rede (Provinha Brasil) 

 

A Avaliação da Alfabetização Infantil – Provinha Brasil é uma avaliação 

diagnóstica que visa investigar o desenvolvimento das habilidades relativas à 

alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, 

desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental 

das escolas públicas brasileiras.  
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A Portaria Nº 867, de 4 de julho de 2012, instituiu o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC com a proposta de assegurar que todas 

as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano 

do ensino fundamental, conforme uma das metas previstas pelo Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, utiliza a Provinha Brasil como meio 

de aferir os resultados. 

O objetivo da Provinha Brasil é oferecer informações que possam 

orientar tanto os professores quanto os gestores escolares e educacionais na 

implementação, operacionalização e interpretação dos resultados dessa 

avaliação. 

A Provinha Brasil é instrumento pedagógico, sem finalidades 

classificatórias, que fornece informações sobre o processo de alfabetização e 

de matemática aos professores e gestores das redes de ensino, e conforme 

Portaria Normativa nº 10, de 24 de abril de 2007, tem os seguintes objetivos: 

a) avaliar o nível de alfabetização dos educandos nos anos iniciais 

do ensino fundamental; 

b) Oferecer às redes e aos professores e gestores de ensino um 

resultado da qualidade da alfabetização, prevenindo o diagnóstico tardio das 

dificuldades de aprendizagem; e concorrer para a melhoria da qualidade de 

ensino e redução das desigualdades, em consonância com as metas e políticas 

estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional. 

Esses objetivos possibilitam, entre outras ações: 

• estabelecimento de metas pedagógicas para a rede de ensino; 

• planejamento de cursos de formação continuada para os 

professores; 

• investimento em medidas que garantam melhor aprendizado; 

• desenvolvimento de ações imediatas para a correção de possíveis 

distorções verificadas; 

• melhoria da qualidade e redução da desigualdade de ensino. 

 

Avaliações Externas (Prova Brasil e Ana) 

Segundo o site do MEC, a Prova Brasil e o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, em 

larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade 

do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes 

padronizados e questionários socioeconômicos. 

Sobre a ANA – Avaliação Nacional de Alfabetização- a avaliação está 

direcionada para unidades escolares e estudantes matriculados no 3º ano do 

ensino fundamental, fase final do Ciclo de Alfabetização, e insere-se no 

contexto de atenção voltada à alfabetização prevista no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Instituído pela Portaria nº 867, de 4 de 

julho de 2012, o Pacto constitui um compromisso formal assumido pelos 

governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios 

deassegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até a conclusão do 

Ciclo de Alfabetização. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DAESCOLA 
 

Os Ciclos de Aprendizagens são uma organização do tempo e espaço 

escolar, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem 

dos estudantes, considerando a lógica do processo, a utilização de uma 

pedagogia diferenciada sustentada no trabalho coletivo, na avaliação 

diagnóstica e formativa que garantindo as aprendizagens e a progressão de 

todos os estudantes matriculados nas unidades escolares. Nesta UE os Ciclos 

de Aprendizagens foram implantados, com a seguinte configuração: Bloco I (1º 

ao 3º ano) e Bloco II (4º e 5º ano). Essa proposta também busca ressignificar a 

coordenação pedagógica como espaço de formação continuada, na 

perspectiva da democratização desaberes.Para que tal intenção seja 

concretizada, apresentamos neste PPP uma proposta de reorganização do 

nosso trabalho pedagógico e administrativo. Nessa organização pedagógica, 

partiremos do mesmo princípio de integralidade ao qual nos referimos 

anteriormente, isto é, organizaremos os vários componentes curriculares de 

forma multidisciplinar e interdisciplinar, tendo como “carro chefe” a oralidade, a 

leitura e a produção textual. 

Na aprendizagem significativa, a estrutura cognitiva forma-se 

hierarquicamente através de abstrações da experiência do indivíduo com o 
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mundo. A assimilação de conceitos acontece quando há a identificação de 

novos conceitos com aqueles preexistentes, chamados subsunsores. E é na 

aplicação dos conhecimentos adquiridos, seja na resolução de problemas no 

âmbito escolar ou em sua própria vida, que se dá a “significativa 

aprendizagem”. Fontes de aprendizado como a interdisciplinaridade, a 

diversidade e a contextualização são utilizadas no intuito de aperfeiçoar o 

processo e garantir ao aluno oportunidades de conhecer um objeto sobre os 

mais variadosângulos. 

Observa-se então, que o foco de todo o processo ensino-aprendizagem 

é o educando. Seus conhecimentos prévios, necessidades, ideais, emoções 

positivas ou negativas, motricidade e outras características peculiares foram 

essenciais na elaboração na escolha do processo metodológico e da proposta 

curricular. 

Os conteúdos trabalhados do 1º ao 5º ano não são um fim em si 

mesmo, mas meios para o desenvolvimento de competências e habilidades. Os 

eixos temáticos orientadores abrangem os temas transversais que abordam 

problemáticas sociais em relação à ética, saúde, meio ambiente, pluralidade 

cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. O professor não interrompe 

sua programação para trabalhar os temas e os projetos, mas faz relações entre 

ambos, incluindo-os como conteúdos no ano de escolaridade que o aluno se 

encontra, articulando a finalidade do estudo com questõessociais. 

A escola hoje possui 23 turmas. 

A organização da escola acontece em dois turnos, com 5 horas diárias 

de trabalho, tambémtemos 7 turmas de Classe Especial (matutino e 

vespertino). No contra turno, 15 alunos com necessidades educacionais 

especiais (ANEE) são atendidos na Sala de Recursos pela professoraJuliana. 

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 eHistória). 

Mediante o diagnóstico verificou-se que a teoria mais adequada é 

aquela que apresenta como foco central a aprendizagem significativa. 

Constatou-se a necessidade de ações concretas que visem diminuir a 

discrepância de aprendizado apresentados entre os alunos de um mesmo ciclo 
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escolar. Com isso promovemos o projeto de reagrupamento intraclasse e 

interclasse, no qual os alunos são agrupados por tipos semelhantes de 

dificuldades com vistas ao avanço contínuo de aprendizagem. 

Além das salas de aulas, as professoras podem utilizar o pátio coberto 

e os externos para desenvolverem ações pedagógicas. 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 dosestudantes. 

A escola realiza uma entrada dirigida, com música e/ou oração, salvo 

nas segundas-feiras que cada ano e responsávelpela Bandeira Nacional na 

Hora Cívica, de acordo com a Lei nº 5.700 de 1/09/1971 alterada pela Lei nº 

12.031 de 21/09/2009. Enos demais dias tem o Projeto “Prazer em Ler” onde 

se faz a leitura de um livro diariamente.A equipe da escola faz uma reflexão 

com os alunos sobre os valores e principalmente que devemos respeitar o 

colega na sua dignidade, como pessoa humana, independentemente de sua 

convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, orientação sexual, 

nacionalidade e necessidade educacional especial, para formação de um 

cidadão consciente e atuante, capaz de transformar a realidadevigente.Há 

também o empréstimo de livros na hora do recreio.  
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Instrumentos de avaliação são utilizados como: portfólio, 

apresentações orais, trabalhos em grupo e em duplas, atividades diárias, 

posturas, envolvimento nas discussões sobre os temas, entreoutros. 

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 

escrita e questionários como forma de obter a participação dos pais, uma vez 

que a comunidade (em sua maioria) não reside próxima àescola. 

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 com restrição de função que auxiliam 

no uso da sala de leitura e na preparação de recursosmateriais. 
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8.1 APOIO EDUCACIONAL 
 

A Equipe de Apoio é composta por: Orientação Educacional, Sala de 

Recursos, Sala de Apoio e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 

Traz como proposta atuação preventiva e interventiva no sentido de colaborar 

para a superação das dificuldades encontradas no processo de ensino e de 

aprendizagem, numa abordagem contextualizada ao meio sócio-histórico- 

cultural no qual o aluno está inserido e nas relações estabelecidas com os 

mediadores e com a comunidade escolar. 

Seu principal objetivo é promover a melhoria do processo de ensino e 

de aprendizagem dos alunos que apresentam dificuldades e/ou necessidades 

educacionais especiais. 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem compete realizar 

avaliação diagnóstica, processual e intervenção psicopedagógica; apoiar e 

subsidiar o corpo docente, auxiliando-o a desenvolver estratégias educacionais 

que respondam às diferentes necessidades dos alunos e sensibilizar as 

famílias. 

A Sala de Recurso atende os alunos que possuem laudo médico de 

necessidade especial inclusos no Ensino Fundamental de 09 anos. Os 

atendimentos ocorrem em turno contrario, com aulas em duplas de 50 minutos 

cada. 

A Sala de Apoio à Aprendizagem atende aos alunos que possuem 

laudos de transtornos funcionais específicos inclusos no Ensino Fundamental 

de 09 Anos. Os atendimentos ocorrem em turno contrário, duas vezes por 

semana em grupos, com 50 minutos de atendimento ou 1h50min em 

agrupamentos. 

O Serviço de Orientação Educacional é exercido nas atividades 

cotidianas das instituições educacionais, por meio de uma participação efetiva 

do orientador educacional. Este serviço integra-se ao trabalho pedagógico da 

instituição educacional e da comunidade escolar na identificação, prevenção e 

superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno. 

Defende os pressupostos do respeito à pluralidade e à liberdade de expressão, 

à orientação e à opinião; à democracia da participação e à valorização do aluno 

como um ser integral. Encaminha a outros órgãos de poderes públicos 

judiciário e do executivo casos específicos que extrapolam as ações 
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educativas. 

Os recursos didáticos pedagógicos foram escolhidos conjuntamente 

com o corpo docente levando em conta a interdisciplinaridade, a diversidade e 

a contextualização. Proporcionando um aprendizado diferenciado e com 

recursos que despertem o interesse do educando, tornou-se uma árdua tarefa 

devido às novas tecnologias e recursos da mídia emgeral. 

 

8.2. CLASSE ESPECIAL NA ESCOLA CLASSE 316 SUL 

 
O projeto de reformulação do espaço destinado as turmas de Classe 

Especial na Escola Classe 316 Sul foi cuidadosamente pensado e estudado, no 

ano de 2018, a partir do objetivo de melhor organizar ações pedagógicas para 

o atendimento à estudantes com necessidades educacionais especiais. No 

decorrer deste primeiro ano da utilização do espaço, realizou-se continuamente 

uma avaliação crítica do processo, de modo que ações foram legitimadas e 

outras repensadas e redimensionadas a fim de se adequarem às necessidades 

subjetivas e específicas dosestudantes. 

Cabe ressaltar que todas as salas possuem expressiva diversidade de 

materiais a fim de fornecer suporte aos professores e sua prática diária. 

Destarte, o pressuposto básico da Educação Especial é a acessibilidade 

do estudante à educação de qualidade, preferencialmente em ambientes 

inclusivos, a fim de que esse se beneficie de oportunidades educacionais 

facilitadoras e que favoreçam sua formação pessoal, daí o ensejo de se pensar 

na reformulação e otimização do espaço das Classes Especiais nesta Unidade 

de Ensino, de modo a criar não salas de aula e sim ambientes estimuladores, 

lúdicos e favoráveis ao desenvolvimento cognitivo, pessoal e social de cada 

estudante. 

A proposta da dinâmica do espaço é de que os estudantes passem 

diariamente, em média, por dois ambientes de aprendizagem específicos, 

conforme planejamento dos professores e usufruam de momentos coletivos de 

atividades livres e dirigidas (por exemplo: Lanche, rotina diária, musicalização, 

etc.), sendo a grade horária formulada em conjunto: professor somado à equipe 

pedagógica e o planejamento construído semanalmente, alinhando os objetivos 

de forma a respeitar as especificidades da prática pedagógica de cada 
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professor. 

O mais notório diferencial do atendimento aos alunos neste espaço, é 

exatamente que o professor poder atuar na sua turma de forma particular, 

oportunizando ainda mais ações pedagógicas específicas de aprendizagem. 

No decorrer do ano piloto desta idéia acarretaram em significativos resultados 

principalmente na interação entre os estudantes e em seus hábitos de vida 

diário. 

Trata-se de um projeto pioneiro e único, em fase de adaptações e 

reformulações, mas que vem proporcionando à escola e toda sua equipe 

aprendizados e discussões preciosas e verdadeiramente pertinentes no tratar 

com a Educação Especial. 

As atividades individuais são realizadas semanalmente .O laboratório 

de informática e a sala de leitura são utilizados uma vez por semana com 

atividades que podem ser realizadas por uma turma ou mais, dependendo do 

objetivo da atividade, para desenvolver a criatividade e promover o bem-estar 

do aluno.  

8.3. Regras gerais da escola são apresentadas a comunidade no 

início do ano na primeira reunião geral e consta na agenda escolar. 

 Pontualidade 

 

Informamos aos responsáveis fiquem atentos aos horários de início e 
término das aulas: 

Matutino: 07h30min às 12h30min  

Vespertino: 13h15min às 18h15min 

Em eventual atraso superior a 15 minutos, solicitamos  ao responsável 

que assine um documento na portaria da escola. E o aluno deverá ir para sala 

deaula. 

Todos os dias na acolhida tem uma atividade: nas segundas-feiras  

hora cívica e nos demais dias o projeto de leitura. O aluno que chega atrasado 

aguardará na entrada ao término domomento.  

Após o sinal de saída do matutino, às 12h30min, haverá tolerância até 

às 12h45min e na saída do vespertino, às 18h15min, haverá tolerância até às 

18h30min.  
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A saída antecipada poderá ocorrer eventualmente e será autorizada 

pela direção da escola mediante solicitação dos pais ou 

responsáveis.Ressaltamos aos responsáveis que o estudante tem direito as 

cinco horas de aula diariamente, que as saídas antecipadas por motivos banais 

ocasionam diminuição das horas de efetivo estudo e podem afetar no bom 

desempenho do aluno. 

 Uniforme 

 

O estudante deve usar camiseta identificada da escola, Bermudas, 

Calças e/ou saias de cor azul de preferência. Sendo  inadequado usar: Bonés, 

gorros ou chapéus dentro da sala de aula, chinelo de qualquer tipo ou 

sandálias. 

 

 AgendaEscolar 

 

Utilizamos a agenda escolar como  instrumento de comunicação entre 

a escola e a família, para organizar melhor as atividades escolares  

 

 Festa de Aniversário naEscola 

 

O aniversário da criança poderá ser comemorado na escola mediante 

autorização prévia da professora, marcando dia e horário de preferência na 

hora do lanche/recreio. 

 

 Reuniões dePais 

 

A escola convoca os responsáveis no contraturno do professor  quando 

há nessecidade de se falar a respeito do estudante em questão. Como também 

realiza as reuniões bimestrais onde  é possível conhecer um pouco mais sobre 

o trabalho pedagógico realizado. 

 

   Problemas deSaúde 

Para segurança da saúde do estudante a escola NÂOadministra 
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nenhuma medicação, sem receita médica. Em caso de acidente, a criança será 

prontamente atendida e os pais serão comunicados.  

 

 SaídasPedagógicas 

 

 A escola  proporciona as saídas pedagógicas com o objetivo de 

oportunizar ao estudante uma referência em auxiliar na interpretação da 

realidade social e contribuir com novos conhecimentos.É enviado bilhetes  pela 

agenda informando as atividades pedagógicas externas e solicitando 

autorização dos responsáveis, pois a saídado estudante da escolaé com a 

autorização assinada. 

 

 Objetos Estranhos ao Uso daEscola 

 

Não é permitido aos estudantes o porte dos seguintes objetos ou 

produtos:Armas e/ou drogas, canivetes, estiletes, facas, qualquer objeto 

cortante (tipo gilete), celular, MP3, MP4, PSP, DSi, jogos, objetos ou aparelhos 

eletrônicos, joias ou objetos de valor, brinquedos que estimulem a violência. 

 

 

 O que a escola espera dos pais: 

-  Acompanhar com interesse o processo ensino-aprendizagem do seu   

filho. 

- Verificar sempre o seu aproveitamento. 

- Tomar conhecimento dos avisos, atendendo as convocações feitas   

pela escola. 

- Participar das atividades sociais, eventos e reuniões. Justificar o não 

comparecimento de seu filho as aulas. 

- Evitar que seu filho traga objetos estranhos ao uso da escola conforme 

citado anteriormente.  

- Orientar na preservação e cuidado do estabelecimento de ensino.  

 

 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 
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AVALIAÇÃO 

 

A Proposta Pedagógica avaliativa desta Instituição de Ensino atua de 

acordo com Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem 

para a Educação Básica, que supera a visão estática e classificatória do 

desempenho do aluno, resgatando a sua função diagnóstica, formativa, 

participativa, processual, contínua, cumulativa, abrangente e interdisciplinar, 

prevalecendo os aspectos qualitativos aos fatores quantitativos. Seu caráter 

inclusivo possibilita ao aluno ser sujeito ativo de todo o processo educativo, 

adquirindo confiança em si mesmo e sentindo-se estimulado a avançar. Assim, 

todos os nossos pensamentos avaliativos são baseados nas diretrizes de 

avaliação da SEEDF. 

Conhecendo o aluno nos aspectos cognitivo, afetivo e psicossocial, o 

professor possui ferramentas suficientes para avaliá-lo. O caráter processual e 

contínuo da avaliação contribui com este conhecimento e com seu 

aperfeiçoamento, ajustando-a as circunstâncias. Sendo também  

interdisciplinar, procura desenvolver no aluno uma visão global dos 

conhecimentos a serem desenvolvidos, possibilitando a abrangência das 

diversas áreas de interesse. Dentro da avaliação formativa ou contínua, a 

prática de examinar a aprendizagem através de vários instrumentos e 

procedimentos avaliativos tais como: registros descritivos e reflexivos,  

trabalhos individuais e coletivos, portfólios, exercícios e outros. 

O desempenho e as dificuldades apresentadas pelos alunos, a 

participação geral e tudo o mais que ajude a ter um perfil claro da turma 

facilitará saber onde, como e quando intervir. 

A intervenção acontece para o aluno com baixo rendimento escolar, em 

sala de aula com atividades diversificadas e reagrupamento intraclasse 

einterclasse uma vez por semana, com um grupo de no máximo 08 alunos por 

no máximo duas horas, no qual os mesmos são agrupados por tipos 

semelhantes de dificuldades com vistas ao avanço contínuo de aprendizagem. 

O Projeto Interventivo tem a finalidade de mediar à professora ao auxílio 

aos alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem. Após o diagnóstico 

do aluno utilizando diferentes procedimentos e instrumentos avaliativos. Há 

uma intervenção podendo ser individual ou em grupo, uma vez por semana em 
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sala de aula ou na sala de leitura. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, além dos registros pessoais, a 

docente conta também com instrumentos previstos para a descrição do 

desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação – RAv e o Registro do 

Conselho de Classe. Nesses instrumentos devem constar a descrição de todas 

as informações referentes às aprendizagens já construídas e aquelas ainda 

não construídas pelo estudante, bem como as intervenções necessárias à 

progressão ininterrupta do processo. Para reverter o cenário do fracasso 

escolar, presente nessa etapa, é imprescindível assegurar a progressão 

continuada das aprendizagens dos estudantes, uma vez que lhe é inerente à 

avaliação formativa e garante a todos os estudantes o direito legal e inalienável 

de aprender e prosseguir seus estudos sem interrupções. A Vivência, 

estratégia adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da Educação Básica que 

a escola  assegura ao estudante para promovê-lo para o ano seguinte sempre 

que seu progresso for evidenciado. Esse processo não ocorre dissociado de 

um processo avaliativo diagnóstico de caráter formativo. 

Na Educação Especial, a avaliação para as aprendizagens deve ser 

considerada, observando as especificidades de cada estudante. Assegurar 

esse direito implica ampliar adiscussão acerca de limites e possibilidades da 

escolarização desses estudantes em escolas comuns, entendendo que neste 

momento histórico ainda se configura a necessidade de escolas 

especializadas. 

 

Dever de Casa: uso formativo 

O dever de Casa merece especial atenção por tratar-se de uma prática 

bastante natural no âmbito das escolas. Nesta UE  o  uso do dever de casa, é 

umadas formas utilizadas para reforçar o que se aprende, como também, 

diagnosticar as dificuldades apresentadas pelo estudante. Sendo relevante 

para o avanço das aprendizagens. 

A avaliação informal, fortemente presente na escola, estende-se aos 

lares por meio do Dever de Casa. Diversas estratégias podem ser adotadas 

nesse sentido: 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, evitando que o 
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acompanhamento dessa atividade signifique o próprio ensino do conteúdo; 

análise das tarefas em parceria com os estudantes, entre outras. Assim, é 

necessária 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. 

