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APRESENTAÇÃO  DO  PROJETO  

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 413 Sul é resultado de uma construção coletiva ini-

ciada na semana pedagógica com todos os profissionais que atuam na escola, com a comunidade 

escolar e com a participação especial de todos os estudantes, tanto em reuniões realizadas quanto 

por meio de questionários que foram enviados para casa. No percurso de sua elaboração foram rea-

lizados encontros diários de formação com professores e servidores durante a semana que antecedeu 

ao início do ano letivo, nos quais tivemos palestras, relatos de experiências, planejamento de ações 

e apreciação dos resultados de avaliações internas e externas, que nos serviram de base para reestru-

turação de alguns pontos da proposta pedagógica e do plano de ação deste ano. Com o início do ano 

letivo, os estudantes passaram a ter papel fundamental na construção da proposta que ora apresen-

tamos, com eleição de representantes que passam a apresentar questões comuns à turma, aperfeiço-

ando e contribuindo para a consolidação da proposta. Após esse momento inicial, fizemos reuniões 

com a comunidade escolar nas quais pudemos debater alguns ajustes como a grade horária das ati-

vidades, formas de participação da família na vida escolar dos estudantes e processo avaliativo de-

senvolvido pela escola. 

Assim sendo, a presente proposta foi organizada com objetivo de esclarecer e orientar o fun-

cionamento da escola que desenvolve um trabalho de educação integral com seus estudantes, consi-

derando a multidimensionalidade do desenvolvimento humano e pressupõe a ressignificação das 

oportunidades, tempos e espaços de aprendizagem. O atendimento aos estudantes ocorre em dois 

períodos distintos: no turno matutino com o horário ampliado de 10 horas e no turno vespertino em 

período parcial. A proposta apresenta um breve histórico da implantação do horário integral e os 

desafios que essa pluralidade de oferta nos impõe, demonstrando o perfil da nossa comunidade es-

colar, os objetivos, as concepções teóricas que norteiam nossa ação, a organização pedagógica, o 

plano de ação que embasa a PP, as estratégias de acompanhamento e avaliação, os referenciais bi-

bliográficos e alguns anexos compostos por instrumentos e registros do nosso trabalho. 

No entanto, sabemos que no decorrer do processo a PP necessita de algumas alterações, pela 

própria dinâmica do tempo, estrutura física e recursos diversos oferecidos e dos percalços de sua 

implantação. Mas isso não diminuirá o ânimo nem o compromisso de nossa equipe em perseguir o 

ideal de realizar e oferecer momentos prazerosos e a melhor educação que somos capazes de reali-

zar em benefício de nossos estudantes, para suas famílias, para a sociedade e para a nossa realização 

profissional. 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 A Escola Classe 413 Sul, foi criada pelo Decreto nº 481 do Governo do Distrito Fe-

deral, de 14/01/1966. Foi fundada no ano de 1963, iniciando suas atividades em 19 de agosto deste 

ano, situada à SQS 413 Área Especial, CNPJ 004129730001/38, telefone 61 3901-250, e-mail 

ec413sul@gmail.com 

 Até o ano de 2004 esta Unidade de Ensino atendeu a modalidade de Ensino Fundamental, 

séries finais, com alunos de 5ª a 8ª série no diurno e alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

1ª fase no noturno. 

 A partir do ano de 2005, em face da demanda crescente para a modalidade, passou a atender 

alunos de 1º, 2º e 3º períodos da Educação Infantil. 

 No ano letivo de 2008, a Estratégia de Matrícula, em face da implementação do Ensino 

Fundamental de 9 anos, com início da escolarização aos 6 anos de idade, incluiu o atendimento ao 

1º ano dessa modalidade. 

 No ano de 2009, a escola passa a atender apenas alunos na modalidade de Educação Infantil. 

 Em 2010, de acordo com a modulação estabelecida pela Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, foi autorizado o atendimento ao Ensino Fundamental de 9 anos, atendendo em 

período integral com carga horária de 8 horas, em 4 dias da semana, com a participação do Bolsista 

do Programa Bolsa Universitária, este atendimento permaneceu até o final de 2012. 

 Em 2013 iniciamos o Projeto Piloto de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI), 

com carga horária diária de 10 horas. O trabalho pedagógico era desenvolvido de segunda a sexta-

feira, com o currículo entremeado, realizado por dois professores regentes por turma, com a parce-

ria do CIEF, da Escola Parque e do CIL no atendimento às atividades do currículo que dizem res-

peito à Educação Física, Artes e Língua Estrangeira e com o apoio do Programa Educador Social 

Voluntário. Até o ano de 2016, a escola permaneceu com o mesmo Projeto de Educação Integral, 

atendendo um total de 10 turmas de Ensino Fundamental, Anos Iniciais, o dia inteiro. 

 A partir do ano de 2017, o Projeto de Educação Integral em tempo integral, orientado pela 

SEEDF para o Plano Piloto foi modificado para atender somente a um dos turnos escolares. Nesse 

turno os estudantes permanecem na escola por um período de 5 horas, no horário matutino, com um 

professor regente, e se desloca para a Escola Parque 308 Sul que desenvolve as atividades curricula-

res complementares, no período contrário e com 5 horas de permanência, perfazendo um total de 10 

horas. O turno contrário ao do Projeto é realizado em período parcial, no horário vespertino. As 
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crianças realizam as atividades escolares no período de 5 horas, sob a orientação do professor re-

gente e com o apoio dos “ESV”. 

No corrente ano a oferta de ensino da EC 413 Sul continua sendo realizada em duas modali-

dades: em Tempo Integral, com carga horária diária de 10 horas, por cinco dias na semana, com a 

parceria da Escola Parque 308 Sul e Educação em Tempo Parcial, com carga horária diária de 5h, 

por cinco dias na semana. São ao todo 20 turmas atendidas, com número de estudantes que varia 

entre 20 e 32 estudantes. 

A escola conta hoje com dez salas de aula, um Laboratório de Informática, uma Sala de Leitura, 

uma sala multiuso, uma Sala de Recursos Generalista (ainda sem atendimento em 2019), Sala de 

Coordenação Pedagógica, Sala de Professores, Sala de Orientação Educacional, um banheiro mas-

culino e um banheiro feminino para professores, um banheiro masculino e um banheiro feminino 

para os estudantes, além de dois banheiros adaptados, um Refeitório adaptado no pátio que funciona 

para fins pedagógicos, como experimentos com receitas, jogos, atividades artísticas e exposições, 

atendendo a 462 estudantes nos dois turnos escolares. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

Perfil dos profissionais atuantes na escola 

A formação escolar dos servidores da área de copa e cozinha, conservação e limpeza e de 

vigilância é de Ensino Médio. Apenas um reside próximo à escola, o restante reside nas Regiões 

Administrativas do Distrito Federal e entorno, a faixa etária média é de 40 anos, sendo que o pesso-

al da limpeza e 2 merendeiras são das empresas terceirizadas Juiz de Fora e Confere.  