 

 Registro de Avaliação 

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 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para elaboração do 

registro de avaliação (RAv) 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 dasintervenções 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. 

 A prova é uma das possibilidades e não é a única.Ao formalizar e 

institucionalizar as avaliações tidas como “provas”, a escola não fere as 

Diretrizes e o Regimento que não obrigam a utilização  desse instrumento. A 

prova é uma das possibilidades.A construção da prova deve levar em conta os 

objetivos de aprendizagem e sua correção deve ser feita por meio de critérios 
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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.Portanto a escola poderá 

acrescentar outros mecanismos e estratégias pedagógicas levando em 

consideração a necessidade de cada Ano. 

Apromoção do aluno dar-se-á ao fim do ano letivo. Nos anos iniciais 

(do 1º ano ao 5º ano) o aluno é avaliado por meio de relatórios bimestrais de 

acordo com os objetivos propostos. Também é necessária a frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) do total de dias letivos trabalhados para a 

aprovação. 

Autoavaliação 

A autoavaliação merece destaque neste documento pelo fato de ser  um 

componente essencial da avaliação formativa, por contribuir para a conquista 

da autonomia intelectual dos estudantes e por aplicar-se a todas as etapas e 

modalidades de ensino. Como a prova tem tido uso preponderante e várias 

capacidades têm sido exigidas dos estudantes, torna- se fundamental que a 

escola de Educação Básica invista em recursos que ampliem as aprendizagens 

de todos em suas várias dimensões. A autoavaliação pelo estudante é um 

desses meios. 

 

Avaliação Diagnóstica 

 

Os professores identificam os  aspectos em que os alunos apresentam 

dificuldades. A partir daí, os professores poderão refletir sobre sua prática e 

buscar formas de solucionarproblemas de aprendizagem ainda durante o 

processo e não apenas no final de um tempo de planejamento ou no final do 



58 
 

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 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 

comunidade escolar, inclusive à equipe gestora 

A função da escola é, principalmente, introduzir e familiarizar os alunos 

com o mundo letrado.Nesta proposta 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. 

 

Avaliação da Instituição 

 

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. 
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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 

inclusãonos 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. 

 

Avaliação de Rede (Provinha Brasil) 

 

A Avaliação da Alfabetização Infantil – Provinha Brasil é uma avaliação 

diagnóstica que visa investigar o desenvolvimento das habilidades relativas à 

alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, 

desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental 

das escolas públicas brasileiras. Aplicada duas vezes ao ano (no início e no 
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final), a avaliação é dirigida aos alunos que passaram por, pelo menos, um ano 

escolar dedicado ao processo de alfabetização. A aplicação em períodos 

distintos possibilita a realização de um diagnóstico mais preciso que permite 

conhecer o que foi agregado na aprendizagem das crianças, em termos de 

habilidades de leitura e de Matemática. 

 

Avaliações Externas (Prova Brasil e Ana) 

 

A Prova Brasil tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido 

pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e 

questionários socioeconômicos. A ANA – Avaliação Nacional de Alfabetização- 

está direcionada para unidades escolares e estudantes matriculados no 3º ano 

do ensino fundamental 

Nossa escola participou da Prova Brasil, Provinha Brasil e ANA nos anos 

em que foram aplicadas. O último índice do IDEB 2017 foi de 7,3. Estamos 

atentos ao resultado, visando sempre uma boa qualidade de ensino. 

 

Ética e Avaliação 

 

A avaliação precisa ser conduzida com ética, o que significa levar em 

conta o processo de aprendizagem dos estudantes em consonância com os 

seguintes aspectos: respeito às produções dos estudantes (elas lhes 

pertencem); avaliação desvinculada de comparação (compara-se o progresso 

do estudante com suas próprias capacidades e não com as dos colegas); 

avaliação informal encorajadora (desvinculada de ameaças, constrangimentos 

e punições); uso dos resultados da avaliação com o propósito do conhecimento 

do desempenho do estudante (sem serem incluídos em nenhuma forma de 

ranqueamento). 

Os resultados da avaliação são entregues apenas aos estudantes e ao 

representante legal da família. Essas diretrizes éticas se aplicam a todas as 

etapas/modalidades. Devem ser considerados o cuidado, o zelo e a discrição 

ao avaliar informal ou formalmente cada estudante. 
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10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA  

ESCOLA 

 

Objetivando uma proposta curricular voltada para aprendizagem 

significativa, dentro da realidade na qual a Instituição Escolar está inserida, nos 

propusemos a trabalhar projetos diversificados, interdisciplinares e 

contextualizados a partir do tema gerador: Cuidar do seu lixo é um ato de 

cidadania. Os projetos são vinculados a este tema desenvolvendo outros 

pequenos projetos como: ABRA, Prazer em Ler. Os projetos são entrelaçados 

aos temas transversais do currículo em movimento. Neles, “a assimilação de 

conceitos torna-se um processo construtivo que atua na estrutura hierárquica, 

promovendo a diferenciação progressiva (apresentação de conceitos 

abrangentes e inclusivos para, posteriormente, introduzir ao estudante 

conceitos mais específicos e detalhados) e a reconciliação interativa (que 

consiste em explorar as relações entre proposições e conceitos)”. Assim 

preserva-se o prazer em aprender, desenvolvendo esta capacidade essencial. 

A organização curricular objetiva intervir de forma permanente na 

formação integral do educando, trabalhando valores e atitudes que o integre na 

sociedade como cidadão crítico e consciente, capaz de mudar a realidade 

vigente. Em outras palavras, não é possível educar sem reconhecer que os 

sujeitos se constituem a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, ética, 

estética, que, pela complexidade das relações que se estabelecem entre todos 

os elementos que coabitam a Terra, dialoga amplamente com as dimensões 

ambientais e planetárias, em um novo desenho das relações humanas e 

sociais. Vista dessa forma, a Educação requer que estejam interados e 

sejamampliados, de forma qualitativa, espaço tempo, saberes e conteúdos. 

Ofertando aos sujeitos desse espaço a Educação Integral. 

A Educação Integral não pode resumir em apenas ampliação do tempo 

de permanência do estudante na escola, mas em mudanças das práticas 

docentes reconhecemos a importância dos saberes formais e informais, o valor 

dos saberes prévios e as múltiplas diferenças e semelhanças que fazem de 

todos nós sujeitos históricos e sociais de maneira a garantir o desenvolvimento 

integral, independente do Ano que esteja inserido. 

Como proposta da escola para atender as demandas de aprendizagem  
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dos estudantes,  após diagnóstico inicial será estruturada a aplicação do 

projeto interventivo individual ou coletivo com os alunos do 1º ao 5º ano, com 

atividades diversificadas, jogos, entre outras práticas que colaboram com as 

reais necessidades dos estudantes.  Segue em anexo o projeto interventivo da 

escola.  

A escola também tem como proposta de intervenção pedagógica o 

Reagrupamento que ocorre  da seguinte forma: 

Os reagrupamentos na Escola Classe 316 Sul acontecem 

semanalmente. Ocorre no início do turno dos alunos e termina na hora em que 

vai iniciar o lanche. Estão participando do reagrupamento, neste primeiro 

semestre de 2019, os alunos dos 2º anos e 3º anos. Os alunos dos 1º anos 

iniciarão, junto ao reagrupamento, no segundo semestre como foi acordado 

junto as professoras. A cada bimestre é escolhido um livro tema para dar 

embasamento as atividades que serão desenvolvidas pelos grupos pré-

silábicos, silábicos, alfabéticos, alfabetizados 1, alfabetizados 2, alfabetizados 3 

e alfabetizados 4. Participam das aulas de reagrupamento: professores, 

coordenadores, vice-diretora e diretora. Cada profissional, pode, a cada 

bimestre, escolher o grupo (em relação aos níveis) ao qual se identifica melhor 

para trabalhar. São utilizados vários ambientes da escola para a realização 

deste trabalho como: sala de coordenação, sala de orientação, pátio, salas de 

aula, sala de leitura e ambientes externos. A cada final de bimestre é realizado 

um teste da psicogênese, para a reorganização desses grupos, em relação aos 

níveis.  É feito a cada final de bimestre, uma devolutiva aos professores 

participantes, para que vejam a evolução dos alunos, frente a esse trabalho, 

mostrando a sua importância para o ciclo de alfabetização.  Sendo assim, 

depois de formados os grupos, a cada bimestre, as professoras recebem uma 

pasta, com uma lista de presença daquele determinado nível, contendo os 

nomes dos alunos, a turma a qual pertencem e o planejamento dos 

reagrupamentos daquele bimestre que se iniciará. Neste planejamento estão 

incluídos os dias em que acontecerão, os horários, os conteúdos a serem 

trabalhados em cada nível e as atividades de registro, com sugestões de jogos 

e brincadeiras. Todas as quintas-feiras, semanalmente, os professores 

participantes do reagrupamento, se reúnem no seu horário de coordenação, 

matutino ou vespertino, juntamente com a coordenação, por alguns momentos 
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para descrever o que deu certo naquela semana, o que poderia ser modificado 

para a próxima, trazem também sugestões de outros jogos e atividades para 

serem incluídas, fazem trocas de experiências e podem planejar as ações 

futuras. As professoras dos primeiros anos, apesar de não estarem 

participando do reagrupamento neste inicio de ano, fazem parte das reuniões 

realizadas nas quintas-feiras e estão totalmente a par do conteúdo que está 

sendo trabalhado e de como estão sendo desenvolvidas as atividades, para 

que no início do segundo semestre, estejam preparadas para inserção de suas 

crianças no reagrupamento. 

 

Segue o Planejamento dos Eventos Escolares e os projetos que a 

escola desenvolve: 

 

 

PLANEJAMENTO EVENTOS ESCOLARES 

TEMA GERADOR : CUIDAR DO SEU LIXO É UM ATO DE CIDADANIA 

REUNIÃO DE 

APRESENTAÇÃO 

Ensino Especial 

(08/02 às 8h) 

Geral (20/02 às 8h) 

Aula Matutino: 

13h15min às 15h45min 

Aula Vespertino: 

15h45min às 18h15min 

Bimestre Reunião de Pais Conselho deClasse 

 
1º (11/02 A 25/04) 

08/05 - 9h às 11h30min 

(vespertino) 
14h às 16h30min (matutino) 

 
23,24 e 25/04 

 

2º (26/04 A 08/07) 

31/07 - 9h às 11h30min 
(vespertino) 

14h às 16h30min 
(matutino) 

 

02,03 e 04/07 

3º (29/07 A 04/10) 
09/10 - 9h às 11h30min 

(vespertino) 14h às 
01,02 e 03/10 
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16h30min (matutino) 

4º (07/10 A 19/12) 
 

17/12 - Reunião de Pais 
10,11, e 12/12 

 

NOSSOS EVENTOS /DATAS COMEMORATIVAS 

FEVEREIRO/MARÇO 

 
25/02 A 

01/03 

 

COMEMORANDOO 

CARNAVAL 

Apresentação das Marchinhas de 

Carnaval- Para o dia sobre o Tema 

Gerador: 25/02 – 5º Ano - 26/02 – 4ºAno 

- 27/02 , 3º Ano - 28/02 – 2º Ano - 01/03 

– 1º Ano e E.E. 

 

 
04 A 08/03 

SEMANADISTRIT

AL 

DECONSCIENTIZA

ÇÃO E 

PROMOÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

07 E 08/03-TRABALHO REALIZADO 

NA ACOLHIDAE NA SALA DEAULA 

04/03 

05 E 06/03 
FERIADO RECESSO CARNAVAL 

 

08/03 

DIA      

INTERNACIONAL 
DA MULHER 

TAREFA REALIZADA EM SALA 

COM OS ALUNOS 

12/03 
DIA 

LETIVOTEMÁTICO 
 

 
 

18 A 22/03 

SEMANA DA 

CONSCIENTIZAÇÃO 

DO USO 

SUSTENTÁVEL DA 

ÁGUA 

TRABALHO REALIZADO NA 

ACOLHIDA E NA SALA 

22/03 
DIA MUNDIAL DA 

ÁGUA 
 

27/03 CIRCO  

ABRIL 

10 e 11/04 
PROVA 

DIAGNÓSTICA 
 

11/04 
ANIVERSÁRIO DA 

ESCOLA 

COMEMORAÇÃO NO PÁTIO COM 

OS ALUNOS 

12/04 
FESTIVAL DE 

TORTAS 

TODA ESCOLA NO TURNO 

VESPERTINO. INÍCO DO FESTIVAL 

APÓS TEŔMINO DA AULA 



65 
 

 
18/04 

DIA NACIONAL DO 

LIVRO/MONTEIROL

OBATO 

TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

19/04 DIA DO ÍNDIO 
TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

21/04 
BRASÍLIA 

TIRADENTES 

TAREFA REALIZADA NA SALA 

ENA ACOLHIDA 

 

22/04 

PÁSCOA 

DESCOBRIMENTO 

DO BRASIL 

PÁSCOA COMEMORAÇÃO 

COLETIVA NO PÁTIO 

MAIO 

01/05 

DIA 

DOTRABALHADO

R 

TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

 

06 A 

10/05 

SEMANA DE 

EDUCAÇÃO PARA 

A VIDA 

TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

08/05 
DIALETIVO 

TEMÁTICO 
 

12/05 DIA DAS MÃES TAREFA REALIZADA NA SALA 

JUNHO 

 

03/06 

DIA NACIONAL 

DAEDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

TAREFA REALIZADA NASALA E NA 

ACOLHIDA 

07/06 FESTA JUNINA FESTA NO TURNO VESPERTINO 

AGOSTO 

 

11/08 

DIA DOS PAIS/DIA 

DO ESTUDANTE 
TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

 
19 A 

23/08 

SEMANA DO 

FOLCLORE 

MOMENTO CÍVICO COM TEMA 

FOLCLORE. CADA 

TURMAAPRESENTA UM DIA: 

19/08 – 5ºANO, 20/08- 4º ANO, 21/08 – 

3º ANO, 22/08 – 2º ANO,23/08 – 1º 

Ano/E.E. 

22/08 DIA DOFOLCLORE  

29/08 
DIA 

LETIVOTEMÁTICO 
 

SETEMBRO 
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07/09 
INDEPENDÊNCIA 

DO BRASIL 

TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

13/09 FESTA DA FAMÍLIA CADA TURNO NO SEU HORÁRIO 

 
16 A 

20/09 

SEMANA DA 

PREVENÇÃO AO 

USO DAS DROGAS 

TAREFA REALIZADA NA SALA E NO 

PÁTIO 

21/09 DIA DA ÁRVORE 
TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

23/09 
INÍCIO DA 

PRIMAVERA 

TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

25/09 
DIA NACIONAL DO 

TRÂNSITO 

TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

 

30/09 

DIA DO 

SECRETÁRIO 

ESCOLAR 

 

OUTUBRO 

07 A 11/10 
SEMANA DA 

CRIANÇA 
COMEMORAÇÃO COM LANCHE 

ESPECIAL 

12/10 
DIA DA 

CRIANÇAFERIADO ----- 

14 E 16/10 RECESSO ESCOLAR ----- 

 

15/10 

DIA DO 

PROFESSOR 

FERIADO 

 

------- 

NOVEMBRO 

06/11 
DIA LETIVO 

TEMÁTICO 
 

12/11 
DIA DO GESTOR 

ESCOLAR 
 

15/11 
PROCLAMAÇÃO 

DA REPÚBLICA 

TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

19/11 DIA DA BANDEIRA 
TAREFA REALIZADA NA SALA E NA 

ACOLHIDA 

 

 
20/11 

DIA DA 

CONSCIÊNCIA 

NEGRA/ CHÁ 

LITERÁRIO 

MOSTRA 

CULTURAL 

APRESENTAÇÃO DE TODOS OS 

TRABALHOS REALIZADOS NO ANO E 

APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS 
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DEZEMBRO 

 

04/12 

DIA DO 

ORIENTADOR 

EDUCACIONAL 

 

 

 
DIAS LETIVOS MÓVEIS: 

21/06 (2º Bimestre) – Reposição – 18/05 

08/07 (2º Bimestre) – Reposição – 15/06 

17/10 (4º Bimestre) – Reposição – 26/10 

18/10 (4º Bimestre) – Reposição – 07/12 
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11.  PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

 GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃ

O DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- Abranger processos e práticas de 
gestão do trabalho pedagogico em 
consonância com o Currículo em 
Movimento. 
 
- Contemplar no PPP as diretrizes 
voltadas para uma EducaçãoIntegral. 

 

 
 

- Aperfeiçoar qualidade do ensino 
aprendizagem naescola. 

 

 

 
 

- Propiciar ao aluno intervenções que 
atendam suas  dificuldades de 
aprendizagem. 
 
- Estabelecer os critérios para manter 
uma boa conduta no ambienteescolar. 

 
 
- Fazer as coordenações coletivas 
semanais com oprofessor. 

- Assegurar 100% o 
processo de 
aprendizagem  dos 
estudantes. 
 
- Priorizar 100% a 
educação aberta a novas 
experiências para conviver 
com as diferenças 
educando paraautonomia. 

 

- Promover em 100% 
 a  aprendizagem 
significativa enfatizando a 
natureza interdisciplinar do  
currículo básico. 

 

- Diminuir para 5% o 
quantitativo de aluno com
 dificuldade pedagógica. 

 
- Cumprir em 100% as 
normas de conduta de 
acordo com o regimento 
escolar da SEEDF. 

 

- Aprimorar 80% as 
atividadeseducativas. 

- Seguir o Currículo em 
Movimento. 

 

 

- Considerar a  importância 
da articulação dos 
compomentes curriculares 
de forma interdisciplinar e 
contextualizada.  
 
- Estimular as habilidades e 
competência do aluno 
através do trabalho 
pedagógico de qualidade. 

 
- Promover o trabalho 
interventivo  e 
reagrupamento. 
 
- Conhecer as normas do 
regimento escolar e 
estabelecer as regras de 
boa conduta em sala de 
aula. 

 

- Contribuir com os 
professores para o trabalho 
educacional,
 trazend
o momentos de estudo e 
debate. 

- Anualmente 

 
 
 
- Anualmente 

 

 

 

 

- Semanalmente na 
coletiva 

 

 

 
- Bimestralmente 

 

 
 

- Anualmente 

 

 

 
- Semanalmente 

- Equipe 
gestora e corpo 
docente 

 

- Equipe 
gestora e corpo 
docente 

 
 

- Equipe 
gestora e corpo 
docente 

 
 

 
- Equipe gestora, 
coordenação e 
corpo docente 

 
- Equipe 
gestora e corpo 
docente 

 

 

- Equipe gestora 

- Anualmente 

 

 
- Anualmente 

 

 

 
 

- Anualmente 

 

 

 
 

- Anualmente 

 

 

 
- Anualmente 

 

 
 

- Todas as 
quartas-feiras 
do ano,  

- Exceto 
feriados 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 GESTÃOPEDAGÓGICA 

 

- Promover momentos de estudos com 
o corpo docente. 

 

 
- Incentivar a formação  continuada 
que contribua para a qualidade de 
ensino 

- Melhorar 80% as 
coordenações 
individuais ecoletivas. 

 

 

 

- Aperfeicoar 85% o 
trabalhopedagógico. 

-Participardas 
coordenações com os 
pares. 

 

 

 

-Participar da capacitação 
ofertada pela EAPE. 

- Semanalmente 

 

 
 

 

 

- A cada Semestre 

- Coordenação e 
corpo docente 

 
 
 

- Equipegestora. 

- Todas as 
terças e 
quintas-feiras 
exceto 
feriado. 

 
- Início de 

cadasemestre 
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 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

-  
- Construir processos diferenciados 
de avaliação que possam contribuir 

com a práticapedagógica. 

 

 

 

 
- Tornar uma escola de referência em 

educação. 

 

 

 

- Melhorar o acompanhamento 
pedagógico para atingir os resultados 

almejados, tanto nas avaliações 
externas como nasinternas. 

-  

 

 
- Realizar projetos que estimulem a 

aprendizagem e acriatividade. 

 

 
- Promover ações que atendam as 

necessidades educacionaisespeciais. 

 
 Proporcionar  aos 
educandos uma 
avaliação 100% mais 
justa, visando a função 
formativa. 

 

 
 

- Elevar o índice em mais 
20% de 
aprendizagemescolar. 

 

 

- Alcançar 80% dos 
resultados favoráveis 
tendo em foco 
asaprendizagens. 
 

 

 
- Alcançar 85% o 
sucesso escolarformando 
cidadãos maiscríticos 

 
- Atender em 85% os 
ANEEs dentro  das 
Necessidades, 
estimulando  a 
aprendizagem e a 
criativadade. 

 
-Avaliar continuamente o 
desenvolvimento por meio 
de auto avaliação, tarefas 
individuais ou em grupos, 
discussão em sala, 
trabalhos diversos em 
diferentes contextos. 
 

-  Proporcionar ao aluno 

intervenções que 
promovam seuavanço. 

 

 
- Analisar e acompanhar 
os processos e práticas 
de gestão do processo 
ensino aprendizagem, 
como também os indices 
alcançados. 
 

 

-Envolver os alunos de 
forma lúdica, harmoniosa 
eintegradora. 

 
-Aplicar os recursos 

didáticos conforme e 
proposta pedagógica. 

 
- Bimestralmente 
pelo professor e o 
aluno diariamente 

 

 

 

 
- Diariamente 

 

 

 

 
- Semanalmente nas 
coordenações. 

 

 

 

 
- Bimestralmente 

 

 
- Semanalmente 

 
- Corpo docente 
e coordenação 
 

 

 

 

 

- Corpo docente 
e equipe gestora 
 
 

 

 
 

- Equipe gestora 
e coordenação. 
 
 

 

 

- Toda a equipe 
da escola. 

 

 

- Toda equipe 
pedagógica da escola. 

 
- Durante o 

anoletivo. 

 

 

 

 

 

- Anualmente 

 

 

 

 
- Durante o ano 

letivo 

 

 

 

 
- Durante o 

anoletivo. 

 

 
- Durante o 

anoletivo. 
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 GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
. Abranger processosde 
práticas que 
respondam ao princípio da 
gestão democrática 
 
 

 
- Mobilizar a participação da 
família ressaltando o seu papel 
fundamental no que cabe a 
cada segmento do 
desenvolvimento do processo 
educacional. 
 

 

- Fortalecer vínculos da 
escola com a família num 
espaçoúnico. 

 
 
 
 
 

- Buscar e promover parcerias 
com outras entidades públicas. 

 

 

 

 

. 

 
- Incentivar a participação 
de 100% dosmembros da 
comunidade escolar no 
desenvolvimento de um 
espaço escolar de 
qualidade 
 

 
- Unir em 100% as 
família e escola. 

 

 

 
 

- Garantir em 100% ao 
acesso e a permanência
 e 
formação integral dos 
estudantes com a 
participação da família 
noprocesso. 
 
 

- Enriquecer em mais 30%  
o nosso trabalho 
pedagógico com as 
parceria entre 
outrasentidades 
Buscar e promover 
parcerias com outras 
entidades públicas. 

 
- Envolver os órgãos 
colegiados, conselho 
escolar, APM, como o 
canais de articulação 
entre si. 

 
- Fortalecer a 
integração família e 
escola visando a 
importância para a vida 
escolar do estudante. 

 
- Proporcionar 
diálogos éticos e 
responsabilização de 
papeis
 disti
ntos conscientizando  a 
responsabilidade de 
todos. 
 
- Complementar 
nossa prática 
pedagógica com 
palestras, visitas a 
entidades (ZOO, 
PM/DF, JARDIM 
BOTÂNICO, 
TRIBUNAIS etc). 

 
- Sempre que 
necessário 

 

 

 

 
- Reuniões bimestrais 
ou sempre que for 
necessário. 

 

 

 
- Sempre que 
necessário 

 

 

 

 
 
 
- Sempre que 
necessário. 

 
- Equipe gestora e 

Comunidade Escolar 

 

 

 
 

- Equipe gestora, corpo 
docente e família. 

 

 

 

 

- Família e escola 

 

 

 

 

 
 
- Equipe Gestora e 
corpo docente 

 
- Anualmente 

 

 

 

 
- Anualmente 

 

 

 

 
 

- Anualmente 

 

 

 

 

 
- Anualmente 
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 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- Construir o PPP com a participação 
efetiva de todos os envolvidos neste 
processo. 

 

 

 
 

- Incentivar a qualificação profissional 
em consonânica com  a 
qualidade deensino. 
 

 

 
- Implementar ambientes harmoniosos 
e adequados ao trabalho profissional 
da equipeescolar. 

Estimular a 
participação de 100% 
dos segmentos na 
construção doPPP. 
 
 
 
- Propor a participação 
em pelo menos 50% 
dos servidores em 
cursos oferecidos 
pelaEAPE. 

-  

 
Buscar melhorias no 
espaço escolar que 
proporcione 100% a 
execuçãoprofissional 

Possibilitarespaços de 
reflexão, debate para 
construção coletiva do PPP 
visando seu aperfeiçoamento 

 
Estimular a  formação 

contínua para o 
aprimoramento profissional 
e o mesmo tempo contribuir 
efetivamente com a busca 
do repensarpedagógico. 

 

Propor atividades, 
palestras, encontros, 
festas que fortaleçam as 
relações interpessoais 
diminuam osconflitos. 

Início do ano letivo 

 

 

 

 
 

Semestralmente 

 

 

 

 
 

Mensalmente 

Todos os segmentos 
da escola. 

 

 

 

 
Equipe gestora. 

 

 

 

 
Equipe Gestora. 

- Anualmente 

 

 

 
- Anualmente 

 

 

 

 

 

 
- Anualmente 
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 GESTÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- Gerir os recursos financeiros no 
desenvolvimento das atividades 
administrativas e pedagógicas conforme 
legislaçãovigente. 

 
 
 
 

- 

Assegurar a aplicação 
de 100%  dos recursos 
financeiros em prol das 
metas  de 
aprendizagens e 
desenvolvimento do 
educando. 

Utilizar os recursos 
financeiros do PDDE, PDAF,         
APM em 
consonância com a lei e 
conselhoescolar. 

Mensalmente pela 
comunidade escolar 

Equipe gestora 
e conselho 
escolar 

Durante o ano 
letivo. 
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 GESTÃOADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- - Reunir sempre que necessário com 
o conselho escolar para 
acompanhamento dos gastos 
investidos com os recursos 

- financeiros. 
 
 
 
 

- Executar as políticas públicas de 
educação. 

 
 
 
 
 
 

- Alinhar os diversos setores da 
escola de maneira que interagem 
entresi. 

 
 
 
 

- 

    Garantir 100% a lisura, 
a transparênica e a 
regularidade da 
prestação de contas dos 
recursos repassados e 
daqueles arrecadados 
pela U.E. 
 

Assegurar em 100% a 
qualidade, a equidade 
e a responsabilidade 
para ter uma educação 
de qualidade. 

 
 

 
Interagir pelo menos 
80% dos setores da 
escola
 colocand
o dentro do contexto 
que ela se encontra 
para tomadas de 
decisões tanto 
pedagógicas 
comofinanceira. 

Acompanhare 
Supervisionaras 
planilhas dos gastos 
com transparência para 
que  a comunidade 
escolar conheça como a 
verba foiaplicada. 

 
Estimular o trabalho em 
equipe dando suporte 
técnico pedagógico ao 
professor visando os 
objetivos da políticas 
públicas em prol da 
educação. 

 
Informar as equipes 
internas da escola para 
que visualize e contribuam 
criando mecanismo para 
alcançar-mos o objetivo 
principal: “Escola de 
Referência”. 

Quando 
necessário ou a 
cada mês. 

 
 
 
 

 
Semanalmente nas 
coletivas 

 
 
 
 
 

 
Semanalmente nas 
coletivas 

Equipe gestora e 
Conselho Escolar 

 
 
 
 
 

Equipegestora 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipegestora 

Durante a 
gestão da 
direção. 

 
 
 
 

 
Anualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anualmente 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

 

O acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento deste 

Projeto Político Pedagógico serão contínuos e progressivos. Sendo o 

mesmo aberto às novas abordagens e redimensionamentos, visando o 

alcance dos objetivos. Todos os membros da Comunidade Escolar 

podem sugerir, criticar e apontar novos caminhos durante o ano letivo, 

utilizando das reuniões escolares, ou outros instrumentos, como por 

exemplo: questionários, bilhetes,cartas entre outros. Todos os registros 

deverão constar em ata própria para devidas providências. 

 

          12.1.AVALIAÇÃO DO TRABALHO DA ESCOLA POR ELA MESMA 

 

Avaliação Institucional 

 

A Avaliação Institucional, aqui denominada Avaliação do Trabalho da 

Escola, destina-se a analisar a implementação de seu Projeto Político- 

Pedagógico para identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar sua 

revisão com vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar. A 

reflexão coletiva é imprescindível para que novas ações sejam estabelecidas 

em função da realidade e das necessidades de seus atores, de forma a 

promover as aprendizagens dos estudantes e dos profissionais que nela  

atuam. Trata-se de uma autoavaliação pela escola. Sua articulação com os 

outros dois níveis (aprendizagem em larga escala ou redes) faz-se, inclusive, 

quando traz para o centro da discussão os processos e procedimentos 

utilizados para realização dos trabalhos no interior da escola  e pontuar as 

metas a seguir. 

A avaliação do trabalho da escola ou sua autoavaliação é interna e 

permanente.  
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13. Projetos Específicos 
 

 
PROJETO OBJETIVOS 

 
PRINCIPAIS AÇÕES PROF. 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Projeto do Recreio: 
ABRA - Contribuir para 

tornar a escola num 
espaçoprazeroso. 

- Conscientizar para 
atitudes de 
cidadania e respeito 
ao próximo 
utilizando a 
linguagem verbal 
para a resolução de 
conflitos com a 
mediação dosanjos. 
 

-  Propiciar o 
desenvolvimento da 
autoestima, da 
imaginação, 
dacriatividade.  
 
- Resgatar as 
brincadeiras mais 
saudáveis que não 
fazem mais parte do 

-Entrevistacom alunos        para 
asugestão de 
atividades que podem ser 
realizadas durante o recreio. 
 
- Contação de história: 
 
Relacionar atitudes positivas 
que devemos ter durante 
orecreio 
 
- Filme: Trabalhoem 

equipe – Juntos fazemos mais 
e melhor. 
 
- Confecção de brinquedos 
com sucatas. 

Orientador, Direção e 
Corpo Docente 

Bimestralmente no 
Conselho de Classe. 
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repertório de 
brincadeiras de 
nossas 
criançasatualmente; 

 
- Conscientizar 
nossos alunos de 
quais são as ações, 
atitudes e 
procedimentos mais 
corretos para cada 
espaço físico 
daescola; 

Projeto de Leitura: 
Prazer em ler 

- Proporcionar ao 
indivíduo através da 
leitura a 
oportunidadede 
alargamentodos 
horizontes culturais e 
pessoais, garantindo 
a sua formação crítica 
e emancipadora. 
- Desenvolver a 
linguagem oral e 
escrita dos estudantes 
 
 
 

- De quinze em quinze dias o 
estudante levará para casa um 
livro de literatura e a atividade 
relacionada ao livro. 
As atividades serão conforme 
os vagões do trem abaixo e de 
acordo com o ano. 
- O aluno levará de 15 em 15 
dias diversos gêneros textuais 
em uma pasta com grampo 
intercalando com o trem da 
imaginação; 

Corpo Docente A avaliação será 
processual e 
contínua, e por meio 
das amostras dos 
trabalhos realizados 
pelos (as) educandos 
(as). Deve-se 
observar, também, se 
apresentaram 
avanços na leitura e 
escrita. 
 

Entrada Dirigida - Aproximar os 
estudantes do ato de 
saber ouvir e falar, 

- Leitura de diversos tipos 
textuais, de terça a sexta-feira 
nas entradas dos turnos. 

Direção, Equipe 
pedagógica e 
estudantes.  

A avaliação será 
processual e 
contínua, com 
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despertar o gosto pela 
leitura. 
- O respeito mútuo. 
 

momentos oportunos 
nas coletivas para 
reflexão de melhorias. 
 

Sala de Leitura - Oportunizar o 
contato com todos os 
tipos de livros, textos, 
entre outros. 
 

- Cada Ano/turma frequentará a 
sala de leitura para participar 
de atividades que possibilitem 
a interação dos alunos com os 
livros, textos, entre outras 
ações. 

Responsável pela 
sala de leitura e 
professor regente 

A avaliação será 
processual e 
contínua, e por meio 
das amostras dos 
trabalhos realizados 
pelos (as) educandos 
(as). Deve-se 
observar, também, se 
apresentaram 
avanços na leitura e 
escrita. 

Projeto interventivo Atender aos alunos 
que após diagnóstico 
e trabalho inicial não 
demonstraram 
crescimento 
pedagógico, 
proporcionando uma 
aprendizagem 
significativa, utilizando 
o lúdico de forma a 
auxiliar na aquisição 
de conceitos, como 
também utilizar outros 
instrumentos fazendo 
com que o aluno 
desenvolva suas 

O projeto será desenvolvido 
todas as segundas-feiras com 
2 horas de trabalho, atendendo 
os alunos em grupos ou por 
nível da psicogênese, bem 
como em determinados 
momentos os atendimentos 
serão individualizados, com 
muitas atividades lúdicas 
envolvendo jogos didáticos e 
material concreto.  
As aulas serão planejadas 
semanalmente de acordo com 
o desenvolvimento e 
necessidade dos alunos 
atendidos pelos professores, 

Direção, supervisão, 
Coordenação e, ou 
Professor 

A avaliação será 
bimestral, realizada 
através das atividades 
escritas, observação e 
troca de informação 
nas coordenações, 
bem como a 
elaboração de 
relatórios de 
desenvolvimento da 
turma realizados pela 
professora. 
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habilidades cognitivas. 
 

coordenação e direção.  
 

Projeto de 
informática: Atletas 
da Mente - Aqui o 
seu cérebro não vai 
querer ficar parado 
 

Ampliar o 
desenvolvimento das 
habilidades mentais 
dos alunos da Escola 
Classe 316 Sul por 
meio de atividades 
lúdicas no 
computador. 

Para que seja alcançado o 
objetivo proposto, os alunos 
serão encaminhados pelo 
professor regente ao 
laboratório de informática, no 
horário previsto no cronograma 
dado aos professores, e 
participarão das atividades 
previstas para cada aula, onde 
já estará aguardando o 
professor responsável por 
executar o projeto. 
Na primeira aula, os estudantes 
serão convidados a se 
ambientar na aula de 
informática, pensar sobre o que 
fazem ali, o que esperam do 
projeto. E à medida que forem 
sendo constatadas as 
especificidades e as 
necessidades de cada turma, 
as aulas serão planejadas a 
partir destas. Os alunos terão 
60 minutos semanais para a 
aula. E ao final farão uma 
breve avaliação da aula. 

Para executar o 
projeto necessitamos 
de um profissional 
específico na área. 
Professor regente 

Nos horários de 
coordenação serão 
feitas as análises das 
avaliações dos 
alunos, trocas com os 
professores regentes, 
planejamento de 
ações, definição, 
escolha e teste das 
atividades a serem 
propostas aos alunos, 
além de análise dos 
equipamentos, com a 
intenção de verificar 
necessidades de 
reparo e manutenção. 
 

Classe Especial na 
Escola Classe 316 
Sul 

-Reorganizar ações 
pedagógicas para o 
atendimento à 

- Reformulação do espaço 
destinado as turmas de Classe 
Especial na Escola Classe 316 

Professor das classes 
especiais, Equipe 
pedagógica 

Avaliação semestral 
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 estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais. 

Sul para melhor organizar 
ações pedagógicas para o 
atendimento à estudantes com 
necessidades educacionais 
especiais. 
- Propor aos  estudantes a 
dinâmica do espaço para que 
eles tenham a oportunidade de 
passar diariamente, em média, 
por dois ambientes de 
aprendizagem específicos, 
conforme planejamento dos 
professores e usufruam de 
momentos coletivos de 
atividades livres e dirigidas (por 
exemplo: Lanche, rotina diária, 
musicalização, etc.), sendo a 
grade horária formulada em 
conjunto: professor somado à 
equipe pedagógica. 
- Planejamento construído 
semanalmente, alinhando os 
objetivos de forma a respeitar 
as especificidades da prática 
pedagógica de cada professor. 
 

 Programa 
Educacional de 
Resistência às 
Drogas- PROERD-
PMDF    

- Possibilitar a 
conscientização sobre 
possibilidades 
saudáveis para os 
estudantes e 

 Propor aos estudantes uma 
variedade de atividades 
interativas que permitem o 
aprendizado cooperativo, 
ministradas obrigatoriamente 

Direção, Professor 
Regente e parceria 
com a PMDF- Policial 
militar 

Ao término do 
programa. 
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familiares para 
lidarem com os 
diversos temas 
vivenciados na fase 
do desenvolvimento.  
Oportunizar o 
fortalecimento do 
trinômio: Polícia 
Militar, Escola e 
Família. 

por um policial militar fardado, 
que além da presença física 
em sala de aula como 
educador social, tem ainda, a 
oportunidade de fortalecer o 
trinômio: Polícia Militar, Escola 
e Família, desta forma propiciar 
a formação de uma rede 
protetiva crescente sobre o uso 
e abuso de droga. 

Programa Mais 
Alfabetização – 
PMALFA - MEC 

- Fortalecer e apoiar 
as Unidades 
Escolares no 
Processo de 
Alfabetização, para 
fins de leitura, escrita 
e matemática dos 
estudantes 
matriculados no 1º 
ano ou no 2º Ano do 
Ens.Fund. Regular. 

Trabalho realizado por um 
período de 5 horas semanais 
com a presença de um 
assistente de alfabetização 
junto ao professor 
alfabetizador. 
Ofertar e trabalhar com os 
educandos os materiais 
didáticos- pedagógicos 
oferecidos pelo Programa- 
PMALFA. 
Realização das avaliações 
propostas pelo Programa. 
 

Direção, 
Coordenação, 
Professor 
Alfabetizador e 
Assistente de 
Alfabetização. 

Durante o Programa 
serão realizadas 
várias avaliações:  
- Avaliação 
Diagnóstica ou de 
Entrada; 
-Avaliação Formativa 
de Processo; 
- Avaliação Formativa 
de saída. 

 

 



82 
 

 



83 
 

14. REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS 

 

Distrito Federal. Secretaria de Estado de Educação – SEEDF. 

Currículo em movimento da Educação Básica – Ensino fundamental 

anos iniciais, Brasília-DF, 2014. 

Vygotsky, L. S. A construção do Pensamento e da Linguagem – São 

Paulo: Martins Fontes, 2001. 

Distrito Federal. Secretaria de Estado de Educação – SEEDF. 

Diretrizes de Avaliação Educacional – Aprendizagem Institucional em 

larga escala 2014-2016, Brasília-DF,2014. 

Distrito Federal. Secretaria de Estado de Educação- SEEDF. Projeto 

Político-Pedagógico, Professor Carlos Mota, Brasília-DF, 2012. 

Villas Boas, Benigna Maria de Freitas. Virando a escola pelo avesso 

por meio da avaliação. Campinas-SP: Papirus,2008. 

Distrito Federal (Brasil). Secretaria de Estado de Educação. 

Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 6º 

Ed- Brasília, 2015. 

Distrito Federal. Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as 

Aprendizagens, Brasília,2014. 

Distrito Federal. Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes de 

Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a 

Educação Básica, Brasília,2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

15. APÊNDICE 

 
Este Projeto Político Pedagógico foi elaborado em consonância 

com as orientações dadas pela Secretaria de Estado de Educação do 

DF (SEEDF). 

A equipe organizadora que é composta pela diretora, vice-

diretora, coordenadoras, supervisora, fez várias reuniões com os 

profissionais da educação desta unidade de ensino para leitura, 

apreciação e sugestões. Após a conclusão dos estudos o PPP foi 

atualizado conforme as demandas da escola. 
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Plano de Ação da Coordenação Pedagógica da Escola Classe 316 Sul 
 

Esse plano de ação tem a intenção de promover no ambiente escolar momentos que possibilitem aos professores, avaliar e 
repensar sua prática, almejando assim, a melhoria da qualidade do processo ensino aprendizagem. 

 

Objetivos 
Específicos  

Ações / Estratégias Parcerias 
envolvidas nas 
ações 

Público  Cronograma  Avaliação das 
ações  

- Auxiliar a direção 
da escola, na 
coordenação, 
reelaboração, 
execução e 
avaliação do 
Projeto Político 
Pedagógico da 
Escola. 

Leitura e análise do 
PPP. 

Equipe gestora, 
Coordenação. 

Todos os 
segmentos da 
escola. 

Início e término do 
ano letivo.  

Avaliação anual 
através de reuniões 
e questionários  

- Promover junto 
com a direção a 
integração dos 
professores de 
diferentes anos, 
garantindo a 
interdisciplinaridade 
e a articulação 
entre diferentes 
Anos, níveis e 
Classe Especial de 
ensino atendidos 
na escola. 