A formação acadêmica do corpo docente, coordenadores e gestores é predominantemente de 

Especialização, sendo que 10% têm apenas Graduação. As equipes docente e gestora são oriundas, 

em sua maioria, das diferentes Regiões Administrativas e do entorno do Distrito Federal, apenas 

12% residem próximo à escola. 

Atendemos hoje nove Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (ENEE), vinte 

com Estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TEF), além de 14 alunos com Outras Ne-

cessidades (ON). 

Quantitativo de Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 

Estudante NEE Turma 

Ana Clara de A Ribeiro DV/VM 2º Ano - A - Classe Comum Inclusiva 

Arthur Dias de S Farias DA/MOD 2º Ano - B - Classe Comum Inclusiva 

Arthur so Carmo Villard TGD/AUT 2º Ano - C - Integração Inversa 

Caíque José Santos Silva OUTROS 5º Ano - A - Classe Comum Inclusiva 

Daniel dos Santos Lima TDAH 4º Ano - C - Integração Inversa 

Davi Lucas N Oliveira TDAH 5º Ano - C - Classe Comum Inclusiva 

Davi Ribeiro Soares OUTROS 5º Ano - B - Integração Inversa 

Diego da Silva DF/BNE 5º Ano - C - Classe Comum Inclusiva 

Enzo Rodrigues da C Funke OUTROS 3º Ano - C - Integração Inversa 

Feliphe Xavier de Jesus TGD/AUT 3º Ano - C - Integração Inversa 

Gabriel Pereira da Silva DPA(C) 4º Ano - A - Classe Comum Inclusiva 

Gabriel Pereira Guedes DA/MOD 2º Ano - B - Classe Comum Inclusiva 

Gabriel Ribeiro Silva OUTROS 4º Ano - C - Integração Inversa 

Geovana Santos Lima TDAH 4º Ano - C - Integração Inversa 

Guilherme Fernando Lipke OUTROS 5º Ano - B - Integração Inversa 

Iara Carvalho Morais DISLALIA 4º Ano - B - Classe Comum Inclusiva 

Isabela Santos Silva TDAH 3º Ano - A - Classe Comum Inclusiva 

Israel Augusto Bento TDAH 3º Ano - C - Integração Inversa 

João Gabriel P Quinino AH 5º Ano - A - Classe Comum Inclusiva 

João Guilherme Mda Silva TDAH 5º Ano - B - Integração Inversa 

Josue Gomes Pinto TDAH 4º Ano - B - Classe Comum Inclusiva 

Laryssa Dáfne  TDAH 4º Ano - C - Integração Inversa 

Lucas Aguiar de Oliveira TDAH 5º Ano - A - Classe Comum Inclusiva 

Lucas Ferreira dos Santos TDAH 2º Ano - C - Integração Inversa 
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Luiz Fernando B Galeno TDAH 4º Ano - A - Classe Comum Inclusiva 

Luiz Fernando Loiola  OUTROS 5º Ano - C - Classe Comum Inclusiva 

Maria Luiza de O Alves TDAH 5º Ano - A - Classe Comum Inclusiva 

Maria Vitoria Nascimento DF/ANE 1º Ano - C - Integração Inversa 

Miguel Antonio Rodrigues DISLALIA 5º Ano - A - Classe Comum Inclusiva 

Miguel Augusto Zandoná TDAH 2º Ano - D - Classe Comum Inclusiva 

Nicole Ivanna Cóe S.DOWN/DI 3º Ano - E - Integração Inversa 

Nicole Marie P da Silva OUTROS 4º Ano - B - Classe Comum Inclusiva 

Paulo Filho de A Felipe OUTROS 5º Ano - D - Classe Comum 

Pedro Nathan de Melo OUTROS 3º Ano - D - Integração Inversa 

Reinan Junior Souza Gama TDAH 5º Ano - B - Integração Inversa 

Sophia Helena Cardoso  OUTROS 3º Ano - B - Classe Comum 

Vinícius Ribeiro Silva TDAH, DPA(C) 5º Ano - C - Classe Comum Inclusiva 

Vitor Medeiros de S Silva TDAH 5º Ano - B - Integração Inversa 

Yanacuai R Kamaiurá OUTROS 2º Ano - D - Classe Comum Inclusiva 

Ygor Léo Dias de Oliveira TDAH 5º Ano - A - Classe Comum Inclusiva 

Ylan Matheus L Pinheiro S.DOWN/DI 3º Ano - D - Integração Inversa 

 

O perfil das famílias, cujos filhos são matriculados em nossa escola, é bastante heterogêneo, 

pertencendo economicamente à classe de trabalhadores autônomos, zeladores de blocos próximos, 

empregados domésticos, desempregados, prestadores de serviços especializados, servidores públi-

cos do GDF e da esfera federal, além de militares, principalmente da Força Aérea Brasileira. 

São, moradores da superquadra residencial onde a escola está localizada, da Vila Telebrasí-

lia, localizada próximo da escola e várias das Regiões Administrativas mais distantes e do entorno 

de Brasília que trabalham em órgãos e empresas instaladas nas proximidades da escola. 

Em geral possuem bom nível cultural, apesar de uma parcela não possuir a escolaridade no 

nível de Ensino Fundamental completo. Muitos têm acesso aos meios de informação como  TV, 

computador, DVD, livros, jornais, etc. 
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Índices de Qualidade no Ensino Fundamental  

 A Escola Classe 413 Sul participa de avaliações externas de larga escala, promovidas pelo 

Ministério da Educação e pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, apresentando 

nas últimas edições, os resultados que seguem: 

IDEB: 
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PROVA DIAGNÓSTICA: 

2º ano Leitura 

2º ano Matemática 1 

4º ano Língua Portuguesa 1 
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4º ano Matemática 1 
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FUNÇÃO SOCIAL 

Oferecer um trabalho de qualidade social que atenda às principais demandas de caráter edu-

cacional apresentadas pela comunidade escolar e oportunizar aos nossos estudantes o desenvolvi-

mento de aprendizagens escolares significativas que os capacitem a integrar e interagir numa socie-

dade caracterizada pela diversidade dos sujeitos e dos ambientes em que convivem, de forma a 

transformá-la numa sociedade mais justa, realizando-se como cidadãos atuantes e responsáveis, em 

busca do bem comum. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS  

A proposta da EC 413 Sul é uma inovação na busca de uma escola pública de qualidade que 

possibilite a ressignificação dos tempos, espaços e oportunidades educativas. 