Articulação com 
professores para 
garantir a 
integração 
buscando 
interdisciplinaridade 
entre anos, níveis e 
Classe Especial. 

Coordenação  
Corpo Docente 

Corpo Docente Ano Letivo Nas coletivas de 
quarta-feira, com 
dinâmicas, jogos e 
atividades diversas 
de estudos 

- Realizar estudos Realização de Orientação, Equipe Professores  Preferencialmente  Semanalmente 
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de temas, 
baseados no 
diagnóstico da 
realidade escolar. 

momentos de 
estudo dos temas 
relacionados com 
as demandas 
existentes na 
escola. 

de apoio à 
aprendizagem, 
Equipe Gestora, 
Professores e 
Coordenação 

nas quartas-feiras 
(coletivas) 

através de debates 
abertos ao público 
alvo. 

- Promover 
encontros de 
formação 
continuada para os 
professores. 

Incentivar os 
professores na 
participação em 
palestra, cursos 
oficinas entre 
outros ofertados 
pela EAPE. 

Equipe gestora e 
EAPE. 

Corpo Docente Nas coordenações 
de terças ou 
quintas-feiras. 

Semestralmente 
com comprovação 
de presença 

- Orientar e 
acompanhar o 
diagnóstico dos 
alunos, 
possibilitando 
melhor atendimento 
ao educando, 
relatando avanços 
e dificuldades na 
aprendizagem. 

Realização de 
análise por Ano dos 
resultados das 
avaliações de larga 
escala , ( Prova 
Brasil, Provinha 
Brasil, Avaliação 
para 
Aprendizagens, 
Avaliação em 
Destaque)  

Equipe Gestora e 
Coordenação 

Coordenadores e 
Professores 

Nas coordenações 
de terças ou 
quintas-feiras. 

Bimestralmente 
com análise de 
resultados 
apresentados 
 

- Promover e 
articular momentos 
com a família e 
com a comunidade, 
através de 
palestras e 
sensibilização, 

Realização de 
reuniões, palestras 
e eventos 
escolares. 

Orientação, Equipe 
de apoio à 
aprendizagem, 
Equipe Gestora, 
Professores e 
Coordenação 

Toda comunidade 
escolar 

DIA letivo temático, 
Reuniões 
Bimestrais ou 
Convocações de 
público alvo. 

Bimestralmente 
com registros em 
formulários 
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eventos do Dia 
Letivo temático e  
outros eventos 
culturais. 

- Acompanhar 
cronograma de 
projetos 
interventivos dos 
alunos com 
dificuldade de 
aprendizagem.  

Promover um junto 
ao professor 
regente o 
acompanhamento 
do rendimento 
escolar buscando 
metodologias que 
melhore a 
aprendizagem do 
estudante. 

Professor  
Coordenação 

Professor/ aluno Bimestralmente ou 
na coordenação 
individual, de 
acordo com a 
necessidade do 
estudante em 
questão. 

Análise do 
desempenho do 
aluno, pode ser 
semanalmente ou 
da necessidade do 
professor.  

- Auxiliar na 
organização dos 
reagrupamentos, 
dando suporte com 
sugestões de 
temas, livros, jogos 
e atividades a 
serem 
desenvolvidas por 
cada nível. E 
ofertando novos 
locais para esse 
tipo de 
atendimento. 

Realizar o 
Reagrupamento 
junto com corpo 
docente. 

Equipe Pedagógica 
e professores 

Professor/ Aluno  Semanalmente: 
todas as terças-
feiras 

Bimestralmente 
através dos testes 
da Psicogênese. 

- Promover 
mecanismo 
diferenciados de 

Realizar avaliação 
processual e 
continua do 

SOE, Equipe 
Gestora, 
Coordenação e 

Orientação, Equipe 
de apoio à 
aprendizagem, 

Ao término de cada 
bimestre. 

Dinâmicas de 
avaliação e registro 
em atas 
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avaliação trabalho 
pedagógico dentro 
das salas de aula, 
coordenação e do 
PPP. 

Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem 

Equipe Gestora, 
Professores e 
Coordenação 

- Incentivar a 
participação do 
corpo docente na 
Virada pedagógica 
promovida pela 
CRE 

Promover os 
encontros 
pedagógicos sua 
importância, pois 
há trocas de 
experiências que 
contribuem com 
trabalho 
pedagógico.  

CRE, Equipe de 
Direção, 
Coordenação local 

Corpo Docente Nas reuniões 
coletivas (quartas-
feiras) 

Avaliação ocorre 
diariamente ao 
término dos 
encontros. 

- Realizar e 
participar dos 
Conselhos de 
Classe  

Solicitar ao corpo 
docente tais 
documentos para o 
Conselho de 
Classe:  
- ficha do pré 
conselho 
preenchida; 
- RAvs; 
- Adequação 
Curricular se 
houver 
necessidade; 

SOE, Equipe 
Gestora, 
Coordenação e 
Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem e 
professores 

SOE, Equipe 
Gestora, 
Coordenação e 
Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem e 
professores 

 O Conselho de 
Classe ocorre 
geralmente na 
última semana do 
Bimestre. 

Reunião bimestral 
com momentos 
para elencar as 
demandas dos 
Anos/turmas e 
abordar nos 
registros escritos 
as providências a 
decidir. 
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PLANO DE CURSO ANUAL 2019 
 

 

 

Baseado no CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

EIXOS TRANSVERSAIS: Educação para a Diversidade/ Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos/ 
Educação para a sustentabilidade. 

EIXOS INTEGRADORES: Alfabetização/ Letramento/Ludicidade. 
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Classes Pré Inclusivas 

LINGUAGENS – LÍNGUA PORTUGUESA 

Objetivos Conteúdos 

* Durante todo o ano letivo 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS ARTICULADOS COM 
TEXTOS: 

 Diferenciar as unidades linguísticas: letras, 

palavras, textos, números e outrossímbolos.

 Conheceroalfabeto,perceberafunçãodasletras e 

reconhecer os diferentestipos.

 Compreender, no mínimo, a estrutura silábicaCV 

para ler e escrever palavras e pequenostextos.

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS ARTICULADOS COM TEXTOS: 
 Símbolos: Identificação e diferenciação (letras, números, figuras, 

etc.) 

 Alfabeto:Topologiadeletras,tiposdeletras(maiúsculaeminúscula), 
ordem alfabética, identificação de consoantes evogais. 

 Letras Iniciais das palavras significativas – percepção dosom. 

 Relação de letras palavras eimagens. 

 Análisedepalavrassignificativasquantoaonúmerodeletras,sílabas 
orais, letra inicial efinal. 

 Classificação de palavras que começam e terminam com a mesma 
letra. 

 Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das 
palavras. 

 Segmentação(divisão) oral da palavra em sílabas. 

 Identificação do som da sílaba napalavra. 

 Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e escrita 
de palavras etextos. 

 Palavras novas a partir das outras, trocando letras e sílabas 
(PATO/MATO;GADO/DADO) 

 Utilização da estrutura silábica CV para ler e escrever palavras e 
pequenostextos. 

LEITURA: PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

 Identificar diferentes linguagens (verbal enão 
verbal) presentes em gênerostextuais. 

LEITURA: PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

 Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e 
imagem), concretizados em diversos gêneros e em diferentes 
suportes etexturas. 
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 Selecionar informações necessárias para a 
compreensão do texto de acordo com o objetivo 
daleitura.
Perceber o assunto principal de textos lidos por 
outros leitores; 

 Relacionar os assuntos de textos lidos, a 
conhecimentos prévios, construindosignificados;

 Participardesituaçõesdeproduçãooraleescrita de 
textos em diferentes gêneros.

 Nome próprio e de colegas: leitura eescrita. 

 Leitura e escrita de listas diversas de acordo com algunscritérios: 
ordem alfabética, contexto, semântica,etc. 

 Cantigas de roda, parlenda, trava-língua, lenga-lenga, adivinhação, 
piada, quadrinhas, poemas-leitura, declamação, brincadeiras e 
produção. 

 Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: leitura apoiadas em 
imagens e em textos (quantidade, forma, disposição, gráfica, 
prováveis interlocutores,etc.) 

 Ilustração (desenhos) de poemas, músicas e contos de fadas, como 
forma de interpretação do temaabordado. 

 Criação de histórias por meio dedesenhos. 

 Relaçãoimagem–texto:leituradenarrativassomentecomimagens. 

 Descrição oral da sala deaula. 

 Relatos de acontecimentos docotidiano. 

 Reconto de histórias por meio da oralidade, escrita edesenho. 

 Manuseio de suportes textuais: livros, revistas, jornal, gibi,folhetos, 
folder, encartes cartazes, cartão, panfletos,etc. 

LITERATURA 

Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de 
aprender a ler com prazer e aprimorar-se como 
leitor e escritor proficiente. 

 Lidar com textos variados para descobrir a 
diversidade estética presente na literatura 
infantil.

Recontar contos de fadas e lendas queconhece. 
 Ilustrar histórias e clássicos da LiteraturaInfantil.

LITERATURA 
 

 Exploração estética (ritmo, rima, estrofe e silhueta) de gênerosda 
tradição oral: parlendas, cantigas, música popularetc. 

 Livros e obras infantis: escuta emanuseio. 

 Literatura e cinema: diferença entre livro e o filme, realçandoa 
autoriaoriginal. 

 Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: diferença 
da obra literária, de adaptações feitas pelacriança. 
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Classes Pré Inclusivas 

LINGUAGENS – MATEMÁTICA 

Objetivos Conteúdos 

* Durante todo o ano letivo 

ESTRUTURAS LÓGICAS OU PROCESSOS MENTAIS 
 Vivenciar situações que envolvam estruturaslógico-matemáticas.

 Adquirir noções de conservação, correspondência, comparação 
classificação, ordenação esequenciação.

ESTRUTURAS LÓGICAS OU PROCESSOS MENTAIS 
 Estruturas lógico-matemáticas (processos mentais): conservação, 

correspondência,comparação.

 Classificação esequenciação.

 Seriação.

 Ordenação einclusão.

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 Identificar o uso do número em suas diferentes funções sociais, 

reconhecendo suanecessidade. 

 Contar objetos de uma coleção (tampinhas, palitos, figurinhas) ou 
eventos (número de alunos presentes, número dejogadas). 

 Realizar correspondência biunívoca na contagem: reciprocidade 
entre objeto contado, e a fala numérica que se refere ao objeto (ex: 
1 para uma figurinha, 2 para outrafigurinha...). 

 Realizar contagens para desenvolver a capacidade de separar 
objetos já contados dos ainda não contados(zoneamento). 

 Compreender que o último objeto de uma coleção a ser contada 
refere-se a quantidade de objetos dacoleção. 

 Compreender a lógica do sistema de numeração decimal a partir da 
construção de grupos de 10 com o respectivo registrosimbólico. 

 Comparar ou ordenar quantidades por contagem, formulação de 
hipóteses sobre a grandeza numérica, identificação da quantidade 
de algarismos e da posição ocupada por eles na escrita numérica 
(até no mínimo99). 

 Introduzir as nomenclaturas: unidades, dezenas após a 
compreensão doagrupamento. 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 Funções do número: indicador de quantidade de elementos de uma 

coleção discreta(cardinalidade). 
 Indicador de posição: númeroordinal. 

 Sequência oralnumérica. 

 Correspondênciabiunívoca. 

 Zoneamento (os contados e acontar). 

 Conservação de quantidade, relação entre: quantidade-quantidade, 
quantidade-símbolo,símbolo-quantidade. 

 Agrupamentos e desagrupamentos dequantidades. 

 Registro, leitura escrito-numérica de quantidades até menores que 
umacentena. 

 Formação de grupos (grupos de 10 – unidade para dezena), 
formação de agrupamentos (grupo dentro de grupo – dezena para 
centena). 

 Ordenação Crescente e decrescente, antecessor esucessor. 

 Sistema Monetário Brasileiro (reconhecimento de cédulas e 
moedas). 

 Registros pictóricos, orais ou escritos de experiências matemáticas 
vivenciadas a partir de situações-problemaenvolvendo adição 
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 Elaborar Situações contextualizadas para comparação entre 

números : ordenação crescente e decrescente, antecessor e 
sucessor, maior que, igual a, menor que , até99. 

 Reconhecer cédulas e moedas do nosso Sistema Monetário 
Brasileiro através de atividadeslúdicas. 

 Compreender diferentes composições até 10 estimulando cálculo 

mental ( ex: 5 = 1+4 , 2+3, 5+0,4+1). 

(ações de juntar, acrescentar), subtração (ações de retirar, 
comparar) e divisão (ações de partilhar). 

GRANDEZAS E MEDIDAS 
 Compreender expressões básicas para desenvolver a ideia de 

tempo: agora, depois, antes, amanhã,hoje.

 Identificar o uso do calendário: dia, mês eano.

GRANDEZAS E MEDIDAS 
 Medida de tempo: noções de tempo (antes, durante e depois, dia, 

semana, mês, ano, manhã, tarde e noite). Medida de tempo: hora 
inteira, meiahora. 

 Exploração e utilização do calendário. 

ESPAÇO E FORMA 
 Perceberoprópriocorpo,suasdimensõesemrelaçãocomoespaço 

físico.

 Reconhecerseuprópriocorpo,comoreferencialdedeslocamentono 
espaço (para cima e para baixo, para frente e para trás, para dentro 
e para fora, para direita e paraesquerda).

 Observar, manusear, estabelecer comparações entre objetos do 
espaço físico e objetos geométricos, sem uso obrigatório de 
nomenclaturas.

ESPAÇO E FORMA 
 Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e 

respeito àssingularidades).

 Noção de lateralidade, posicionamentos e comparações: acima de - 
abaixo de, em cima de – embaixo de, a direita de – a esquerda de, 
em frente de – atrás de, no meio de , diante de, em torno de (ao 
redor de), dentro-fora, antes de- depois de, ao lado de, entre, 
horizontal-vertical, menor que – maior que, igual a - inferior a – 
superiora.Sentidos:parabaixo-paracima,porbaixo–porcima,para a 
direita – para a esquerda, horizontal –vertical.

 Reconhecimento de formas geométricas espaciais e planas em 
contextosvariados.

 Percepção das formas geométricas nosobjetos.

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 Compreender a funcionalidade dos registros, nos jogose 
brincadeiras. 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 Registrodeformavariadadacoletadeinformaçõesemsituaçõesde 
pesquisa, jogos e brincadeiras. 
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Classes Pré Inclusivas 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Objetivos Conteúdos 

* Durante todo o ano letivo 

1º BIMESTRE 
 Observar a natureza e reconhecer a necessidade de preservar o ambiente 

em que vivemos, bem como aágua.

 Entender a importância da água para o planetaTerra;

 Conhecer ambientes naturais e ambientes construídos, compreendendo o 
homem como principal agente transformador dessesambientes.

 Conhecer diferentes formas de alimentação dos seresvivos.

1º BIMESTRE 
 Água- importância, características e usosustentável.

 Ações do homem no ambiente: ambientes naturais e ambientes construídos 
(preservação do ambiente em quevive).

 Poluiçãodomeioambiente(cuidadoscomasaladeaula,espaçosdaescola e 
seusarredores).

 AlimentaçãoSaudável.

2º BIMESTRE 
 Identificar diferenças e semelhanças entre o dia e anoite.

 Reconhecer oSolcomofontedeluznaturaleasombracomoaausênciade luz.

 Compreender a tecnologia no processo de transformação dos recursos 
naturais.

 Identificardequesãofeitososdiversosobjetosquefazempartedouniverso da 
criança.

2ºBIMESTRE 
 Ocorrênciadodiaedanoite(diferençasesemelhançasentreodiaeanoite).

 Importância do Sol para a manutenção davida.

 Invenções e descobertas realizadas pela humanidade no ambientefamiliar.

 Transformações científicas e suas influências no meio físico esocial.

3º BIMESTRE 
 Diferenciar seres vivos e não vivos, identificar suascaracterísticas.

 Identificar ambientes onde são cultivadosvegetais.

 Identificar partes da planta e compreender noções depreservação.

3º BIMESTRE 
 Animais (classificação, características, revestimento do corpo,alimentação, 

locomoção, interação com o serhumano).

 Plantas (classificação, características, textura, comestíveis enão 
comestíveis).

4º BIMESTRE 
 Conhecer o próprio corpo, identificando suas partes, além de comparar as 

semelhanças com outrosindivíduos.

Reconhecer funcionalidades das partes docorpo. 
 Compreender que a saúde em seus diversos aspectos: pessoal, social e 

ambiental é promovida pela atuação de diferentesagentes.

 Reconhecer que a higiene pessoal e ambiental são importantesà
preservação da saúde. 

4º BIMESTRE 
 Percepção do ambiente e orientação espacial por meio dos órgãos 

sensoriais e daludicidade.

 Identificação das partes e noções básicas das funções do corpohumano.

 Semelhanças e diferenças entre ossereshumanos.

Cuidados com ocorpo.
HigienePessoal. 

 Sentidos (olfato, paladar, audição, tato, visão).
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Classes Pré Inclusivas 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

Objetivos Conteúdos 

* Durante todo o ano letivo 

1º BIMESTRE 

 Identificar as características do meio ambiente próximoà 
escola e a sua residência, reconhecendo diferenças, e 
como contribuir para preservar essaspaisagens. 

 Identificar espaços de convivência e seu papel para a 
comunidade escolar ecircunvizinha. 

 Reconhecerimportânciadainterdependênciade 

espaços,e que estes são construídos a partir derelações 
sociais e de intervençõeshumanas. 

1º BIMESTRE 

 Paisagens da sua escola e locais próximos asua 
residência. 

 Preservação do ambiente (familiar, escolar e 
circunvizinho) e dos recursosnaturais. 

 Práticas de conservação e desenvolvimento de atitudes 
sustentáveis (redução do consumo,reciclagem). 

2º BIMESTRE 

 Preservar e respeitar o meio ambiente, participando de 
questõesdavidacoletivadaescolaedesuacomunidade 
circunvizinha. 

 Reconhecer práticas de utilização e conservação dos 
espaços e meio ambiente, por meio de atitudes 
sustentáveis, visando ao bem-estar detodos. 

 Identificar mudanças e permanências ocorridas em 
diferentes espaços ao longo dotempo. 

 Distinguir elementos naturais e construídos, existentes 
nas paisagens e os impactos decorrentes da ação 
humana. 

2º BIMESTRE 

 Espaços vividos: minha casa, meu endereço, meu 
telefone. 

 Espaço da sala de aula: a posição de objetos e 
estudantes: frente, atrás , em cima, embaixo; dimensões 
( altura, comprimento,largura). 

 Reorganização do espaço pelogrupo. 



97 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

ESCOLA CLASSE 316 SUL 
 
 

 
3º BIMESTRE 

 Conhecer registros cartográficos (mapas, guias, de ruas, 
endereços, pontos de referência) observando seus usos 
sociais. 

 Localizar nos trajetos de deslocamentos diários 
informações: endereço, nomes de ruas, pontos de 
referência. 

 Localizar no espaço a posição do corpo e de outros 
objetos, reconhecendo noções de posicionamento 
(frente, atrás, entre, perto, longe), e lateralidade 
(esquerda e direita) e legendas (cores eformas). 

3º BIMESTRE 

 Espaçodaescola:saladeaula,espaçosbrincantes,sala de 
leitura, demais dependências (localização, utilização, 
reorganização econservação). 

 Espaço da escola: espaços escolares – pontos comuns 
esemelhantes;referênciasdaescola–posições:(direita, 
esquerda, interior, exterior, vizinhança, separação); 
espaçoexternodaescola–ligaçãodaescolacomoutros 
lugares. 

 Espaço da vizinhança: a rua onde moro, comércio local, 
espaços de lazer, órgãos públicos, (posto de saúde, 
delegacias, hospitais,escolas). 

4º BIMESTRE 

 Desenvolver noções de localização espacial (dentro e 
fora , ao lado, entre), orientação (esquerda e direita) e 
legenda (cores eformas). 

 Conhecer a realidade de comunidades rurais, 
quilombolas eindígenas. 

 Reconhecer diversas fontes de escritas, midiáticas, 
iconográficas e orais que representam a diversidade 
geográfica de sualocalidade. 

4º BIMESTRE 

 Comunidades rurais, quilombolas eindígenas. 

 Representação dos diferentesespaços. 

 Registros cartográficos (mapas, guias de ruas, 
endereços), maquetes, globoterrestre. 
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Classes Pré Inclusivas 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Objetivos Conteúdos 

* Durante todo o ano letivo 

1º BIMESTRE 
 Observar a natureza e reconhecer a necessidade de preservar o ambiente 

em que vivemos, bem como aágua.

 Entender a importância da água para o planetaTerra;

 Conhecer ambientes naturais e ambientes construídos, compreendendo o 
homem como principal agente transformador dessesambientes.

 Conhecer diferentes formas de alimentação dos seresvivos.

1º BIMESTRE 
 Água- importância, características e usosustentável.

 Ações do homem no ambiente: ambientes naturais e ambientes construídos 
(preservação do ambiente em quevive).

 Poluiçãodomeioambiente(cuidadoscomasaladeaula,espaçosdaescola e 
seusarredores).

 AlimentaçãoSaudável.

2º BIMESTRE 
 Identificar diferenças e semelhanças entre o dia e anoite.

 ReconheceroSolcomofontedeluznaturaleasombracomoaausênciade luz.

 Compreender a tecnologia no processo de transformação dos recursos 
naturais.

 Identificardequesãofeitososdiversosobjetosquefazempartedouniverso 
dacriança.

2ºBIMESTRE 
 Ocorrênciadodiaedanoite(diferençasesemelhançasentreodiaeanoite).

 Importância do Sol para a manutenção davida.

 Invenções e descobertas realizadas pela humanidade no ambientefamiliar.

 Transformações científicas e suas influências no meio físico esocial.

3º BIMESTRE 
 Diferenciar seres vivos e não vivos, identificar suascaracterísticas.

 Identificar ambientes onde são cultivadosvegetais.

 Identificar partes da planta e compreender noções depreservação.

3º BIMESTRE 
 Animais (classificação, características, revestimento do corpo,alimentação, 

locomoção, interação com o serhumano).

 Plantas (classificação, características, textura, comestíveis enão 
comestíveis).

4º BIMESTRE 
 Conhecer o próprio corpo, identificando suas partes, além de comparar as 

semelhanças com outrosindivíduos.

Reconhecer funcionalidades das partes docorpo. 
 Compreender que a saúde em seus diversos aspectos: pessoal, social e 

ambiental é promovida pela atuação de diferentesagentes.

 Reconhecer que a higiene pessoal e ambiental são importantesà
preservação da saúde. 

4º BIMESTRE 
 Percepção do ambiente e orientação espacial por meio dos órgãos 

sensoriais e daludicidade.

 Identificação das partes e noções básicas das funções do corpohumano.

 Semelhanças e diferenças entre ossereshumanos.

Cuidados com ocorpo.
HigienePessoal. 

 Sentidos (olfato, paladar, audição, tato, visão).
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Classes Pré Inclusivas 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

Objetivos Conteúdos 

* Durante todo o ano letivo 

1º BIMESTRE 

 Construir sua identidade comosujeito individual e 
coletivo. 

 Identificar o contexto histórico dos espaços de 
convivência como elementos constituintes de sua 
identidade. 

 Identificar registros históricos (calendários, fotos, álbuns) 
observando seus usos sociais numa perspectivacidadã. 

 Compreender a ordenação dos dias da semana, mês e 
ano na perspectiva da construção do tempocronológico. 

1º BIMESTRE 

 Eu: nome , sobrenome (conteúdo histórico eafetivo). 

 Registro da história pessoal: gráficos (fotos ,imagens, 
desenhos), autorretrato, preferências,desejos. 

 Minhas características: semelhanças e diferençasem 
relação aooutro. 

 Interesses, brincadeiras, traços, regras pessoais, 
responsabilidades. 

 Eu e o outro: diversidadesociocultural. 

 Ordenação dos   dias da semana, mês e ano na 
perspectiva da construção do tempocronológico. 

 Datascomemorativas. 

2º BIMESTRE 

 Compreender aspectos da ancestralidade, memória e 
reminiscências. 

 Identificar fatos importantes do ponto de vista afetivo e 
significante para si e para sua comunidade familiar, local 
e regional. 

 Identificarinstrumentosemarcadoresdetempo(relógios, 
calendários...)elaboradoseouutilizadosporsociedades. 

2º BIMESTRE 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estatutoda 
Criança e do Adolescente, Estatuto doIdoso. 

 Conhecimentodahistóriadascomunidadeslocais,rurais. 
Quilombolas, indígenas, e outras na região quevive. 

 Instrumentos e marcadores de tempo (relógios, 
calendários...). 

 Datascomemorativas. 
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3º BIMESTRE 

 Conviver eticamente com o outro, conhecendo e 
respeitando seus direitos, deveres, costumes e modo de 
viver, na busca da eliminação da discriminação e do 
preconceito. 

 Identificar fatos importantes do ponto de vista afetivo e 
significante para si e para sua comunidade familiar, local 
e regional. 

 Construir a sua identidade como sujeito individual e 
coletivo. 

 Compreender a ordenação dos dias da semana , mês e 
ano na perspectiva da construção do tempocronológico. 

3º BIMESTRE 

 Eu e a família: convivência familiar. Valorização e 
respeitoaosmembrosdafamília;históriadavidafamiliar. 

 Vida em família: identificação dos membros da família 9 
árvore genealógica), relações de parentesco, normas e 
regrasfamiliares. 

 Ordenação dos dias da semana, mês e ano na 
perspectiva da construção do tempocronológico. 

 Datascomemorativas. 

4º BIMESTRE 

 Respeitar as diversidades socioculturais, políticas, 
étnico-raciasedegêneroquecompõeasociedadeatual. 

 Construir sua identidade como sujeitoindividual. 

 Compreender a ordenação dos dias da semana , mês e 
ano na perspectiva da construção do tempocronológico. 

4º BIMESTRE 

 Reconhecimento do contexto da desigualdade étnico- 
racial, sociocultural e de gênero esociedade. 

 Eu e o outro: diversidadesociocultural. 

 Ordenação dos   dias da semana, mês e ano na 
perspectiva da construção do tempocronológico. 

 Datascomemorativas. 
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Classes Pré Inclusivas 

ENSINO RELIGIOSO 

Objetivos Conteúdos 

* Durante todo o ano letivo 

 Reconhecer-se como parte de grupos sociais, 
desenvolvendo os valores necessários para o convívio 
em sociedade, respeitando diferenças culturais e 
religiosas. 

 Identificar que os simbolismos estão presentes nas 
diversas formas de convivênciahumana. 

 Autopercepção e relacionamento com ooutro. 

 Convívio escolar : respeito, justiça, solidariedadeno 
ambienteescolar 

 Ações voluntárias como expressão da alteridade 
humana. 

 Conhecimento a respeito da sua religiosidade e a do 
outro. 

 Convivência humana e açõeséticas. 

 Objetos simbólicos como expressão do fenômeno 
religioso. 

 Cantos presentes nas diferentes manifestações 
religiosas. 
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Classes Pré Inclusivas 

LINGUAGENS – ARTE 

Objetivos Conteúdos 

* Durante todo o ano letivo 

PLÁSTICA E CÊNICA 

 Desenvolver a percepção ( construção deidentidade). 

 Exploraraimaginaçãoeaexpressividadeespontânea. 

 Explorar a criatividade a partir de temas eobservação 
da natureza. 

 Experimentar materiais e suportesdiversos. 

 Ampliar o repertório de imagens. 

 Conhecer aspectos do bioma doCerrado. 

 Pesquisar e exercitar as diferentes propriedadesda 
cor. 

 Conhecer a diversidade cultural presente nas 
manifestações artísticasbrasileiras. 

 Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual, 
aplicando seus princípios na criação de trabalhos 
artísticos variados (cor, forma, textura, equilíbrio, 
movimento, contrastes de claro eescuro). 

 Estabelecer relações entre elementos (objetos, 
formas) de diferentesproporções. 

 Frequentar espaços culturais diversos e conhecer 
aspectos importantes na formação doespectador. 

 Trabalharocorpoeexpressar-secenicamentevisando a 
expressão, integração esocialização. 

PLÁSTICA E CÊNICA 

 Elementos básicos: ponto, plano, textura, formas, 
volume, luz,linha. 

 Autorretrato ereleitura. 

 Criaçãolivrededesenhos,pinturas,colagens,esculturas, 
modelagens econstruções. 

 Pesquisa de elementos, cores e formas presentes na 
fauna e flora doCerrado. 

 Técnicas artísticas com variados instrumentos e 
materiais(pincéis,lápis,gizdecera,papéis,tintas,argila) e 
outros meios (fotografias, vídeos, computação gráfica, 
etc.). 

 Elaboração de trabalhos em suporte de tamanhos, 
formas e texturasvariadas. 

 Observação das cores presentes na natureza em 
diferentes épocas doano. 

 Apreciação de obras de artistas que utilizam a temática 
da natureza para a composição do trabalhoplástico. 

 Elaboração plástica a partir de leitura de imagens de 
artistasbrasileiros. 

 Produções artísticas próprias e de outros (apreciação, 
observação, criação evalorização). 
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 Utilizar-se de modalidades teatrais para trabalhara 

expressividade. 

 Frequentar e utilizar espaçosculturais. 

 Exercitar atitudes deplateia. 

 Arte como manifestação da cultura e identidade deum 
povo. (MatrizesBrasileiras). 

 Manifestações folclóricas epopulares. 

 Elementos básicos da linguagem visual: relaçãoentre 
texturas, formas, ritmos, movimento eequilíbrio. 

 Figura-fundo: relações de proporção (colagem e 
desenho). 

 Noção espacial. 

 Espaços de informação e de comunicação 
artística/cultural: museus, mostras, exposições, galerias, 
oficinas, ateliês, pontos turísticos eoutros. 

 Cenas corporais. 

 Comunicação espontânea de diferentes sensações: 
olhar, ver, escutar, ouvir, comer, pegar , cheirar,etc. 

 Expressãocorporal. 

 Expressãovocal. 

 Elementos teatrais, visuais, sonoros: máscara, 
maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino eiluminação. 

 Expressividade corporal em movimentos socioculturais 
(frevo,maracatu,quadrilha,samba,capoeira)eoutrosdo 
contexto. 

 Espaços de informação e comunicação artística/cultural: 
teatros, salas de apresentação eoutros. 
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MÚSICA 

 Explorar sons que nos cercam em diversos contextos 
(corpo, natureza, objetos, ambientes,instrumentos). 

 Perceber o silêncio como parte de sequênciassonoras. 

 Perceberdiferenteselementosquecompreendemosom. 

 Ouvir e apreciar vários gênerosmusicais. 

 Conhecer características de ritmo, melodia eharmonia. 

 Registrar sons de forma alternativa, criativa ehipotética. 

 Confeccionar instrumentos com elementos da natureza 
como: galhos de árvores, folhas, vagens e sementes, 
bambus, entreoutros. 

 Formar banda rítmica (com instrumentos convencionais 
ou de matérias reutilizáveis explorando sonoridade, 
criando e executandomúsicas). 

 Utilizar brinquedos cantados e jogos folclóricos como 
ciranda, canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre 
bichos, marchinhas carnavalescas para percepção de 
ritmo, melodia, movimento corporal aliado à música e 
repertório como resgate da culturapopular. 

 Dramatizar e sonorizarhistórias. 

 Criar histórias parasonorizar. 

 Apreciar grupos musicaisdiversos. 

MÚSICA 

 Sons corporais, ambientais e silêncio(pausa). 

 Elementos de som (altura, intensidade, duração,timbre). 

 Estilos/gêneros musicais (folclóricos, popular, erudito do 
Brasil, do mundo e outros). 

 Pulsação (percepção do tempo forte da música e da 
palavra). 

 Noções de ritmo, melodia eharmonia. 

 Confecção instrumentos com elementos da natureza 
como: galhos de árvores, folhas, vagens e sementes, 
bambus, entreoutros. 

 Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de 
matérias reutilizáveis explorando sonoridade, criando e 
executandomúsicas). 

 Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, baião, 
indígena e africanas, entreoutros. 

 Brinquedos cantados e jogos folclóricos como ciranda, 
canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre bichos, 
marchinhascarnavalescas 

 Músicascívicas. 

 Histórias e músicas de compositoreslocais. 
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Plano de Ação 2019 da Sala de Recursos Generalista Plano de Ação 2019 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivo Específico 

 

Ações Pedagógicas 

 

Recursos Utilizados e 

Organização do Trabalho 

 

Estratégias de 

Avaliação 

 

Document

os 

ANEE 

- Desenvolver 

diferentes atividades 

com o estudante 
ANEE 

complementando o 

processo de Ensino 

Aprendizagem em 

uma perspectiva 

institucional e 

interventiva, 

mantendo 

articulação com os 

profissionais 

regentes,equipe 

escolar,orientadores 

e família visando 
crescimento 

pedagógico e 

autonomia, 

preparando-os para 

serem estudantes 

atuantes e 

participativos em 

todo contexto 

escolar. 

- Ofertar atendimento 

Educacional Especializado 

aos estudantes: DI/DM 
(Deficiência 

Intelectual/Mental),DF ( 

Deficiência Física), 

TEA/TGD (Transtorno do 

Espectro Autista e/ou 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento), DMU ( 

Deficiências Múltiplas). 

-Identificar,Elaborar e 

Organizar recursos 

pedagógicos e de 

acessibilidade aos estudantes 

com objetivo de eliminar as 

barreiras que impedem seu 

desenvolvimento cognitivo 

considerando suas 
necessidades específicas. 

-Buscar melhor integração dos 

alunos na escola em seu 

desenvolvimento educacional 

e social,valorizando e 

respeitando as diferenças de 

cada um,compreendendo que 

-Com o atendimento na Sala de 

Recursos Generalista pretende- se 

explorar os recursos existentes em 
sala,valorizando o aspecto lúdico 

de forma que venha complementar 

a aprendizagem 

cognitiva(atenção,concentração, 

memorização), habilidades sociais ( 

socialização,auto estima,regras 

sociais), habilidades da vida diária 

e afetivas. 

-Os atendimentos acontecerão 

respeitando as individualidades de 

cada um com 50 minutos cada ou 
horários duplos de 1 a 4 vezes por 

semana,podendo ser em duplas ou 

pequenos grupos, ocorrerão em 

turno contrário em que o aluno está 

matriculado. 

Anexo a este Plano de Ação, 

horários de atendimento e dias 
semanais podendo ocorrer 

mudanças no decorrer do ano 

letivo de acordo com a adaptação e 

necessidade da família. 

-Em parceria com o professor 

-No início do ano letivo será feito 

um planejamento individual após 

observação dos estudantes com 
estratégias e métodos a serem 

utilizadas nos atendimentos com 

avaliação constante de resultados 

assim como possíveis mudanças na 

aplicabilidade. Essas estratégias 

estarão registradas no Diário de 

Classe. 

-Recursos que poderão ser utilizados 

nos atendimentos: revistas,jogos 

diversos( dama, dominó ,uno, etc.), 

jogos pedagógicos,materiais 

recicláveis,materiais produzidos pelo 

professor, massa de modelar, tintas, 
quebra cabeça,fichas e figuras que 

auxiliem a produção e elaboração de 

textos e frases orais ou 

escritas,dominós de operações 

matemáticas,brinquedos,livros,blo cos 

criativos e quando possível recursos 

de multimídia como vídeos e jogos. 

- O funcionamento da sala de 

recursos será de 20 horas semanais 

no turno matutino e 20 horas 

-A avaliação enquanto um 

processo dinâmico que 

considera atual e possível 
aprendizagem,configura-se 

em uma ação processual que 

analisa o desempenho do 

aluno em relação ao seu 

processo 

individual,prevalecendo os 

aspectos 

qualitativos,considerando 

todos os aspectos do 

desenvolvimento e avanços 

nos diversos níveis de 
ensino,estabelecendo 

consenso entre 

professores,família,equipe 

pedagógica dos alunos 

envolvidos. 

- A proposta de avaliação do 

AEE será através de 

registros quando 

houver,observações 

diárias,arquivos de 

atividades em que 

relacionam dados 

-O documento 

Adequação 

Curricular é de 
responsabilidade 

do professor 

regente caso 

necessário poderá 

contar com 

auxílio do 

professor de Sala 

de Recursos, uma 

vez que esse 

formulário 

estabelece e 
favorece o acesso 

ao currículo para 

os estudantes com 

deficiência e será 

feito 

bimestralmente. 
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o aluno faz parte de toda a 

escola. 

 

regente e com a família quando 

possível para que possamos 

semanais do turno vespertino, 

sendo três dias de atendimento pela 

manhã e três 

,impressões significativas 

sobre o cotidiano do ensino 

e da aprendizagem; a 

utilização de imagens 

também configuram  

auxílio 

 -Flexibilizar a ação 

pedagógica nas diferentes 

áreas de conhecimento, de 

modo adequado às suas 

necessidades. 

-Auxiliar o professor 

regente quando necessário 

na Adequação Curricular e 
acesso ao currículo nas 

atividades desenvolvidas 

em classe comum no 

contexto educativo que 

favoreça a atenção e a 

concentração dos 

estudantes. 

-Atendimento e Auxílio aos 

pais quando necessário. 

-Acompanhar a 

funcionalidade e 
aplicabilidade de recursos 

pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de 

aula comum e demais 

ambientes da escola. 

traçar metas a serem atingidas, 
estabelecendo uma mesma 

linguagem com os alunos. 

-Serão expostos na Sala: 

fotografias, atividades 

desenvolvidas, trabalhos realizados 

sempre que possível para que o 

aluno tenha a interpretação de 

valorização das suas atividades que 

poderão ser vistas pelos familiares 

sempre que quiserem aos finais do 

atendimento. 
-Constantemente estaremos 

trabalhando a identidade dos alunos 

buscando melhorar a auto estima e 

que as diferenças sejam respeitadas 

e melhor inclusão no contexto 

escolar. 

-Visitas em sala de aula também 

são previstas quando necessário 

para que possamos acompanhar o 

desenvolvimento do aluno em 

grupo buscando junto com 

professor estratégias que venham 
superar as dificuldades individuais 

e valorizar suas potencialidades. 

dias de atendimento à tarde com dois 
períodos de coordenação pedagógica 

individual uma pela manhã e uma a 

tarde; um dia de coordenação na 

escola para participação da coletiva 

onde reunem-se todos os professores 

e outro período participação em 

reuniões estabelecidas pela regional 

de ensino quando houver e/ou na 

própria escola em coordenação 

pedagógica com registros de diário 

escolar e planejamentos. 

- As atividades adaptadas em sala de 

aula são de responsabilidade do 

professor regente, com auxílio do 

professor de sala de recursos 

quandonecessário. 

- A sala de recursos visa atender os 

estudantes com necessidades 

educacionais especiais,garantindo a 

todos o direito de receber uma 
educação de qualidade, para que 

possam conviver na escola e na 

sociedade de forma participativa e 

atuante, vivendo e respeitando as 

diferenças do dia adia. 

na compreensão e assimilação 

de conteúdos. 

-Estratégias simples e 

variadas, na maioria das 

vezes o uso da oralidade 

será a melhor estratégia a 

ser utilizada. 

-Quando houver avaliações 

escritas em classes comuns 

para que sejam adaptadas às 
habilidades do aluno e 

realizadas com auxílio de 

ledor para a realização. 
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Diretoria de Serviços e Projetos Especiai s de Ensi no 
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Plano de Ação 2019 
Orientação Educacional(OE) 

 
 
 

CRE: Plano Piloto / Cruzeiro 

Unidade Escolar: Escola Classe 316 sul Telefone: 39012493 

Orientador(a) Educacional: Carina Tavares Silva Sales Matrícula: 212846-2 

E-mail: ninanavi@gmail.com Celular: 983064511 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 

 

A Escola Classe 316 Sul foi fundada em 11/04/1973, na quadra residencial SQS 316, Área Especial, situada em área urbana, que tem como 

modalidade de ensino o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Classe Espacial. Com o passar do tempo, com a dinamização da 

informaçãoeasmudançassociais,hojeaescolaatendefamíliasoriundasdetodasasclassessociaiseRegiõesAdministrativas,proporcionandouma 

riquezanatrocadeexperiênciaseaçõespedagógicasquepossibilitam,comoexpostonestedocumento,aformaçãointegraldosersocial. 

Adireçãodaescolaassumiuestagestãoparticipandodoprocessoeletivoemnovembrode2016,segundoalei4.036de26/10/07,eporser chapa única 

foi referendada pelo Conselho Escolar. 
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PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

EIXOS DE ATUAÇÃO PDE/META 

 
(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1. Implementaçãodo 
SOE 

 

2. AçãoInstitucional 
 

3. Ação juntoaos 
docentes 

 

4. Ação juntoaos 
discentes 

 

5. Ação juntoà 
família 

 
7. Ações em rede* 

Superação das 
desigualdades 

educacionais, com 
ênfase na promoção 

da cidadania e na 
erradicação de todas 

as formas de 
discriminação; 

Proporcionar aos 

alunos uma educação 

de qualidade, 

garantindo seus 

direitos e deveres. 