A recomendação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nesse sentido é de 

que cada instituição educacional, na construção de sua Proposta Pedagógica, leve em consideração 

os seguintes Princípios da Educação Integral: 

  

Integralida
de 

Intersetoria
lização 

Transver-
salidade 

Diálogo 
Escola 

Comunidad
e 

Territoria-
lidade 

Trabalho  

em rede 
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A. A promoção e a implantação de metodologias de ensino, nas instituições educacionais, que pri-

vilegiem a criatividade, a reflexão, a clareza de métodos e procedimentos; 

B. A disponibilidade de inúmeras experiências, mais diversificadas e adequadas ao conteúdo a ser 

experimentado, refletido e confrontado com os conhecimentos que estudantes trazem de fora da 

escola, já incorporados; 

C. A aceitação das muitas formas de ensinar como parâmetro para a Educação Integral;  

D. A criação de um clima acadêmico, seguro e frutífero ao desenvolvimento da curiosidade e do 

saber experimentado por parte dos estudantes;  

E. A construção de Proposta Pedagógica com o envolvimento da comunidade escolar; 

F. A articulação, pela coordenação pedagógica, para a integração entre as disciplinas oferecidas e a 

consequente transversalidade dos temas tratados; 

G. A busca de espaços escolares, juntamente com a comunidade escolar, sociedade civil organizada 

e o poder local para melhor aproveitamento dos espaços educativos e de aprendizagem disponí-

veis na região da instituição educacional; 

H. Estabelecimento de ações pedagógicas que promovam a participação efetiva dos estudantes e da 

comunidade, visando diminuição dos índices de evasão, repetência e violência escolar. 

I. Estimular a autonomia intelectual dos estudantes por meio de atividades planejadas pelo profes-

sor para promover o uso de diversas habilidades de pensamento como interpretar, analisar, sin-

tetizar, classificar, relacionar e comparar, além de promover o trabalho partilhado com seus pa-

res. 
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Além desses, devem ser considerados os Princípios Epistemológicos listados a seguir: 

 

J. Privilegia estratégias de integração que promovam reflexão crítica e aplicação de conceitos vol-

tados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio e 

problematização. 

K. Reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática. 

L. Favorecer a aproximação dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a reali-

dade e atuar crítica e conscientemente. 

M. Favorecer a compreensão das partes que ligam diferentes áreas do conhecimento e do pensa-

mento. 

N. Dar sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático-

pedagógicos. 

O. Contribuir para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o 

estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que irá inter-

vir. 

P. Garantir que as especificidades locais enriqueçam o trabalho com conhecimentos relevantes 

para a formação intelectual dos estudantes. 

UNICIDADE 
TEORIA/PRÁTICA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

E CONTEXTUALIZAÇÃO FLEXIBILIZAÇÃO 
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Nas instituições educacionais do Distrito Federal, é necessário garantir, minimamente, a di-

versificação do atendimento escolar com a incorporação de atividades para as seguintes demandas: 

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

mas, com o objetivo de fortalecer, estimular e desmistificar a compreensão da matemática, o racio-

cínio lógico matemático e os conteúdos tratados em sala de aula; 

II – Ampliação das atividades de ensino da Língua Portuguesa com foco no Letramento, priorizan-

do-se o letramento, no sentido de compreensão plena, apreciação e avaliação do que se lê; 

III – Identificação das necessidades dos alunos para promoção de uma alfabetização efetiva; 

IV – Programação de atividades de letramento e com o objetivo de desenvolver as 4 práticas da 

alfabetização previstas no BIA (Bloco Inicial de Alfabetização): leitura, produção de texto, sistema-

tização do código e análise linguística para os estudantes que estejam nos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental;  

V – Projetos de arte-cultura que possam ser desenvolvidos no âmbito da instituição educacional, e 

que priorizem a integração e transversalidade do cotidiano escolar e da comunidade onde está inse-

rida; 

VI – Atividades esportivas e recreativas que propiciem a integração entre os educandos e comuni-

dade escolar, desenvolvendo atitudes e comportamentos saudáveis. 

VII – Desenvolvimento de atividades artístico-culturais que promovam a interação do educando 

com o meio sócio, histórico e cultural da sociedade. 

VIII – Desenvolvimento de projetos na área de educomunicação que envolvam diferentes recursos 

multimídia.  

IX - Programas de promoção à saúde, abrangendo educação ambiental, formação de hábitos e atitu-

des, consciência corporal, educação alimentar e sustentabilidade. 
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OBJETIVOS  

Oportunizar a todos os educandos uma formação integral que envolva os aspectos cogniti-

vos, físicos, sociais, emocionais e culturais, ressignificando espaços, tempos e oportunidades 

educacionais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Diminuir os indicadores de insucesso escolar, tais como a reprovação, o abandono escolar e 

a evasão, contribuindo de forma efetiva para a regularização do fluxo escolar. 

▪ Elevar a autoestima e a motivação da comunidade escolar, em especial, dos estudantes. 

▪ Contribuir para a elevação dos indicadores de aprendizado dos estudantes, gerando a possi-

bilidade dos alunos desenvolverem talentos, habilidades e competências em áreas essenciais 

para um bom desempenho nas fases de estudo atual e futuras.  

▪ Realizar atividades que possam reforçar e favorecer a aprendizagem, bem como desenvolver 

as competências inerentes ao desenvolvimento da cidadania. 

▪ Desenvolver projetos com os temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambien-

te, Saúde, Orientação Sexual e Temas Locais. 

▪ Desenvolver projetos de incentivo à arte, ao esporte e à cultura. 

▪ Desenvolver projetos de incentivo à leitura. 

▪ Oferecer acompanhamento pedagógico, projeto interventivo e reagrupamento. 

▪ Desenvolver projetos na área de educomunicação. 

▪ Desenvolver projetos de educação ambiental e promoção à saúde. 

▪ Enriquecer, através da robótica, o conhecimento técnico científico. 

▪ Canalizar talentos e iniciativas em todos os segmentos da escola. 

▪ Desenvolver a plenitude das múltiplas inteligências, visando o crescimento sócio emocional. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

“A Constituição Federal de 1988 contém três artigos que fazem referência à educação integral, 

mesmo não descrevendo o conceito no texto. No artigo 205º da Carta Magna, a educação é apresen-

tada como um direito humano promovido e incentivado pela sociedade. No artigo 206º é citada a 

gestão democrática do ensino público, o que também dialoga diretamente com a educação integral, 

que preconiza a intersetorialidade como eixo fundamental das ações educativas. O artigo 227º é o 

que mais responde ao conceito de educação integral, pois afirma que é dever da família, da socieda-

de e do Estado assegurar, entre outros, o direito à educação”
1
. 

Em decorrência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 reafirma 

nos artigos 34 e 87 a educação integral com a finalidade de promover o pleno desenvolvimento do 

educando e prepará-lo para exercitar sua cidadania. Para tanto, aponta como caminho desejável para 

sua realização, o diálogo entre diversos setores da sociedade. A progressiva oferta de educação de 

tempo integral para o ensino fundamental encontra respaldo nessa legislação. “Art. 2º. 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. (…) Art. 34º.§ 2º. O ensino fundamental será ministra-

do progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.” 