1- organizar o espaço 
físico do SOE; 

 

2 - analisar, discutir e 
elaborar propostas 
para melhorar a 
qualidade do ensino, 
organização do 
espaço escolar e 
atendimento aospais; 

 

3 - orientá-los sobre 
como lidar com o 
aluno  (relação 
professor-aluno) 
envolvendo empatiae 
indisciplina,   gestão 
em sala de aula em 
parceria com o 
coordenador 
pedagógico; 

 
 

4 -  orientá-los  a 
perceberem-se no 
ambiente  escolar, 
criando  estratégias 
que favoreçam  o 
desenvolvimento 
integral, proposto no 
Regimento  Escolare 
na Proposta 

SOE 

Coordenação 

Direção 

Professores 

Educadores sociais 
eMonitores 

Alunos 

Famílias 

EEAA 

Sala de recursos 

Sala de apoio 

Maio a Dezembro Rodas de conversa 

Registro das 

atividades em 
portifólio 

Relatório descritivos 

 
 

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 
SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com 

mailto:goeaa.dipef@gmail.com
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   Pedagógica, 
cumprindo as normas 
vigentes. Ganrantir 
que os direitos dos 
alunos  sejam 
cumpridos; 

 

5 – orientá-los na 
atuação da  vida 
escolar do folho, criar 
estratégias    de 
acompanhamento, 
encaminhar  para 
atendimentos  e  ou 
avaliações  quando 
necessário. 

 

6 – Trabalhar em 
parceria com CT, 
PMDF, nutrição da 
SEDF. 

   

*Inserir, neste eixo, as ações integradas junto ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e Sala de Recursos. 
 
 

Data: / /  
 

 

 
Gestor/ matrícula 

Assinaturacomcarimbo 

_  

PedagogoOrientador-Educacional/matrícula 
Assinatura comcarimbo
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENACAOREGIONALDEENSINODOPLANOPILOTOECRUZEIRO 

ESCOLA CLASSE 316SUL 

SALA DE APOIO A APRENDIZAGEM 
 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

 
CRONOGRAMA 

 
AVALIAÇÃO 

Acompanhar o 
processo de ensino e 
aprendizagem em 
uma perspectiva 
institucional e 
interventiva, sempre 
em articulação com 
os profissionais do 
SEEAA eOrientadores 
Educacionais, visando 
adiminuição 
das queixas escolares 
e manifestações de 
fracasso escolar. 

Desenvolver  as 
atividades 
sistematizadas 
orientadas pelo 
SEEAA e estratégias 
definidas em estudo 
decaso. 

Trocar informações com os 
profissionais da SEEAA e OE 
relacionadas aos alunos com 
Transtornos Funcionais Específicos. 

SAA 
SEEAA 
OE 

anual A avaliação dar-se-á 
processualmente para que cada 
ação possa ser avaliada e 
repensada para estar acorde com 
o seuobjetivo. 
Serão utilizados materiais 
diversos e jogo pedagógicos para 
a análise das intervenções e 
reorganização das atividades 
propostas, de acordo com o 
desenvolvimento individual dos 
alunos e dogrupo. 

Planejar as intervenções a serem 
realizadas com os alunos com TFE 
após leitura dos laudos médicos e 
relatório do SEEAA. 

SAA 
SEEAA 

anual 

Atender os alunos com TFE no 
contra-turno,em dois encontros 
semanais de 50minutos cada  ou 
um encontro de 1h50 minutos em 
agrupamentos conforme sugerido 
em Portaria 39/2012 , 
estabelecendo horário duplo para 
alunos que fazem parte deescola 
integral. 

SAA anual 

Mapeamento do quantitativo de 
alunos por escola atendida no pólo. 

SAA 
SEEAA 
OE 
Secretaria das escolas 
envolvidas. 

Início do ano letivo 

Convocação dos pais /responsáveis 
para    informações    e orientações 
quanto ao atendimento no pólodos 

SAA 
Pais 
Direção da IE do pólo. 

Início do ano e 
quando surgir 
necessidade 

 

Plano deaçãoSAA Página1 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENACAOREGIONALDEENSINODOPLANOPILOTOECRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 316SUL 

SALA DE APOIO A APRENDIZAGEM 
  alunos com TFE.    

Participar das SAA anual 
coordenaçõespedagógicas coletivas Profissionais da  

da escola em que atua escola.  

semanalmente .   

Providenciar relatórios sobre o SAA Final do segundo 
atendimento do aluno com TFE na Professores semestre ou 
Sala de Apoio e devolutivas para a Direção quando houver 
escola, família e Família necessidade. 
professores,através do OE das SOE  

instituições atendidas e EEAA. EEAA  

Participar de formação continuada SAA anual 
promovida pela EAPE. EAPE  

Articular com a professora SAA anual 
itinerante da SAA as dificuldades SAA itinerante  

dos alunos do pólo.   

Orientaraos profissionais da escola SAA anual 
onde se localiza o pólo de Profissionais da escola  

atendimento e demais membros da Família  

comunidade escolar sobre os TFE.   

  Participar de reuniões quinzenais SAA anual 
com coordenação intermediária da SAA itinerante  

GREB para receber informações e UNIEB  

orientações. (Coord.Intermediária)  

 .  

Participar de reuniões periódicas SAA anual 
com o NUEEAA para receber SAA itinerante  

informações e orientações. UNIEB  

 (Coord.Intermediária). 
NUEEAA 

 

Plano deaçãoSAA Página2 
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COORDENACAOREGIONALDEENSINODOPLANOPILOTOECRUZEIRO 
ESCOLA CLASSE 316SUL 

SALA DE APOIO A APRENDIZAGEM 
 
 

 
 
 

 

 
ESCOLAS ATENDIDAS PELO PÓLO 9 – EC 316 SUL 

EC 316 SUL 

EC 314 SUL 

EC 114 SUL 

EC 209 SUL 

EC 308 SUL 

EC 304 SUL 

EC 111 SUL 

CEF VILA PLANALTO 
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1 -INTRODUÇÃO 
 
 

A EC 316 sul, uma escola tradicional de Brasília, que atende uma clientela 

diversificada, com idade entre 6 anos e 10 anos em sua maioria, que possui 

amplas e arejadas salas de aula, espaço coletivo com paredes cobertas por 

azulejos do Athos Bulcão, onde os profissionais são comprometidos com a 

formação integral do ser, me foi solicitado a criação de um projeto que viesse 

proporcionar aos educandos um melhor entendimento das brincadeiras e da 

forma de brincar em coletividade sem que as divergências de opiniões 

prejudiquem as relações sociais, bem como resgatar as brincadeiras de rua que 

por vezes ficam esquecidas. 

Brincar proporciona à criança aprendizagens e a criar hipóteses e colocar 

em prática as aprendizagens adquiridas em conteúdos formais, eleva a 

autoestima e traz autonomia para acriança. 

Dentro dessa perspectiva, fez – se necessária a criação deste instrumento 

visando a desconstrução de que qualidade está diretamente relacionado ao fato 

que brincar é somente correr e que nas brincadeiras de rua não existe um 

aprendizado. 

No brincar a criança se sujeita a regras impostas pela situação imaginada e 

é essa capacidade de compreensão das regras que leva a um dos prazeres do 

brincar (VYGOTSKY, 1998). 

No entanto, em nossa escola existe a preocupação com a maneira como 

nossos alunos têm ocupado o seu tempo no recreio. Pensando em diminuir os 

conflitos e possibilitar aos alunos outras vivências corporais que não as 
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praticadas, elaborou-se então, o projeto “ABRA” (Anjos brincando no recreio com 
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amigos) com diversas atividades para serem realizadas durante o intervalo. O 

desenvolvimento das atividades acontecerão todos os dias da semana durante os 

quinze minutos de recreio, em que os monitores desenvolverão brincadeiras e 

jogos com os alunos, explorando assim as áreas psicomotoras, cognitivas e 

emocionais auxiliando no desenvolvimento integral. 
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2 -OBJETIVOS 
 
 

• Conscientizar nossos alunos de quais são as ações, atitudes e procedimentos mais corretos 

para cada espaço físico daescola; 

 
 

• Criar uma nova cultura de recreio em nossa comunidadeescolar; 
 
 

• Resgatar as brincadeiras mais saudáveis que não fazem mais parte do repertório de 

brincadeiras de nossas criançasatualmente; 

 
 

• Despertar o espírito de liderança ecompanheirismo. 
 
 

• Promover durante o período de recreio um ambiente fortalecedor das relações sociais e 

minimizar os comportamentos agressivos, proporcionando aos/as alunos/as de 1º a 5º ano, 

momentos de interação lúdica onde a expressão espontânea e organizadora da capacidade 

relacional se estruture de maneira equilibrada eautônoma. 

 
 

• Resgatar o recreio como espaço relevante para o desenvolvimento biopsicossocial 

doeducando. 

 
 

• Integrar os alunos das diversas turmas e idades em um momento de lazer, oportunizando o 

desenvolvendo de uma postura mais solidária eharmoniosa. 

 
 

• Propiciar o desenvolvimento da autoestima, da imaginação, dacriatividade. 
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• Contribuir para tornar a escola num espaçoprazeroso. 
 
 

• Conscientizar para atitudes de cidadania e respeito ao próximo utilizando a linguagem 

verbal para a resolução de conflitos com a mediação dosanjos. 
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4 - CONCEPÇÃO TEÓRICA 
 

Jean Piaget, para explicar o desenvolvimento intelectual, partiu da idéia que 

os atos biológicos são atos de adaptação ao meio físico e organizações do meio 

ambiente, sempre procurando manter um equilíbrio. Assim, Piaget entende que o 

desenvolvimento intelectual age do mesmo modo que o desenvolvimento 

biológico (WADSWORTH, 1996). Para Piaget, a atividade intelectual não pode ser 

separada do funcionamento “total” do organismo (1952 p.7) : 

Do ponto de vista biológico, organização é inseparável da adaptação: Eles 

são dois processos complementares de um único mecanismo, sendo que o 

primeiro é o aspecto interno do ciclo do qual a adaptação constitui o aspecto 

externo. 

Ainda segundo Piaget (PULASKI, 1986), a adaptação é a essência do 

funcionamento intelectual, assim como a essência do funcionamento biológico. É 

uma das tendências básicas inerentes a todas as espécies. A outra tendência é a 

organização. Que constitui a habilidade de integrar as estruturas físicas e 

psicológicas em sistemas coerentes. Ainda segundo o autor, a adaptação 

acontece através da organização, e assim, o organismo discrimina entre a miríade 

de estímulos e sensações com os quais é bombardeado e as organiza em alguma 

forma de estrutura. Esse processo de adaptação é então realizado sob duas 

operações, a assimilação e a acomodação. 

Em Vygotsky é clara a interatividade do sujeito com a cultura e como esta 

cultura vai produzindo o sujeito social. O sujeito é um efeito da cultura se 

queremos aproximar, pois que o psicólogo destaca o lugar das interações sociais 

como espaço privilegiado de construção de sentidos e, portanto, da linguagem 
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como criação do sujeito, a linguagem torna-se o veículo da construção da 

subjetividade, “através dos outros, nos tornamos nós mesmos”. 

O pensamento e a linguagem são a chave para a compreensão da natureza 

da consciência humana. As palavras, segundo Vygotsky, desempenham um papel 

central no desenvolvimento do pensamento e na evolução histórica da 

consciência como um todo. 

O que as crianças podem fazer com assistência de outros, pode ser em 

algum sentido um indicativo ainda melhor do seu desenvolvimento mental do que 

o que elas podem fazer sozinhas. 

Todo aprendizado é necessariamente mediado – e isso torna o papel do 

ensino e do professor mais ativo e determinante, Segundo Vygotsky, ao contrário, 

o primeiro contato da criança com novas atividades, habilidades ou informações 

deve ter a participação de um adulto. Ao internalizar um procedimento, a criança 

“se apropria” dele, tornando-o voluntário e independente 

Ressalte a importância da instituição escolar na formação do 

conhecimento. Para ele, a intervenção pedagógica provoca avanços que não 

ocorreriam espontaneamente. Ao formular o conceito de zona proximal, Vygotsky 

mostrou que o bom ensino é aquele que estimula a criança a atingir um nível de 

compreensão e habilidade que ainda não domina completamente, “puxando” dela 

um novo conhecimento. O psicólogo considerava ainda que todo aprendizado 

amplia o universo mental do aluno. O ensino de um novo conteúdo não se 

resume à aquisição de uma habilidade ou de um conjunto de informações, mas 

amplia as estruturas cognitivas da criança. Assim, por exemplo, com o domínio 

da escrita, o aluno adquire também capacidades de reflexão e controle do próprio 
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funcionamento psicológico. 
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Para Paulo Freire, provocar mudança não bastam ferramentas adequadas, 

mas a paixão pela transformação, o que só é possível quando são mobilizados os 

sentimentos das pessoas. Por isso, os textos de Paulo Freire têm uma profunda 

preocupação estética. Ele tenta fazer ciência com poesia. “Che Guevara também 

acreditava nisso, e dizia que o verdadeiro revolucionário é movido por grandes 

sentimentos de amor”, compara o especialista. Como cientista social, destaca-se 

sua incansável luta para explicar a realidade social e sua influência sobre a 

educação, despertando nas pessoas o desejo de transformá-la. 

“A educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a 

sociedade muda”. 

Para Freire, portanto, o professor deve ser capaz de vencer a arrogância e 

convocar os estudantes para a participação ativa das aulas, produzindo e 

adquirindo conhecimento com eles, permitindo que todos se tornem sujeitos de 

aprendizagem. 

Freire argumenta que a auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os 

professores que não têm humildade, ou a perdem, não podem aproximar-se dos 

alunos. Não podem ser seus companheiros no que ele chama de “pronúncia de 

mundo”. 

No livro “O Recreio na escola”, Lenea Gaelzer, diz que educar não é 

somente assegurar conhecimento, mas, principalmente, favorecer o 

desenvolvimento integral da personalidade do educando, tendo em vista a 

formação de um cidadão consciente, disciplinado e feliz. 

O recreio não deve ser um período ocioso, ele deve ser planejado, realizado 

e avaliado em relação ao crescimento integral, á maturidade individual, a 
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formação de hábitossadios. 
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Fichtner observou que a inadequação do currículo escolar, no qual 

predominam ainda atividades puramente intelectuais, em detrimento de outras 

atividades praticas e criativas que permitiriam ao aluno aprender o seu mundo 

através da utilização de suas potencialidades corporais. 

Os procedimentos adotados pelos professores são pobres quanto á 

estimulação sensorial e perceptomotriz da criança que, por sua própria condição 

sócio-famíliar, é carente de um repertório de experiências significativas para a 

aprendizagem e o desenvolvimento da personalidade. 

Segundo Lino de Macedo, para as crianças o brincar e jogar são modos de 

aprender e se desenvolver. Não importa que não saibam disso. Ao fazerem essas 

atividades, elas vivem experiências fundamentais. 

Através dos jogos e brincadeiras no recreio, as crianças aprendem a 

respeitar regras, dividir espaço e tempo das atividades, dialogar com os colegase 

aprendem a cuidar de si e dosamigos. 

Lino de Macedo diz que “Através do lúdico também se aprendem a brincar 

a divertir, que são qualidades da criança”. Quando brincamos de casinha ou de 

professor, construímos nossas hipóteses sobre estes conteúdos. A criança 

aprende e se desenvolve através dessas suposições e assim vão construindo sua 

personalidade. 

Quando um programa de recreio direcionado for levado para escola, 

propiciará aos alunos um lazer produtivo sem correrias e gritarias pelo pátio, 

fazendo-os conhecer uma maneira nova de brincar estimulando a boa 

convivência e a socialização entreeles. 

Para Tizuko Morchila Kishimoto, especialista em educação infantil, a 
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criançanecessitadosestímuloslúdicos,poisquandoosjogoseasbrincadeiras 
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são desenvolvidas na criança, o jogo tem efeito positivo na esfera cognitiva, 

social e moral. 

Sabemos que é possível ao ser humano adquirir e construir o saber 

brincando, pois aprendemos a conviver, a ganhar ou perder, a esperar nossa vez 

e lidamos melhor com possíveisfrustrações. 

Vários estudos comprovam que o desenvolvimento infantil é um processo 

que depende das experiências anteriores das crianças, do ambiente em que vive 

e de suas relações com esse ambiente. Deve-se considerá-la como um sujeito em 

desenvolvimento que explora as situações e fórmula significados, assumindo 

ações. 

Para Huizinga, este pensador, é no jogo e pelo jogo que a civilização surge 

e se desenvolve. Mais do que isso, “o jogo é fato mais antigo que a cultura”. Dito 

de outra maneira, “a cultura surge sob a forma de jogo”. Para ele, o jogo é mais 

do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico, o jogo “é uma função 

significante, isto é, encerra um determinadosentido”. 

No jogo, verificam-se todas as características lúdicas: ordem, tensão, 

movimento, mudança, solenidade, ritmo e entusiasmo. Em que pese serem estas 

características marcadamente estéticas e em que pese o fato de que o jogo, 

enquanto tal, esteja posto para além do domínio do bem e do mal, “o elemento de 

tensão lhe confere um certo valor ético, na medida em que são postas à prova as 

qualidades do jogador: sua força e tenacidade, sua habilidade e coragem e, 

igualmente, suas capacidades espirituais, sua lealdade”. No jogo, não existe 

possibilidade para a manifestação de quaisquer ceticismos. Nele, o jogador, 

“apesar de seu ardente desejo de ganhar, deve sempre obedecer às regras do 
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jogo”. 
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A rigor, pois, a civilização pode ser vista como um jogo, governado por 

certas regras, e a verdadeira civilização exige também o espírito esportivo, ou 

seja, a capacidade de jogar conforme as regras combinadas. 

A recreação (lúdico) é uma ocorrência de todos os tempos, é parte 

integrante da vida de todo ser humano, mas também é um problema que surge e 

deve ser estudado e orientado como um dos aspectos fundamentais da estrutura 

social. 

Huizinga, afirma que, “brincadeira e aprendizagem são consideradas ações 

com finalidades bastante diferentes e não podem habitar o mesmo espaço e 

tempo. Isto não está certo, o professor é quem cria oportunidades para que o 

Brincar aconteça, sem atrapalhar as aulas. São os recreios, os momentos livres”. 
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5- METODOLOGIA e CRONOGRAMA 
 

Data Ação Metodologia Avaliação 

 
 

29/05/18 

 Entrevista com 
alunos        para       a 
sugestão de 

atividades que 
podem ser realizadas 
durante orecreio 

Em conversa informal, os 
professores entrevistarão os 
alunos para coletar as 
sugestões de jogos e 
brincadeiras que podem ser 
realizados durante o recreio. 

 

  Contação de 
história 

Hora da acolhida - leitura do 
livro: Ingredientes para um 
mundo melhor: Solidariedade e 

paz. 

 

Os professores farão na sala de 
aula com os alunos uma lista de 
atitudes que devemos ter 
durante o recreio, (registrono 
carderno). 

 

 
30/05/2018 

 

  Relacionar atitudes 
positivas que 
devemos ter 
durante orecreio 

 
04/06/2018 

 Contação de 
história 

Hora da acolhida - leitura do 
livro: Ecos da vida. Explicação 
do funcionamento do novo 
recreio. 

 

 
 
 

 
05/06/2018 

 Contação de 
história 

 
 

 Dinâmica daTeia 

Hora da acolhida - leitura do 
livro: Perdoar, sempre... 

 
 

Na sala de aula a orientadora 
fará a dinâmica da teia com o 
objetivo dos alunos perceberem 
como é importante a 
participação positiva de todos 
na hora do recreio. (1ºs ,2ºs e 
3ºs anos) 

 

  Contação de 
história 

 
 

 Dinâmica daTeia 

Hora da acolhida - leitura do 
livro: O Valor da ética. 

 

 
06/06/2018 

 

Na sala de aula a orientadora 
fará a dinâmica da teia com o 
objetivo dos alunos perceberem 
como é importante a 
participação positiva de todos 
na hora do recreio. (4ºs e 5ºs 
anos) 
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Data Ação Metodologia Avaliação 

07/06/2018  Filme Assistir ao filme: Trabalhoem 
equipe – Juntos fazemos mais e 
melhor. 

 

  Contação 

história 

 
 

 Desenho 

de Hora da acolhida - leitura do 
livro: O que é o amor? 

 

 

08/06/2018 

 

Na sala de aula os alunos farão 
o desenho para o concurso. O 
desenho escolhido será 
estampado no colete que os 
participantes (anjos) usarão 
durante o recreio. 

11, 12 e 
 

13/06/2018 

 Confecção 
brinquedos 
sucatas 

de 
com 

Na sala de aula os professores 
confeccionaram com os alunos 
os brinquedos de sucatas para 
utilizarem no recreio. 

 

  Início 
dirigido 

do recreio  Os anjos 

 
preencherão 

 
um diário, 

18/06/2018 onde relatarão 

 
a experiência e 

 
as ocorrência 

 
do recreio. 
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Material Necessário: 
 

12 metros de corda 

4 bolas de futsal 

2 bolas de queimada 

2 bolas de vôlei 

1 rolo de elástico 

Tampinhas de garrafa 

Garrafas pet 

10 metros de corda fina 

Papel 

Giz de cera 

Livros 

Coletes 

Folhas de registro 

Caixas 
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2019 
PROJETO DE LITERATURA: “PRAZER EM LER” 

 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A leitura tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade 
de produzir textos escritos. Pois por meio dela os (as) educandos (as) entram em 
contato com toda a riqueza e a complexidade da linguagem escrita. É também a leitura 
que contribui para ampliar a visão de mundo, estimular o desejo de outras leituras, 
exercitar a fantasia e a imaginação, compreender o funcionamento comunicativo da 
escrita, desenvolver estratégias de leitura, favorecer a aprendizagem das convenções 
de escrita, além de ampliar o repertório textual contribuindo para a produção dos 
próprios textos. 

Deve-se estimular e propiciar ao alcance das crianças os livros infantis, 
os contos, as poesias, os mitos, as lendas, as fábulas, permitindo-lhes penetrar em seu 
universo mágico dos sonhos. É o caminho não apenas de sua descoberta, mas também 
um dos mais completos meios de enriquecimento e desenvolvimento de sua 
personalidade. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

Ouvir e ler histórias é entrar em um mundo encantador, cheio ou não de 
mistérios e surpresas, mas sempre muito interessante, curioso, que diverte e ensina. É 
na relação lúdica e prazerosa da criança com a obra literária que formamos o leitor e o 
escritor. A criança aprende brincando em um mundo de imaginação, sonhos e 
fantasias. Desta forma, é através de experiências felizes com as histórias, os contos 
clássicos infantis em sala de aula que a criança tem a possibilidade de interagir com 
diversos textos trabalhados, possibilitando o entendimento do mundo em que vivem e 
possibilitando a construção de seu próprio conhecimento. 

O presente projeto tem como objetivo principal desenvolver a 
linguagem oral e escrita das crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
utilizando a narrativa como tipologia textual com enfoque nos contos. É ouvindo e 
lendo contos que os (as) educandos (as) vão desde muito cedo se apropriando da 
estrutura da narrativa, das regras que organizam esse tipo particular de discurso. E é 
esse conhecimento que lhes possibilita compreender outras narrativas, recontá-las e 
reescrevê-las. 

Pretende-se com este trabalho desenvolver atividades que possibilitem 
momentos de interação entre as crianças, estimule a oralidade, desenvolva a 
capacidade de produção de textos, a criatividade e a percepção auditiva e desperte  
nascriançasogostopelaleituraeescrita,aproximando-asaohábitodelereescrever. 
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Espera-se, ainda, que este projeto dê subsídios aos (às) professores (as) de 1° ao  5° 
anodoEnsinoFundamentalde09anos,contribuindonotrabalhodaleituraeescrita. 

 
 
 

DURAÇÃO DO PROJETO: Durante o ano letivo. 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Proporcionar ao indivíduo através da leitura a oportunidade de alargamento 
dos horizontes culturais e pessoais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora. 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Desenvolver habilidades e o prazer pela leitura eescrita; 
 

• Produzir textos criativos, observando a estrutura, coesão ecoerência; 
 

• Refletir sobre a escrita convencional daspalavras; 
 

• Ampliar o repertóriotextual; 
 

• Estabelecer relações entre a linguagem oral e a linguagemescrita; 
 
 

METODOLOGIA 
 

No desenvolvimento desse projeto é fundamental que o (a) educador 
(a) atente-se para a necessidade de tornar as atividades ao mesmo tempo atrativas e 
enriquecedoras para aprendizagem dos (as) educandos (as). Sob esse prisma sugere- 
se, para o trabalho com as histórias, a utilização de recursos como: montagens de 
painéis, fantoches, dramatizações, entreoutros. 

Este projeto será desenvolvido da seguinte forma de acordo com o Ano. 
1) Trem da Imaginação: De quinze em quinze dias o estudante levará para casa  

um livro de literatura e a atividade relacionada aolivro. 
As atividades serão conforme os vagões do trem abaixo e de acordo com o ano. 

Exemplo: 
 

Escreva o nome do Use a sua criatividade Se você for o autor 
Personagem principal E reproduza a capa do da história, que final 

e faça um acróstico Livro com colagens você daria? Escreva 
e ilustre 
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Faça de contra que O que você aprendeu Reproduza uma cena Conte quantas personagens 
você é o ilustrador. Com a história? Conte de livro utilizando fazem parte da história. 
Crie uma nova capa para seus familiares e tinta guache. Faça um desenho de cada 
para o livro. Use sua escreva.  um e escreva seus nomes. 
criatividade.    

 
Escreva um bilhete Mude o nome do Retire três palavras do Qual persona gem que 
Para o personagem personagens principal texto e com a ajuda do você mais gostou? 

Que você mais gostou. E escreva-o com colagem 
de revistas 

papai e da mamãe 
escreva seu significado. 

Escreva suas 
características. 

 
 
 
 
 
 

Escolha o parágrafo Vamos imaginar que Qual o personagem Qual personagem que 
Que você mais gostou você entrou na história. que você menos você mais gostou? 

e copio-o. Que personagem você 
seria? Justifique. 

gostou? Porque? Escreva suas 
características. 

 
 
 
 

 

 

2) Hora de Ler e Escrever: O aluno levará de 15 em 15 dias diversos gêneros textuais em 
uma pasta com grampo intercalando com o trem daimaginação; 

3) Na sala de leitura será oportunizado momentos para leitura de diversos livros, textos e 
temas afins como um subprojeto deleitura. 

 
 
 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será processual e contínua, e por meio das amostras dos trabalhos realizados pelos 
(as) educandos (as). Deve-se observar, também, se apresentaram avanços na leitura e escrita. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:  
Língua Portuguesa. Brasília: ed. Brasília, 2001. 
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TODOLIVRO, Distribuidora. Os mais belos contos clássicos. Ed. Brasileitura. 
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SECRET ARIA DE EST ADO DE EDUCAÇÃO DO DIS TRITO 
FEDERAL 

Diretoria Regional de Ensino PP/ Cruzeiro ESCOLA 

CLASSE 316 SUL 

Tel.: 3901 - 2493  

 

 

 

 

PROJETO INTERVENTIVO 
 
 
 

1 – Introdução 
 

Esse projeto interventivo foi elaborado com o objetivo de mediar o/a professor/a 

auxiliar os alunos que apresentam necessidades específicas para alcançar o 

desenvolvimento escolar com atividades que despertem o interesse, o prazer, o 

entusiasmo pela aprendizagem transformando o aluno no sujeito responsável e 

autônomo. 

 

 
2 – Justificativa 

 

O resultado ideal da educação acontece nas escolas onde a leitura, a escrita, os 

cálculos matemáticos etc, são trabalhos a partir da vivência dos alunos e os possibilitam 

uma inserção na sociedade ao qual pertencem, porém, é de conhecimento de todos que 

não é tarefa fácil para escola essa inserção. Baseando-se neste paradigma, a grande 

desafio é garantir que exista um projeto que trabalhe de forma diferenciada, eclética, 

flexível para alcançar os objetivos propostos. 

É necessário também usar o lúdico de forma mais concreta como ferramenta para 

transmitir o conhecimento, pois sabemos que os jogos e as brincadeiras, colocados como 

meio motivacional da aprendizagem, não se estruturam ao conhecimento em si, mas são 

execelentes meios que auxiliam o diagnóstico, a intervenção e até mesmo a transmissão 

de conteúdos de forma implícita. 

Em nossa Escola realizamos no início do ano e bimestralmente o diagnóstico da 

situação escolar dos alunos, para trocarmos caminhos para que o aluno possa obter 

resultados melhores. Os alunos atendidos por esse projeto serão identificados através  

das avaliações diagnósticas como também as análises dosdesempenhos. 

 

 
3 – ObjetivoGeral 

 

Atender aos alunos que após diagnóstico e trabalho inicial não demonstraram 

crescimento pedagógico, proporcionando uma aprendizagem significativa, utilizando o 

lúdico de forma a auxliliar na aquisição de conceitos, como também utilizar outros 

instrumentos fazendo com que o aluno desenvolva suas habilidades cognitivas.  
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4 – Objetivos específicos 
 

 Desenvolver o raciocíniomatemático; 

 Construir o significado do número natural a partir da contextualizaçãosocial; 

 Compreender o processo de adição com agrupamento e da subtração com 

desagrupamento; 

 Ler e escrevernúmeros; 

 Formular e resolversituações-problemas; 

 Construir o significado do número natural, a partir de seus diferentes usos, no contexto 

social, explorando situações-problema que envolva contagens, medidas, códigos numéricos 

e sistemamonetário; 

 Produzir e reproduzir textos orais e escritos individuais ecoletivos; 

 Conhecer e compreender gradativamente o funcionamento do sistema de escrita 

alfabética; 

 

 
5 – Públicoalvo 

 

 

Aluno 
 

Idade 
 

Ano/série 
atual 

 

Dificuldades mais relevantes observadas 
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6 – Expectativas de aprendizagem priorizadas 

Letramento ediversidade 

 

Artes 
 

Produção 
 

Perceber, analisar e criar formas artísticas, exercitando a imaginação criadora, 

cultivando a curiosidade e autonomia no agir e no pensar. 

Fruição / apreciação 
 

Desenvolver a sensibilidade artística por meio da observação, imaginação, fantasia 

a partir da exploração e experimentação de diversas linguagens, suportes, técnicas e 

matérias. 

 

 
Língua Portuguesa 

 

Oralidade e expressão 
 

 Interagir com os colegas (falar / escutar) em situações de trabalho em grupo, jogos 

ebrincadeiras. 

 Reproduzir via memória, um determinado texto lido pelo professor, mantendo a 

organização do texto fonte. 

Leitura 
 

 Reconhecer a finalidade e uso social de diferentestextos 

 Identificar, diferenciar e nomear os portadores detexto 

 Reconhecer alguns gêneros pelos seus usossociais 

 Reconhecer o assunto principal de um texto lido peloprofessor 

 Reconhecer o significado e expressões das palavras em um textolido 

 

 
Matemática 

 

 Utilizar critérios de classificação, seriação, ordenação, inclusão e conservação de 

quntidades 

 Reconhecer o uso social dos algarismos e números em diversoscontextos 
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 Contar e registrar quantidades discretas econtínuas 

 Compreender a funcionalidade dos registros nos jogos ebrincadeiras 

 Resolver problemas eoperações 

 

 
7 – Procedimentos: açõespedagógicas 

 

 
Ação 

 
Executor 

 

Realizar os testes de diagnóstico nos alunos. 

 

Direção, Coordenação  e Professor 

 

Realizar a tabulação dos dados. 

 

Direção e Professor 

 

Identificar os alunos que necessitam do projeto 
interventivo. 

 

Direção / Supervisão / Coordenação / 
Professores 

 

Planejar as atividades dos alunos em conjunto 
com a executora doprojeto. 

 

Professores ou Coordenação 

 

Ministrar as atividades planejadas. 

 

Professores 

 

Acompanhar o desenvolvimento do projeto. 

 

Coordenação com apoio da direção 

 

O projeto será desenvolvido todas as segundas-feiras com 2 horas de trabalho 

atendendo os alunos em grupos ou por nível da psicogênese, bem como em 

determinados momentos atendimentos individualizados com muitas atividades lúdicas 

envolvendo jogos didáticos e material concreto. As aulas serão planejadas semanalmente 

de acordo com o desenvolvimento e necessidade dos alunos atendidos pelos professores 

coordenação edireção. 

Os objetivos específicos poderão sofrer modificação caso haja necessidade. 
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8 – Cronograma 
 

Será desenvolvido a partir do bimestre, na sala de leitura com horas semanais de 

atendimento ou com reforço reservado dentro da grade horária de cada turma. 

 

 
9 – Avaliação 

 

A avaliação será bimestral, realizada através das atividades escritas, observação e 

troca de informação nas coordenações, bem como a elaboração de relatórios de 

desenvolvimento da turma realizados pela professora. 

 

 
10 – Recursos Disponíveis na Instituição 

 

 
Humanos 

 
Professores 

 
Físicos 

 
Sala de leitura com horário reservado na grade 
para esse atendimento ou sala de aula 

 
Materiais 

 
Variedades de jogos educativos, atividades 
diversas 



146 
 

ESCOLA CLASSE 316 SUL 
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INFORMÁTICA 

“ATETLAS DA MENTE” 

 

 
2019 
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Projeto de informática: Atletas da Mente - Aqui o seu cérebro não vai querer ficar 
parado 

 
 

1) Apresentação 
 

De acordo com o previsto no Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 316 
Sul, o projeto do laboratório de informática tem a pretensão de colaborar com as 
aprendizagens alcançadas em salas de aula, por meio de atividades lúdicas, 
cuidadosamente planejadas e estruturadas conforme o nível de aptidão das crianças, e 
por meio dos recursos de mídias disponíveis naescola. 

 
 

2) Título doprojeto 

 
 

Sob o título "Atletas da Mente - aqui o seu cérebro não vai querer ficar parado" 
espera-se despertar a atenção e o interesse de todos os alunos e professores para o fato 
de que assim como o exercício físico, o exercício mental também é muito importante em 
nossa vida. 

 
A ideia é que as pessoas possam se conscientizar de que de forma análoga aos 

atletas físicos, as pessoas também podem aprender e desenvolver muitas habilidade por 
meio de jogos e brincadeiras. E perceber ainda que as atividades lúdicas podem ser 
aliadas valorosas para o aprendizado. 

 
A escolha do título pretende ainda estimular a curiosidade dos alunos e instigá-los 

ao pensamento abstrato e figurativo. 

 
 

3) Problematização 
 

A partir das avaliações contínuas percebe-se que há uma grande dificuldade por 
parte dos estudantes no que se refere à análise, à interpretação, à inferência, à síntese, 
ao levantamento de hipóteses. E essa dificuldade torna a vida estudantil das crianças 
mais árdua. 

 
Surge então a questão: o que fazer para ampliar a capacidade de raciocínio das 

crianças? E a resposta a essa pergunta, está no desenvolvimento do presente projeto. 
Um projeto estruturado em parceria com toda a escola para a promoção de uma 
educação que vai além dos limites da sala deaula. 

 
 

4) Escolha do temagerador 
 

O projeto "Atletas da Mente - aqui o seu cérebro não vai querer ficar parado" tem 
como tema gerador, como o próprio nome propõe, o exercício da atividade cerebral de 
forma a ampliar cada vez mais as estruturas mentais do estudante. 
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Dessa forma, o projeto pretende proporcionar atividades dirigidas, contínuas e de 
complexidade gradual, utilizando o computador para favorecer os alunos a pensar, refletir 
e expandir a sua capacidade de raciocínio. O que automaticamente trará benefícios para 
os aprendizados dentro da sala de aula. 

 
 

5 ) Público Alvo 
 

O projeto se destina aos alunos do primeiro ao quinto ano da classe regular e aos 
alunos da Classe Especial, da Escola Classe 316 Sul, abarcando assim, todos os alunos 
da escola. 

 
 

6) Justificativa 
 

Muitas são as razões que levam às dificuldades de aprendizado, mas uma delas 
merece especial atenção que é a falta de estímulo fora do ambiente escolar. O que se 
percebe hoje, é que muitas vezes as crianças vivem recebendo respostas prontas, sem 
serem incitadas a pensar por si mesmas. 

 
Diante dessa realidade, são necessárias medidas no sentido de promover a 

curiosidade, o raciocínio, a autonomia, a reflexão crítica e a capacidade de interpretação 
nas mais variadas situações. E a sala de informática é um excelente recurso para 
promover esse tipo de ação, porque as crianças geralmente apresentam grande  
interesse. 

 
E perpassando as variadas áreas de conhecimento, espera-se utilizar o interesse e 

a força de vontade que as crianças já apresentam com relação à utilização dos 
computadores e dos jogos para conseguir o resultado que se espera. Afinal, a vontade é o 
melhor combustível para o aprendizado. 

 
Para executar o projeto necessitamos de um profissional específico na área. 

 
 

7) Objetivos 
 

O projeto "Atletas da Mente - aqui o seu cérebro não vai querer ficar parado" 
pretende, por meio de atividades lúdicas, contribuir na formação de cidadãos críticos e 
criativos , aptos para inventar e construir cada vez mais conhecimentos. 

 

 Objetivo Geral: Ampliar o desenvolvimento das habilidades mentais dos alunos da 
Escola Classe 316 Sul por meio de atividades lúdicas nocomputador. 

 

 Objetivosespecíficos: 
 

- Introduzir a temática "Atletas da Mente", como vistas à promoção do despertar para esse 
tema; - Adquirir novos conhecimentos; - Desenvolver a habilidade de explorar hipóteses e 
concluir; - Comunicar e interagir como outros, desenvolvendo habilidades de flexibilidade, 
disciplina, tolerância, cooperação; - Questionar, pensar e experimentar dentro de um 
ambiente seguro que encoraje e consolide o autoconhecimento; - Promover um clima de 
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respeito e acolhimento às limitações próprias e às dos colegas - Praticar a interpretação 
de textos, de comandos, de problemas; - Aprender a lidar com os resultados, 
independentemente doresultado. 

 
 

8) Conteúdos 
 

O projeto envolverá atividades que envolvem língua portuguesa, matemática, ciências 
sociais e da natureza, artes. Dentre vários conteúdos que serão abordados, pode-se 
destacar as quatro operações matemáticas, quebra-cabeça, memória, sequência 
numérica, interpretação, formação de palavras e frases, estudo do alfabeto, formas 
geométricas, corpo humano, contagem, raciocínio lógico, coordenação motora, desenho e 
pintura, maior e menor, músicas, par e impar, animais, ciclo da água, mapas, horas, 
cores, esquerda e direita, imagem espelhada, dinheiro, ordenação numérica, maiúsculo e 
minúsculo,vocabulário. 

 
 

9) Metodologia 
 

Para que seja alcançado o objetivo proposto, os alunos serão encaminhados pelo 
professor regente ao laboratório de informática, no horário previsto no cronograma abaixo 
listado, e participarão das atividades previstas para cada aula, onde já estará aguardando 
o professor responsável por executar o projeto. 

 
Na primeira aula, os estudantes serão convidados a se ambientar na aula de 

informática, pensar sobre o que fazem ali, o que esperam do projeto. E à medida que 
forem sendo constatadas as especificidades e as necessidades de cada turma, as aulas 
serão planejadas a partir destas. 

 
Os alunos terão 60 minutos semanais para a aula. E nela deverão ouvir as 

instruções, com atenção, participar ativamente dos trabalhos propostos e ao final avaliar a 
aula. 

 

10) Cronograma: 
 

Horário de Informática - Projeto Atletas da Mente 

MATUTINO 

HORÁRIO SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA- 
FEIRA 

QUARTA- 
FEIRA 

QUINTA- 
FEIRA 

SEXTA- 
FEIRA 

 
 

7h 30min 9h. 

 
 

LIVRE 

 
Priscila 

3º B 

 
Elaine 

4º A 

 
Ana 

Carolina
2º A 

 
Darlem 

3º A 

 
10h30 min- 
12h15 min. 

 
CLASSE 

ESPECIAL 

 
Jeane 5º B 

 
Anna 
Luiza 
5º A 

 
Charlene 

1º A 

 
Andréa 

1º B 
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Horário de Informática - Projeto Atletas da Mente 

VESPERTINO 

HORÁRIO SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA- 
FEIRA 

QUARTA- 
FEIRA 

QUINTA- 
FEIRA 

SEXTA- 
FEIRA 

13h 30min- 
15h30 min. 

CLASSE 
ESPECIAL 

 
Priscila 

2º C 

 
Geralda 

4º B 

 
Cantarino 

3º C 

 
Patrícia C. 