Neste sentido, o Ministério da Educação vem ao longo dos últimos anos criando e implemen-

tando políticas públicas de incentivo à Educação Integral, assim o Programa Mais Educação institu-

ído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, in-

tegra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo 

Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da 

Educação Integral
2
. 

Por sua vez o Currículo em Movimento
3
 da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educa-

ção do Distrito Federal traz na sua concepção, a Teoria Crítica e Pós Crítica na qual a organização 

do trabalho pedagógico se dá através de um currículo que contemple não só a relação de conteúdos, 

mas também os resultados de aprendizagem pretendidos e a relação entre a escola e a sociedade 

contemplando conceitos como as relações sociais, de produção, conscientização, emancipação e 

libertação, promovendo o amplo debate que favoreça a aproximação entre o conhecimento universal 

                                                
1
 Disponível em: https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1001/escola-em-tempo-integral-amapa-na-rota-da-educacao-

inovadora. Acesso em 12abr.2018. 
2
 Manual operacional de educação integral. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14458-manual-mais-educacao-2013-

final-171013-2-pdf&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em 12abr.2018. 
3
 Disponível em: http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf. Acesso 

em 12abr.2018. 

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1001/escola-em-tempo-integral-amapa-na-rota-da-educacao-inovadora
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1001/escola-em-tempo-integral-amapa-na-rota-da-educacao-inovadora
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14458-manual-mais-educacao-2013-final-171013-2-pdf&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14458-manual-mais-educacao-2013-final-171013-2-pdf&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
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e o conhecimento local, como proposta de projetos pedagógicos a serem desenvolvidos nas institui-

ções educacionais. 

Nesse sentido, a EC 413 sul apoia seu trabalho pedagógico na perspectiva da Pedagogia de Pro-

jetos
4
 que busca superar algumas limitações já identificadas na pedagogia da escola tradicional. O 

trabalho com Pedagogia de Projetos possibilita maior integração entre os profissionais e uma apren-

dizagem mais significativa para os alunos. Um projeto articula-se em torno de um determinado eixo 

temático (pergunta/perguntas significativas, definição de um conceito ou problema) e exige um no-

vo modelo de intervenção pedagógica, que valorize a autonomia, a interdisciplinaridade, a criativi-

dade, a diferença e o investimento de saberes individuais na construção do conhecimento coletivo. 

Consiste em um conjunto de etapas que começa com a escolha do tema, seguido de coleta de dados 

e tratamento de informações, a construção, consolidação e articulação dos conceitos, uma síntese 

dos aspectos tratados no projeto e a avaliação. 

O termo conteúdo: passa a ter um sentido mais amplo que designa um conjunto de conhecimen-

tos ou formas culturais cuja assimilação e apropriação pelos alunos são consideradas essenciais para 

o seu desenvolvimento e socialização (Coll, 1998). Os conteúdos curriculares envolvem três catego-

rias: 

✓ Conceituais: dados, fatos, conceitos e princípios;  

✓ Procedimentais: conjunto de ações ordenadas, orientadas para a consecução de uma me-

ta;  

✓ Atitudinais: conjunto de normas e valores a formar nos alunos (envolve juízos de valor). 

A pedagogia de projetos articula estudos de caso, observações, coleta e análise de dados, consta-

tações e a resolução de problemas concretos, e assim fornece subsídios para que o aluno atribua 

sentido às suas experiências individuais e coletivas. 

Tipos de Projetos: 

✓ De empreendimento: de acordo com a necessidade do grupo ou da realidade que estão 

inseridos – interesse do grupo e função social da escola – produto final (um livro, um 

mural, uma exposição, um teatro, álbum...) – realizações. 

✓ De investigação: investigar um fato ou realidade e sua representação – provém das ne-

cessidades de compreender a realidade física, social e cultural, para atuar de forma críti-

ca e autônoma- surgem do cotidiano das crianças, problematizado por elas ou pelo pro-

fessor – busca a compreensão da realidade pelas crianças – produto final (relatório, de-

senho, imitação do que foi observado...) ou gerar projetos de empreendimento (exposi-

ção, teatro, mural, álbum...) – referem-se à vida cotidiana. 

                                                
4
 Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/mas-o-que-e-pedagogia-de-

projetos/25952. Acesso em 12abr2018. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/mas-o-que-e-pedagogia-de-projetos/25952
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/mas-o-que-e-pedagogia-de-projetos/25952


27 
 

 Diante desse cenário, a educação integral pressupõe a ressignificação das oportunidades, 

tempos e espaços de aprendizagem destacando a necessidade da participação dos diferentes setores 

sociais e da efetiva ação da comunidade escolar, formando uma rede que possibilite a ampla forma-

ção do educando e a implementação de uma escola que, segundo Freinet, deve proporcionar prazer 

aliado à aprendizagem significativa, que sirva como reflexo para as melhorias na sociedade como 

um todo. 

 Em 2017 aprimoramos o trabalho desenvolvido com a Pedagogia de Projetos, incorporando 

à nossa proposta a teoria das Múltiplas Inteligências com foco no desenvolvimento emocional e 

potencializando as características individuais de cada estudante, dentro de um currículo integrado e 

integrador, aproximando a teoria e a prática em todos os momentos. Em 2018 incrementamos nossa 

proposta com o desenvolvimento do Design Thinking, metodologia usada na busca de solução de 

problemas através da aprendizagem investigativa, trabalho colaborativo e desenvolvimento da em-

patia. Implementamos ainda o trabalho com Metodologias Ativas, que tem como foco o diálogo 

com os estudantes, a sondagem de conhecimentos prévios e percepções sobre o tema em questão 

com incidência na problematização, contextualização e aplicação prática dos conhecimentos. Esse 

trabalho continuará sendo desenvolvido pela escola no ano de 2019, que busca, continuamente, 

adequar suas propostas e planejamentos às demandas internas e externas que surgem, sem perder de 

vista sua função social de desenvolver um trabalho de qualidade social para todos os seus estudan-

tes. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

E ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

No ano de 2019, a oferta de ensino da EC 413 Sul dar-se-á da mesma forma que no ano an-

terior, de duas formas distintas: em período integral, com carga horária de dez horas diárias, de se-

gunda a sexta-feira, e em período parcial, com carga horária de cinco horas diárias, de segunda a 

sexta-feira.  

Os estudantes matriculados no período integral frequentarão a EC 413 Sul no tuno matutino, 

com carga horária semanal de 25 horas, assim distribuídas: 17 horas para Base Nacional Comum, e 

8 horas para Acompanhamento Pedagógico (AP) em Língua Portuguesa e Matemática, desenvolvi-

das na Sala de Leitura e no Laboratório de Informática. No turno vespertino esses mesmos estudan-

tes frequentarão a Escola Parque 308 Sul, para estudo de Arte, Educação Física e Atividades Com-

plementares, vinculadas ao Programa Novo Mais Educação do MEC. 

Os estudantes matriculados no período parcial frequentarão a EC 413 Sul no turno vesperti-

no, com carga horária semanal de 25 horas, destinadas à Base Nacional Comum. Como atendimen-

tos complementares, em conformidade com nossa proposta de desenvolver uma educação integral a 

todas as crianças, serão realizadas as mesmas atividades propostas aos estudantes do turno matutino 

no AP, desenvolvidas na Sala de Leitura, no Laboratório de Informática e com oficinas de Artes, 

com o apoio de voluntários sociais (ESV), participarão também do Projeto Educação com Movi-

mento, através do qual frequentarão aulas de Educação Física ministradas por profissional da  área. 

A implantação do Projeto de Educação Integral nas escolas do DF, como já foi observado na 

escola, vem propiciar uma melhoria significativa nos resultados alcançados pelos estudantes nas 

aprendizagens escolares, que se refletem nas avaliações internas e externas, na qualidade da educa-

ção ofertada, bem como no aumento da participação e integração com toda a comunidade escolar. 

Implantado na Escola Classe 413 Sul desde o ano de 2010, o projeto de Educação Integral 

foi integrado a um amplo projeto pedagógico que visa oferecer uma educação de qualidade social 

que atenda efetivamente a toda comunidade escolar. Consta como algumas dessas ações, adequar e 

ampliar o horário de permanência na escola, bem como implantar uma proposta de atendimento que 

forme o estudante na sua integralidade. 

Educação Integral não significa ficar sentado atrás das carteiras, lendo, escrevendo e fazendo 

contas
5
. Mas, sim, propiciar aos estudantes o contato com os múltiplos saberes e as aprendizagens 

                                                
5
 Disponível em: https://educacaoeparticipacao.org.br/tematica/educacao-integral-um-conceito-em-busca-de-novos-

sentidos/?impressao. Acesso em 05abr2018. 

https://educacaoeparticipacao.org.br/tematica/educacao-integral-um-conceito-em-busca-de-novos-sentidos/?impressao
https://educacaoeparticipacao.org.br/tematica/educacao-integral-um-conceito-em-busca-de-novos-sentidos/?impressao
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perpassam por atividades que contemplam a matriz curricular nacional e os projetos interdisciplina-

res que têm como eixo a formação do estudante em diferentes áreas do conhecimento. Para isso, são 

necessários profissionais qualificados e preparados para lidar com os alunos, além de espaços apro-

priados como: quadras, ambientes de artes, música, laboratórios, auditórios, teatros, demandando 

um grande investimento em pessoal, material, equipamentos, além de reformas nas instalações físi-

cas. 

Em 2019 a proposta é trabalhar com o Projeto “Borboleteando pelas Inspirações do Mundo”, 

com o intuito de reconhecer personalidades, invenções tecnológicas, avanços científicos, lugares e 

ações em benefício da coletividade que inspiram individualmente e coletivamente nossa sociedade, 

dando continuidade aos projetos realizados nos anos anteriores. Assim trataremos dos temas raízes 

culturais, lugares inspiradores, ciência e tecnologia, além de ações sociais. Acrescentamos ao proje-

to o elemento balão, simbolizando a inspiração. 

Aprimoramos a proposta de trabalho com a teoria das Múltiplas Inteligências, de Howard 

Gardner
6
, que prevê que nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e habilidades, nem todas 

aprendem da mesma maneira. Essa perspectiva nos permite olhar para os estudantes de modo mais 

amplo dentro de uma visão pluralista da educação, descobrindo que eles podem ser 'inteligentes' não 

apenas em línguas e matemática, mas também no modo de movimentar seu corpo seguindo uma 

música, no modo de produzir uma escultura, ou na maneira de se relacionar consigo mesmo, com os 

outros e com o meio ambiente. Destaca-se ainda o que o desenvolvimento integral do ser humano 

perpassa pela sua forma de lidar com as emoções que permeiam todas as relações que ele estabelece 

com o meio no qual está inserido
7
. 

  

                                                
6
 Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002751.pdf. Acesso em: 10abr2018. 

7
 Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/1462/howard-gardner-o-cientista-das-inteligencias-multiplas. 

Acesso em 10abr2018. 

http://www.brasilwiki.com.br/noticia.php?id_noticia=3815
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002751.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/1462/howard-gardner-o-cientista-das-inteligencias-multiplas
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Inteligências Múltiplas: Desenvolvimento Integral do Ser Humano 

 Intrapessoal 

 Interpessoal 

 Lógico-matemática 

 Linguística 

 Musical 

 Cinestésica-corporal 

 Espacial-visual 

 Naturalista 

 Existencial 

 

 

Dentro dessa proposta, desenvolveremos o trabalho pedagógico com base na metodologia da 

Pedagogia de Projetos, Design Thinking e Metodologias Ativas, buscando a ressignificação do tem-

po e dos espaços no desenvolvimento de atividades que tragam a lógica das inovações contemplan-

do o Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, fomentando os diversos saberes, a cultu-

ra, as artes, os esportes e a transdisciplinaridade que é a base para o conhecimento contemporâneo.  

Com o desenvolvimento do Projeto “BORBOLETEANDO PELAS INSPIRAÇÕES DO 

MUNDO”, os estudantes terão a oportunidade de estudar o currículo proposto, ampliando seus co-

nhecimentos acerca de nossas matrizes culturais, os diversos lugares inspiradores naturais ou modi-

ficados pelo homem que constituem o Planeta, a importância da ciência e da tecnologia no desen-

volvimento da nossa sociedade, além de ações relevantes na área sociais e humanitárias. O projeto 

prevê ações pedagógicas que envolvam os componentes curriculares na perspectiva da inter e trans-

disciplinaridade, em conformidade com o Currículo em Movimento. Possui, como símbolo repre-

sentativo de transformação, equilíbrio e foco no desenvolvimento, além da borboleta, o girassol e o 

balão. 

Os subtemas por bimestre ficaram assim distribuídos: 

1º Bimestre: Decolando das nossas raízes culturais. 

2º Bimestre: Viajando por lugares inspiradores. 

3º Bimestre: Desbravando o universo da ciência e tecnologia. 
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4º Bimestre: Pousando em ações para a coletividade. 

O Projeto Borboleteando pelas Inspirações do Mundo, considera em sua proposta ações vol-

tadas para a conscientização dos estudantes para o desenvolvimento sustentável. Essa proposição 

encontra inspiração nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU
8
, que englo-

bam: 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável. 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades. 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportu-

nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para to-

dos. 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 

para todos. 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sus-

tentável e fomentar a inovação. 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. 

                                                
8
 Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em 12abr2018. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável. 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da 

terra e deter a perda de biodiversidade. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentá-

vel, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclu-

sivas em todos os níveis. 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o de-

senvolvimento sustentável. 