4º C 

16h15 min- 
18h15 min 

 
LIVRE 

 
Patrícia 

5º C 

 
Conceição 

2º B 

 
Joziane 

3º D 

 
Freitas 

1º C 

 
 

Conforme pode ser verificado no cronograma apresentado, cada turma terá uma 
hora semanal no laboratório de informática e haverá também horários destinados ao 
planejamento. Nestes horários de planejamento serão feitas as análises das avaliações, 
trocas com os professores regentes, planejamento de ações, definição, escolha e teste 
das atividades a serem propostas aos alunos, além de análise dos equipamentos, com a 
intenção de verificar necessidades de reparo e manutenção. 

 
 

11) Bibliografia/referências: 
 

As atividades serão desenvolvidas basicamente no computador, utilizando as 
ferramentas do sistema Linux e as atividades disponibilizadas no programa Gcompris. 

Mas para o planejamento específico e dirigido das atividades serão utilizados as 
mais diversas fontes, conforme destacado a seguir: 

 
CUNHA, N. H. S. Brinquedoteca um mergulho no brincar. 3ª Edição. São Paulo: Vetor, 
2001. 

 
KISHIMOTO, Tizuco M. (Org.) Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 5ª Edição. 

São Paulo: Cortez, 2001. 
 

Miranda, Simão de. Estratégias didáticas para aulas criativas. 1ª Edição. Brasília: 
Papirus, 2016. 

 
HENNEMANN, Ana L. Senso numérico - importância para a fluência matemática. 

Novo Hamburgo, 29 de julho/ 2017. Disponível online em: julho de 2017. 
http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2017/07/senso-numerico- 
importancia-para.html. 

 
LISBOA, Monalisa. A importância do lúdico na aprendizagem, com auxílio dos jogos. 
http://brinquedoteca.net.br/?p=1818. Disponível online em julho de 2017. 

 
Jogos para sala de aula 

http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/p/jogos-para-sala-de-aula.html 

http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2017/07/senso-numerico-
http://brinquedoteca.net.br/?p=1818
http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/p/jogos-para-sala-de-aula.html
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Artigo do Encontro Nacional de Informática e Educação. Utilizando o GCompris na 
Escola. 2007. http://www.inf.unioeste.br/enined/anais/artigos_enined/A28.pdf. Acesso em 

julho de 2017. 

 
 

12) Revisão bibliográfica 
 

Além de toda bibliografia consultada para construção do projeto, listada acima, 
haverá, ao longo do mesmo, um planejamento constante que envolve permanente 
consulta às novidades bibliográficas sobre o tema, a fim de que se obtenha o máximo de 
recursos para alcançar o objetivo. 

 
 

13) Acompanhamento eavaliação 
 

O projeto Atletas da Mente - aqui o seu cérebro não vai querer ficar parado" será 
continuamente avaliado. 

 
Por meio da avaliação contínua e formativa, os alunos estarão em constante 

avaliação quanto aos aspectos elencados nos objetivos específicos do projeto. E os 
dados observados serão registrados num diário, que servirá para evidenciar os pontos 
que obtiveram êxito e os que não avançaram, bem como auxiliará na definição do plano 
de curso com vistas ao alcance dasmetas. 

 
Além disso, os estudantes serão instruídos a avaliar cada aula e os retornos significativos 
dos alunos também serão anotados no diário, para serem considerados na preparação 
das futurasaulas. 

http://www.inf.unioeste.br/enined/anais/artigos_enined/A28.pdf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - ESTUDANTES 

Prezado(a) Estudante, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e conhecer a sua 

opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas 

característicaspessoaiseàscondiçõesdeensinoaprendizagemvivenciadosporvocê.Osdadosserãotratados de 

modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuaisprestadas. 
 

1. Qual o seu sexo? (

 )Masculino. 

( ) Feminino. 
 

2. Qual a sua faixa etária? (

 ) Até 4anos. 

( ) 5anos 

( ) 6anos 

( ) 7anos 

( ) 8anos 

 
( ) 9anos 

( ) 10anos 

( ) 11anos 

( ) 12anos 

( ) De 13 a 15 anos 

( ) De 15 oumais 
 

3. Como você seautodeclara? 

( )Branco (a). ( ) Amarelo(a). 

( )Pardo (a). ( )Indígena. 

( )Preto(a). ( ) Não sei. 

( ) Não querodeclarar. 

 
 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? AC 

AL AM AP BACE 
DF  ES  GO    MA     MG     MS 
MT  PA  PB      PE      PI      PR 
RJ RN RO RR RSSC 

SE SP TO Exterior 
 

5. Em que Região Administrativa você mora? (

 )Itapoã. 
( ) Lago Norte. 

( ) LagoSul. 

( )Paranoá. 
( )Varjão. 

( )Planaltina. 
( ) Sobradinho. 
( ) AsaNorte. 

( ) AsaSul. 
( ) Santa Maria. 

( )Guará. 

( ) Núcleo Bandeirante. 
( )Taguatinga. 

( ) São Sebastião. 
( ) Recanto dasEmas. 

( )Samambaia 

( ) Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 
( ) ÁguasClaras 

 
( )Recanto das Emas 
( )SobradinhoII 
( )Sudoeste/Octogonal 

( )Brazlândia 

( )Riacho Fundo II 

( )Paranoá 

( )Riacho Fundo 
( )Estrutural 

( )Cruzeiro 
( )Jardim Botânico 

( )ParkWay 
( )Candangolândia 

( )Varjão 

( )Fercal 
( )Ceilândia 

( )SAI 
( )Entorno 

( )Outra  
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6. Com quem você mora atualmente? (

 )Pais 
( )Mãe 

( )Pai 
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( )Avó/Avô 
( )Parentes 

 
7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? (

 )Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais deseis. 

 
 

8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: ( ) 
Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes edesenhos)(
 )Esporte. 

( )Jornais. 

( )Games. 
( ) Documentários, programas informativos e/ oueducativos 

 
9. Você utiliza a internet para a realização de pesquisas e tarefas de casa? ( ) Sim, 

asvezes 
( ) Sim, sempre 

( )Não 

 

10. Alguém te ajuda a realizar suas tarefas de casa? (

 )Sim 
( )Não 

( )Asvezes 

 
11. Quantas pessoas moram na sua casa? (
 )Duas. 

( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais deseis. 

 

12. Como você vem para a escola? (

 ) Apé. 

( )Ônibus. 

( ) Bicicleta. 

( )Carro. 

( )Metrô 

 
( )Moto 

( ) transporte escolar 

( )Outro: 

____________________________________ 

13 - Avaliação do trabalho da escola. Conte para nós o que você acha: 
 Boa/bom REGULAR RUIM 

Da sua escola    

Da direção    

Dos professores    

Da secretaria    

Da orientação Educacional    

Das regras de convivência da escola    

Da qualidade do Ensino    

Da merenda e do almoço    

Da limpeza e higiene    

Da segurança    

Da biblioteca    

Do relacionamento entre colegas    
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14. Registre suas críticas, sugestões ouelogios: 
 
 

 

 

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

 
 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - PROFESSORES 
Prezado(a) Responsável(a), 

Opresentequestionáriotemcomoobjetivocoletardadosparatraçaroperfil dosprofessoreseconhecerasuaopinião arespeito do 

ambienteescolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às 

condiçõesdeensinoeprocedimentosvivenciadosporvocê.Osdadosserãotratadosdemodoagarantirabsolutosigiloarespeito das 

informações individuaisprestadas. 

 
1. Qual é o seusexo? 

( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 

2. Qual a sua faixa etária? ( ) 
Até 24anos. 
( ) De 25 a 29anos. 
( ) De 30 a 39anos. 
( ) De 40 a 49anos. 
( ) De 50 a 54anos 
( ) 55 anos oumais. 

 
3. Como você seautodeclara? 

( )Branco (a). ( ) Amarelo(a). 
( )Pardo (a). ( )Indígena. 
( )Preto(a). ( ) Não sei. 
( ) Não querodeclarar. 

 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? (
 ) De 3 a 5mil 
( ) De 5 a 7mil 

( ) De 7 a 10mil. 
( ) Acima de 10mil 

 

 
5. Em que Região Administrativa você mora? (
 )Itapoã. 
( ) Lago Norte. 

( ) LagoSul. 
( )Paranoá. 

( )Varjão. 
( )Planaltina. 

( ) Sobradinho. 

( ) AsaNorte. 
( ) AsaSul. 

( ) Santa Maria. 
( )Guará. 

( ) Núcleo Bandeirante. 

( )Taguatinga. 
( ) São Sebastião. 

( ) Recanto das Emas. 
( )Samambaia 

( ) Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

( ) ÁguasClaras 

 
 

( )Recanto das Emas 

( )SobradinhoII 
( )Sudoeste/Octogonal 

( )Brazlândia 
( )Riacho Fundo II 
( )Paranoá 

( )Riacho Fundo 

( )Estrutural 
( )Cruzeiro 

( )Jardim Botânico 
( )ParkWay 
( )Candangolândia 

( )Varjão 
( )Fercal 

( )Ceilândia 
( )SAI 

( )Entorno 

()Outra  
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6. Na sua casa temcarro? 

( )Nãotem. ( ) Sim,três. 

( )Sim,um. ( ) Sim, quatro ou mais. 
( ) Sim,dois 

 
 

7. Qual é o seu nível deescolaridade? (
 ) EnsinoSuperior 
( )Pós-Graduação 
( )Mestrado. 
( )Doutorado. 

 
 

8. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinaladoanteriormente? ( ) 
Há menos2anos. ( ) De 15 a 20anos. 
( ) De 2 a 7anos. ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14anos. 

 
 

9. Há quantos anos você trabalha como professor? ( ) 

Menos de umano 

( ) 1-2anos. ( ) 11-15anos. 

( ) 3-5anos. ( ) 16-20anos. 

( )6-10 anos. ( ) Mais de 20anos. 

 
10. Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? (

 ) Menos de umano 

( ) 1-2anos. ( ) 11-15anos. 

( ) 3-5anos. ( ) 16-20anos. 

( )6-10 anos. ( ) Mais de 20anos. 

 
11. Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra neste momento? ( ) 

Menos de umano. 

( )1-2anos. ( ) 11-15anos. 

( )3-5anos. ( ) 16-20anos. 

( )6-10anos. ( ) Mais de 20anos. 

 
12. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou aperfeiçoamento 

(mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem na sua áreade atuação? 

( )Nãoparticipei. ( ) Sim, e houve um impacto moderado. 

( ) Sim, e nãohouveimpacto.. ( ) Sim, e houve um grandeimpacto. 

( ) Sim, e houve um pequenoimpacto. 

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

 )Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais deseis. 

 
 

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

( )Jornais. 

( ) Sites sobreeducação. 

( ) Outro: ____________________________ 
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15 - Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera adequado: 

 BOM REGULAR RUIM 

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    

 

16. Registre aqui suas sugestões e observações para melhoria do trabalho naescola. 
 

 

 

 

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

de estar! 

 
 
 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 2019 - SERVIDORES, ESV E DEMAIS 
COLABORADORES 

Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos servidores e conhecer a sua opinião a respeito 

do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às 

condiçõesdeensinoeprocedimentosvivenciadosporvocê.Osdadosserãotratadosdemodoagarantirabsolutosigiloarespeito das 

informações individuaisprestadas. 

 
1. Qual é o seusexo? 

( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 

2. Qual a sua faixa etária? ( ) 
Até 24anos. 
( ) De 25 a 29anos. 
( ) De 30 a 39anos. 
( ) De 40 a 49anos. 
( ) De 50 a 54anos 
( ) 55 anos oumais. 

 
3. Como você seautodeclara? 

( )Branco (a). ( ) Amarelo(a). 
( )Pardo (a). ( )Indígena. 
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( )Preto(a). ( ) Não sei. 
( ) Não querodeclarar. 

 
       4.Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
   ( ) Até um saláriomínimo 

(     ) Até dois saláriosmínimos 

 
( ) Até três saláriosmínimos 

( ) Até quatro saláriosmínimos 
( ) Acima de quatro saláriosmínimos 
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5. Em que Região Administrativa você mora? ( )Itapoã. 
( ) Lago Norte. 
( ) LagoSul. 
( )Paranoá. 

( )Varjão. 
( )Planaltina. 

( ) Sobradinho. 
( ) AsaNorte. 

( ) AsaSul. 

( ) Santa Maria. 
( )Guará. 

( ) Núcleo Bandeirante. 
( )Taguatinga. 
( ) São Sebastião. 

( ) Recanto dasEmas. 
( )Samambaia 

( )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 
( )ÁguasClaras 

 
( )Recanto das Emas 

( )SobradinhoII 
( )Sudoeste/Octogonal 

( )Brazlândia 

( )Riacho Fundo II 
( )Paranoá 
( )Riacho Fundo 
( )Estrutural 
( )Cruzeiro 

( )Jardim Botânico 
( )ParkWay 
( )Candangolândia 
( )Varjão 

( )Fercal 

( )Ceilândia 
( )SAI 

( )Entorno 
( )Outra  

 
 
 

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

 
 

5. Qual é o seu nível deescolaridade? 
( )EnsinoFundamental-AnosIniciais(do1ºao5ºano) 
( ) Ensino Fundamental - Anos Finais ( do 6º ao 9º ano) 
( ) EnsinoMédio 
( ) EnsinoSuperior 
( )Pós-Graduação 
( )Mestrado. 
( )Doutorado. 

 
 

6. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? ( ) 
Há menos2anos. ( ) De 15 a 20anos. 
( ) De 2 a 7anos. ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14anos. 

 
 

7. Há quantos anos você trabalha nessafunção? (

 ) Menos de umano 

( ) 1-2anos. ( ) 11-15anos. 

( ) 3-5anos. ( ) 16-20anos. 

( )6-10 anos. ( ) Mais de 20anos. 

 
8. Há quantos anos você trabalha nesta escola? (

 ) Menos de umano 

( ) 1-2anos. ( ) 11-15anos. 

( ) 3-5anos. ( ) 16-20anos. 

( )6-10 anos. ( ) Mais de 20anos. 

 

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

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

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

( )Jornais. 

( ) Sites sobreeducação. 

( ) Outro: ____________________________ 

 

 
13 - Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera adequado: 
 BOM REGULAR RUIM NÃO SEI INFORMAR 

Organização geral da escola     

Direção     

Corpo Docente     

Serviços de Secretaria     

Orientação Educacional     

Orientação Disciplinar     

Qualidade do Ensino     

Merenda     

Limpeza e Higiene     

Segurança     

Biblioteca     

Laboratório de Informática     

Relacionamento entre colegas     

Relacionamento entre professores e alunos     

Relacionamento entre alunos e direção     

 
14. Registre aqui suas sugestões e observações para melhoria do trabalho na escola. 

 

 

 _  
 

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

de estar! 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 2019 - RESPONSÁVEIS 
 

1. Grau deparentesco: 

( )Pai. 

( )Mãe. 

( )Avô 

( )Avó 

( )Tios 

 
2. Qual o seu sexo? 

( )Masculino. 
( )Feminino. 
 

3. Qual a sua faixaetária? 

(    ) De 18 a 30 anos. 

(    ) De 31 a 40 anos. 

(    ) De 41 a 50 anos. 

(    )  De 51 a 60 anos 

( ) + 61anos 

 

4. Como você seautodeclara? 

( )Branco(a). ( ) Amarelo(a). 

( )Pardo(a). ( )Indígena. 

( )Preto(a). ( ) Nãosei. 

( ) Não querodeclarar. 

 
5. Qual a faixa de renda mensal da suafamília? 
( ) Até um saláriomínimo 

( ) Até dois salários mínimos 
( ) Até três saláriosmínimos 

( ) Até quatro saláriosmínimos 

( ) Acima de quatro saláriosmínimos 
 

6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável nafamília? 

( ) Nenhumaescolaridade. 
( )EnsinoFundamental-AnosIniciais(do1ºao5ºano) 
( ) Ensino Fundamental - Anos Finais ( do 6º ao 9º ano) 
( ) EnsinoMédio 
( ) EnsinoSuperior 

 

7. Em que Região Administrativa vocêmora? 

( )Itapoã. 
( ) Lago Norte. 

( ) LagoSul. 
( )Paranoá. 

( )Varjão. 

( )Planaltina. 
( ) Sobradinho. 

( ) AsaNorte. 
( ) AsaSul. 

( ) Santa Maria. 

( )Guará. 

( ) Núcleo Bandeirante. 
( )Taguatinga. 
( ) São Sebastião. 

( ) Recanto das Emas. 

( )Samambaia 

( )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

( )ÁguasClaras 

 
( )Recanto das Emas 
( )SobradinhoII 

( )Sudoeste/Octogonal 
( )Brazlândia 

( )Riacho Fundo II 

( )Paranoá 
( )Riacho Fundo 

( )Estrutural 
( )Cruzeiro 
( )Jardim Botânico 

( )ParkWay 

( )Candangolândia 

( )Varjão 
( )Fercal 

( )Ceilândia 
( )SAI 
( )Entorno 

( )Outra  
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8. Qual tipo de moradia que vocêvive: 

( ) Própria. 

( ) Alugada. 

( )Cedida. 

 
9. Na sua casa tem carro? 

( ) Não tem. ( ) Sim,três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim,dois 

 

10. Na sua casa tem quartos para dormir? 

( ) Não tem. ( ) Sim,três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim,dois. 

 

11. Na sua casa tem computador? 

( ) Não tem. ( ) Sim,três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim,dois. 
 

12. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( )Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ouseis. 

( ) Mais deseis. 

 
13. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório,filmes) 

( )Esporte. 

( )Jornais. 

( ) Documentários 

( )Outros 

 
 

14. Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você consideraadequado: 

 BOM REGULAR RUIM 

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    
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15-Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim 
 

 

 

 

 

16. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 
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PLANO DE AÇÃO - EEAA 2019  

(Gabriela - Pedagoga e Pedro - Psicólogo) 

 
OBJETIVO GERAL OBJETIVO ESPECÍFICO AÇÕES ESTRATÉGIAS PERÍODO / DURAÇÃO 

MAPEAMENTO 

INSTITUCIONAL 

 
Mapeamento Institucional 

 
Mapeamento Institucional 

Entrevista com a Equipe 

Gestora e Orientação 

Educacional 

 
Anual e Contínuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSESSORIA AO TRABALHO 

COLETIVO DOS 

PROFESSORES 

Participar de Momentos e 

Estratégias Avaliativas 

Desenvolvidas pela escola 

Participação em Conselhos de 

Classe e outros momentos 

avaliativos 

Participação em Conselhos e 

Momentos Avaliativos em 

datas pré estabelecidas 

 
Anual e Contínuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar e oxigenar as 

discussões sobre as práticas 

pedagógicas da escola 

 
 
 

 
Auxiliar os estudos e 

formações em Reuniões 

Coletivas 

Ministrar oficinas com temas 

levantados pela comunidade e 

de acordo com a necessidade 

da U.E. 

 

 
Anual e Contínuo 

 

Buscar temas e palestrantes 

para ministrar formações com 

professores e a equipe daU.E. 

de conteúdos que auxiliem a 

reflexão sobre apráxis. 

 
 

Anual e Contínuo 

Constatar açõespedagógicas 

que já foram utilizadas pelos 

professores e seusresultados 

Observações em sala, análise 

de atividades e materiais 

pedagógicos desenvolvidos 
pelo professor. 

 
Anual e Contínuo 

 

Prover orientações a respeito 

de estratégias pedagógicas 

Reuniões específicas com 

professores e coordenação 

para orientação e construção 

de novas práticaspedagógicas 

 

 
Anual e Contínuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACOMPANHAMENTO DO 

PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

 
 
 

Mapeamento das práticas 

pedagógicas da escola 

 
 
 

Conhecer o trabalho do 

professor, inteirando - nos de 

suas realizações e dificuldades 

Reuniões específicas com 

professores e coordenação 

para orientação e construção 

de novas práticaspedagógicas 

 

 
Anual e Contínuo 

 
Observações em sala de aula 

 
Anual e Contínuo 

 

 
 
 
 
 
 

Mediar ações e intervenções 

relacionadas a queixas 

escolares 

Acolher a demanda do 

professor (encaminhamento) 

Entrevista com os professores 

regentes 

 
Após o 1° Bimestre 

Ampliar a problematização dos 

motivos do encaminhamento 

Entrevista com os professores 

regentes; observações em sala 

de aula. 

 
Após o 1° Bimestre 

Mediar conhecimentos de 

Psicologia e Pedagogia que 

auxiliem o professor na 

condução da queixa formulada 

Entrevista com os professores 

regentes; observações em sala 

de aula; reuniões devolutivas 

com os professores. 

 

 
Após o 1° Bimestre 

 
Participar e conduzir estudos 

de caso de alunos com 

necessidades especiais 

 
Participar e conduzir estudos 

de caso de alunos com 

necessidades especiais 

 

 
A partir do 3° Bimestre 
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