Utilizaremos como eixo norteador do nosso trabalho pedagógico a Mandala do Saber e a 

Mandala do Conhecimento, que busca além do desenvolvimento das habilidades já mencionadas, 

promover a qualidade de vida e desenvolver conceitos relacionados à sustentabilidade.   
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Nessa perspectiva, a realização de Projetos Interdisciplinares através de parcerias com insti-

tuições públicas e privadas renomadas e a oferta de oficinas lúdico-pedagógicas são as ações de 

maior destaque desse trabalho, onde os projetos estabelecidos em consonância com o Currículo de 

Educação Básica da SEDF e a Proposta Pedagógica da Escola possibilitam maiores estímulos para o 

desenvolvimento cognitivo, psicossocial e psicológico da criança, como as artes, o teatro, a música, 

a leitura, o esporte, as novas tecnologias, dentre outras.  

Assim, são oferecidas aos estudantes oportunidades de vivências múltiplas nessas áreas, com 

resultados, já comprovados, de significativa melhoria na qualidade das aprendizagens escolares, do 

exercício da cidadania, do convívio social e familiar.  

Atendemos a dois grupos distintos de estudantes, aqueles matriculados no período integral 

com carga horária diária de dez horas, de segunda a sexta-feira, frequentando no turno matutino esta 

Instituição de Ensino, no horário de 8h às 13h, e no turno vespertino a Escola Parque 308 Sul, no 

horário de 13h às 18h, com três refeições que incluem lanches matutino e vespertino e  almoço; e os 

estudantes matriculados no turno vespertino, com carga horária parcial e horário de 13h30 às 18h30. 

http://www.brasilwiki.com.br/noticia.php?id_noticia=3815
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Nossas vinte turmas estão organizadas em ciclos, divididas em dois blocos, o Bloco I que 

envolve os 1º, 2º e 3º anos e o Bloco II que envolve os 4º e 5º anos. Para esse atendimento a escola 

dispõe de dez salas de aula, um laboratório de informática, uma sala de leitura e uma sala multiuso, 

uma sala compartilhada pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem  e Sala de Recursos 

Generalista, área de recreação e parque, internos, entretanto, estes dois últimos carecem de amplia-

ção para atender nossa real necessidade.  

Para execução do planejamento pedagógico, unidade de ensino, contamos com um corpo 

docente de vinte professores regentes lotados 40h, uma professora de Educação Física lotada 20h no 

turno vespertino, para desenvolvimento do Projeto Educação com Movimento, um monitor do ensi-

no especial 40h, 19 educadores sociais voluntários, um orientador educacional, três coordenadores 

pedagógicos, serviço especializado de apoio à aprendizagem, uma sala de recursos generalista, 

equipe gestora composta por diretora, vice-diretora, secretária e ainda 1 professora readaptada e 1 

professora com restrição de função. As disciplinas a serem trabalhadas são apresentadas e distribuí-

das em uma grade horária que os professores utilizam como orientadora para atender os conteúdos 

propostos no Currículo em Movimento, podendo ser flexível às demandas internas de cada turma, 

bem como dos projetos específicos de cada professor(a). 

 

HORÁRIO MATUTINO 

 
SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-

FEIRA 

QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-

FEIRA 

SEXTA-

FEIRA 

8h às 8h10 

(10’) 
ACOLHIDA NO PÁTIO 

8h10 às 9h10 

(1h) 
AP PORT PORT PORT AP MAT MAT 

9h10 às 10h10 

(1h) 
AP PORT PORT MAT AP MAT MAT 

10h10 às 10h20 

(10’) 
LANCHE 

10h20 às 10h40 

(20’) 
RECREIO 

10h40 às 11h40 

(1h) 
HIST GEO GEO CIÊN CIÊN 

11h40 às 12h40 

(1h) 
HIST AP PORT AP PORT AP MAT AP MAT 

12h40 às 12h50 

(10’) 
ORGANIZAÇÃO DA SALA E AVALIAÇÃO DA AULA 

12h50 às 13h 
DESLOCAMENTO DAS TURMAS PARA OS ÔNIBUS 

 (SAÍDA PARA A EP 308 SUL) 
Modelo de grade horária das atividades realizadas pelos professores com a colaboração dos ESV. 
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HORÁRIO VESPERTINO 

 
SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-

FEIRA 

QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-

FEIRA 

SEXTA-

FEIRA 

13h30 às 13h40 

 (10’) 
ACOLHIDA NO PÁTIO 

13h40 às 14h40 

(1h) 
PORT PORT PORT/Reag. MAT MAT 

14h40 às 15h40 

(1h) 
PORT PORT MAT/Reag. MAT MAT 

15h40 às 15h50 

(10’) 
LANCHE 

15h50 às 16h10 

(20’) 
RECREIO 

16h10 às 17h10 

(1h) 
HIST GEO OFICINA 1 CIÊN ARTE 

17h10 às 18h10 

(1h) 
HIST GEO OFICINA 2 CIÊN 

Educação 

com Movim. 

18h10 às 18h30 

(20’) 
ORGANIZAÇÃO DA SALA, AVALIAÇÃO DA AULA E SAÍDA 

 

Os educadores sociais voluntários desenvolvem as atividades especificadas no quadro abai-

xo: 

 

 
EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO TIPO DE ATENDIMENTO 

1.  Andreza Pedrosa de Vasconcelos Especial 

2.  Ednamarlene de Almeida Ponce Especial  

3.  Ester Geraldo Campelo Torres Especial 

4.  Flávia Augusta Dias Campos Especial 

5.  Isaque Alves Justino da Silva Especial 

6.  Juliana Dracz Machado Renno Especial  

7.  Laís Fernandes Almeida Especial 

8.  Larissa Alves Simões Especial 

9.  Luana Ripardo da Silva Especial  

10.  Marta Vanessa Figueiredo da Rocha Especial 

11.  Renata Heinzelmann Figueira Especial 

 Os Educadores Sociais Voluntários (ESV) destinados ao atendimento dos Estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais acompanham diariamente a realização das atividades propos-

tas pelos professores, auxiliando esses estudantes na leitura, organização e orientação quanto as 

atividades, as regras estabelecidas e que devem ser seguidas, ao comportamento e participação em 

todas as atividades desenvolvidas em sala e fora de sala. 
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 EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO TIPO DE ATENDIMENTO 

12.  Anna Karoliny Leite de Sousa Integral 

13.  Gabrielle Cristine A de Lima Integral 

14.  Gabriel Luiz Jacintho da Silva Integral 

15.  Juliani Tavares Ribeiro Senra Integral 

16.  Monique Rodrigues da Costa Integral 

17.  Maria Cristina Gomes da Silva Integral 

18.  Rafaela Mendes da Silva Integral 

19.  Maria Diélia Montezuma Indígena  

 

Os Educadores Sociais Voluntários (ESV) destinados ao acompanhamento das atividades do 

horário integral têm por função desenvolver as oficinas e atendimentos em pequenos e grandes gru-

pos que visam estimular o desenvolvimento motor, lógico-matemático e habilidades de leitura e de 

escrita. 

A ESV destinada ao acompanhamento do estudante indígena oferece suporte ao estudante 

matriculado nesta unidade escolar, no turno vespertino, auxiliando o mesmo em sua rotina escolar 

diária.  

Como parte integrante dos atendimentos realizados no horário integral, a Escola Parque de-

senvolve atividades relacionadas à Base Curricular Nacional, nas áreas de artes visuais, cênicas, 

musicalização e educação física, além das Atividades Complementares vinculadas ao Programa 

Novo Mais Educação. O atendimento é feito todos os dias, no turno vespertino, com carga horária 

de 5 horas. 

O acompanhamento pedagógico é feito pelos professores, com a colaboração dos ESV, nas 

áreas de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com a necessidade da turma. Durante esse 

período, são realizadas atividades envolvendo jogos, psicomotricidade e outras atividades que são 

planejadas juntamente com os professores regentes, inclusive a professora do Projeto Educação com 

Movimento. 

O Serviço de Orientação Educacional desenvolve projetos multidisciplinares com temas di-

versos, fazendo atendimento às turmas, à comunidade e aos estudantes individualmente, conforme 

Plano de Ação anexo. 

A Sala de Recursos Generalista identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, para desenvolver a aprendizagem de nove estudantes, considerando suas necessida-

des específicas. No entanto, a Sala ainda não iniciou seu atendimento, pois a professora encontra-se 

afastada para tratamento da própria saúde, desde o início do ano até o presente momento. 
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O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA - atua na promoção de ações 

que viabilizam a reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos atores da 

escola e no apoio a equipe escolar, favorecendo a superação dos obstáculos que dificultam o proces-

so educativo em suas múltiplas dimensões e variáveis. 

Essa atuação ocorrerá em três grandes dimensões de trabalho, a serem desenvolvidas con-

comitantemente: 

 Mapeamento Institucional da escola; 

 Assessoria ao Trabalho Coletivo dos professores; 

 Acompanhamento do Processo de Ensino-Aprendizagem. 

Estas dimensões visam à superação da dicotomia avaliação/intervenção na realização de um 

trabalho contínuo e integrado, considerando-se a escola como espaço privilegiado de aprendizado e 

desenvolvimento humano, conforme Plano de Ação anexo. 

Visando o aperfeiçoamento da prática pedagógica docente realizaremos formação continua-

da, durante as coordenações coletivas, com palestras, oficinas, relatos de experiências exitosas etc., 

através de parcerias com instituições educacionais, Universidades, Formadores da Rede etc. Essa 

formação terá início na Semana Pedagógica, prevista para o período de 12 a 16 de fevereiro e se 

estenderá ao longo do ano letivo. 

Implementaremos ainda o Projeto Roda de Conversas, que consiste na promoção de encon-

tros com pais e comunidade para discussão de temas pertinentes ao universo escolar e/ou desenvol-

vimento cognitivo, social, emocional e psicológico de nossos estudantes. 
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A progressão continuada consiste na construção de um processo educativo ininterrupto, 

capaz de incluir e oferecer condições de aprendizagem a todos os estudantes, rompendo com avalia-

ção classificada, fragmentada e permeada pela reprovação anual (JACOMINI, 2009). A progressão 

continuada não permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas aprendizagens. É 

"um recurso pedagógico que, associado à avaliação, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de 

modo que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo” (OLIVEIRA, 

PEREIRA, VILLAS BOAS, 2012). 

O sucesso da progressão continuada dar-se-á por meio dos seguintes mecanismos: 

✓ Formação continuada dos professores, 

✓ Planejamento de ações individuais e coletivas dos professores, 

✓ Trabalho com projeto interventivo e reagrupamentos; 

✓ As quatro práticas de alfabetização em todas as áreas do conhecimento: leitura e in-

terpretação, escrita, sistematização para domínio do código e análise linguística, 

✓ Avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem, 

✓ Acompanhamento pedagógico (AP) dos alunos, 

✓ Coordenação e acompanhamento pedagógico aos professores. 

 

A organização da escola em ciclo está, portanto, em consonância com um processo educati-

vo inclusivo, o que implica em maior respeito à diversidade de desempenhos por parte dos estudan-

tes e minimiza o êxito de processos avaliativos padronizados e uniformes que desconsideram as 

particularidades que caracterizam cada sujeito aprendente e a diversidade de ritmos e tempos neces-

sários à sua aprendizagem. A prática avaliativa formativa considera as individualidades dos sujeitos 

a fim de garantir a todos eles os meios necessários para que possam progredir em suas aprendiza-

gens. Nesse sentido, um ambiente escolar adequado às aprendizagens deve incluir discussões que 

possibilitem estabelecer com clareza as intencionalidades da avaliação praticada pela escola. 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 413 Sul, prevê avaliação formativa, através do 

acompanhamento processual da aprendizagem do estudante. Os instrumentos utilizados para essa 

avaliação serão os registros escritos e construção de portfólio, testes e atividades avaliativas quinze-

nais, mensais, provas bimestrais e semestrais (desenvolvidas para acompanhar o desempenho cogni-

tivo das crianças). Tais avaliações serão direcionadas por metas estabelecidas ao final de cada perí-

odo, tendo como referência o Currículo em Movimento do Distrito Federal 2ª Edição, os saberes e 
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experiências dos estudantes e das turmas, tendo por instrumentos de registro o Relatório Indivi-

dual do Aluno. 

Como suporte avaliativo, utiliza ainda a Prova Diagnóstica elaborada pela Secretaria de 

Educação, com base na utilização de descritores que avaliam o desenvolvimento cognitivo do estu-

dante com relação às expectativas de aprendizagens previstas no currículo. Essa avaliação será apli-

cada às turmas do 2º, 4º e 5º anos. Os resultados são disponibilizados na Plataforma Avaliação em 

Destaque e apresentados a toda a escola, em forma de gráficos, com o desempenho da turma por 

descritor, além de serem utilizados no planejamento das ações pedagógicas. 

O Conselho de Classe acontecerá ao final de cada bimestre, ou quando a escola julgar ne-

cessário, com a participação de todos os professores e tem o objetivo de avaliar de forma ética as-

pectos atinentes à aprendizagem dos estudantes: necessidades individuais, intervenções realizadas, 

avanços alcançados no processo ensino-aprendizagem, além das estratégias pedagógicas adotadas, 

entre elas, o projeto interventivo e os reagrupamentos. 

A avaliação como parte de um amplo processo de acompanhamento do desempenho escolar 

dos estudantes e de redimensionamento do trabalho pedagógico será desenvolvida de forma proces-

sual e numa concepção formativa onde professores, coordenadores, monitor, educadores sociais 

voluntários (ESV) e direção farão suas observações sobre o processo de desenvolvimento das ativi-

dades no coletivo e de cada aluno especificamente. Serão realizadas nos momentos de coordenação 

coletiva e nos conselhos de classe. Desse modo, além das atividades realizadas, também serão ava-

liados os sujeitos nelas envolvidos considerando os recursos disponíveis para o trabalho. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2019 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS NAS 

AÇÕES 
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

▪ Diminuir os indicadores de 

insucesso escolar, tais como a 

reprovação, o abandono escolar 

e a evasão, contribuindo de for-

ma efetiva para a regularização 

do fluxo escolar. 
Acompanhamento Pe-

dagógico semanal reali-

zado com a colaboração 

dos ESV; 

Realização de reagru-

pamentos e projeto in-

terventivo; 

Realização de interven-

ções junto às famílias 

com ajuda do SOE e da 

EEAA. 

Momentos de estudo 

nas coordenações cole-

tivas. 

Projetos na área de 

educomunicação. 

Professores, 

coordenadores, 

Educadores Sociais 

Voluntários, Direção, 

Orientadora Educaci-

onal, 

Equipe Especializada 

de Apoio à Aprendi-

zagem e Sala de Re-

cursos Generalista. 

Estudantes Fevereiro a dezem-

bro 

Coordenadores locais e 

intermediários da 

UNIEB. 

Equipe gestora, professo-

ras, SOE e EEAA. 

▪ Contribuir para a elevação dos 

indicadores de aprendizado dos 

estudantes, gerando a possibili-

dade dos alunos desenvolverem 

talentos, habilidades e compe-

tências em áreas essenciais para 

um bom desempenho nas fases 

de estudo atual e futuros.  

▪ Realizar atividades que pos-

sam reforçar e favorecer a 

aprendizagem, bem como de-

senvolver as competências ine-

rentes ao desenvolvimento da 

cidadania. 

▪ Desenvolver projetos com os 

temas transversais: Ética, Cida-

dania, Pluralidade Cultural, 

Escola Parque 

Professores regentes, 

Educadores Sociais 

Voluntários. 

Estudantes Fevereiro a dezem-

bro 

Coordenadores locais e 

intermediários da GREB. 
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Meio Ambiente, Saúde, Orienta-

ção Sexual e Temas Locais. 

▪ Desenvolver projetos de incen-

tivo à arte, ao esporte e à música 

e à literatura. 

▪ Desenvolver projetos de incen-

tivo à leitura. 

▪ Desenvolver projetos de incen-

tivo e uso responsável de diver-

sas tecnologias na educação. 

▪ Desenvolver projetos de edu-

cação ambiental e promoção à 

saúde. 

▪ Canalizar talentos e iniciativas 

em todos os segmentos da esco-

la. 

▪ Aperfeiçoar saberes necessá-

rios à atividade docente 

Formação continuada e 

momento de estudo, nas 

coordenações coletivas. 

Equipe Gestora, SOE, 

EEAA, EAPE, Coor-

denadores Intermediá-

rios, Instituições Par-

ceiras e professores 

parceiros, professores 

e coordenadores pe-

dagógicos de escolas 

públicas da SEEDF. 

Professores Fevereiro a dezem-

bro 

Professores Equipe Ges-

tora, SOE, EEAA, 

EAPE, Coordenadores 

Intermediários, Institui-

ções Parceiras. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

A avaliação como parte de um amplo processo de acompanhamento do desenvolvimento da 

Proposta Pedagógica será desenvolvida de forma processual e numa concepção formativa onde pro-

fessores, coordenadores, ESV, funcionários, Conselho Escolar, pais, alunos e direção farão suas 

observações sobre o processo de desenvolvimento das atividades. Serão realizadas nos momentos 

de coordenação coletiva de professores, da coordenação dos monitores e bolsistas, e nos conselhos 

de classe, reuniões de pais e mestres e reuniões com servidores. Desse modo, além das atividades 

realizadas, também serão avaliados os sujeitos nelas envolvidos considerando os recursos disponí-

veis para o trabalho. 

Cada segmento terá seu registro próprio, todos os envolvidos no processo preencherão fichas de 

acompanhamento, sendo que a mesma será elaborada pela equipe gestora da escola que fará as ade-

quações de acordo com cada segmento. 

Também, durante e ao término do ano letivo propostas complementares serão feitas, observa-

ções orais dos envolvidos e das crianças sobre o desenvolvimento do projeto, chamando a atenção 

de todos para a responsabilidade de cada um e do grupo como um todo para um bom trabalho de-

senvolvido. 

O acompanhamento do projeto será feito continuamente pela equipe gestora coordenação da es-

cola, em parceria com os coordenadores intermediários que acompanham a escola, através de rela-

tos orais e escritos, reuniões, momentos de planejamento e observação da participação de todos.  

A avaliação será composta por elementos quantitativos e qualitativos, pesquisas, questionários e 

entrevistas com a Comunidade Escolar e reuniões.  

Durante o ano letivo serão feitas pesquisas e reuniões periódicas com o Conselho Escolar e com 

a comunidade para avaliação da proposta desenvolvida e implantação de novas, que se fizerem ne-

cessárias. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO PROJETO 

Educomunicação/ 

Laboratório de 

Informática 

Desenvolver habilidades comunicati-

vas e uso responsável de diferentes 

tecnologias por meio de diferentes 

linguagens e recursos multimídia. 

Atividades pedagógicas rea-

lizadas com suporte de re-

cursos tecnológicos como: 

computadores, celulares, 

tablets, jornal impresso, rá-

dio, blog, fotografia, entre 

outros. 

Professor regente e Coorde-

nadores Pedagógicos. 

Participação e desempenho 

do estudante no projeto. 

Acompanhamento 

Pedagógico 

Desenvolver competências e habili-

dades nas áreas de Língua Portugue-

sa e Matemática  

Atividades pedagógica utili-

zando as quatro práticas de 

alfabetização, através da 

orientação de estudo e leitura 

e  através da problematiza-

ção e situações desafiadoras. 

Professor regente, Coorde-

nadores Pedagógicos. 

Participação e desempenho 

do estudante. 

Sustentabilidade 

Valorizar o uso adequado dos recur-

sos disponíveis, contribuir para o 

desenvolvimento de atitudes de pre-

servação do meio ambiente em ações 

cotidianas (cuidado com o ambiente 

escolar, atitudes de não consumismo, 

de não desperdício e de reciclagem 

de material, cultivo da horta) e esti-

mular a reflexão e a busca por solu-

ções sustentáveis.  

Conhecer e reconhecer o 

espaço escolar. 

Plantio e cultivo de legumes 

e hortaliças. 

Realização de atividades 

escolares integradas à essa 

ação. 

Professor regente, Coorde-

nadores Pedagógicos e Ori-

entador Educacional. 

Participação e desempenho 

do estudante. 

Programa de Saú-

de 

Desenvolver a formação de hábitos e 

atitudes necessários a uma vida sau-

dável, incluindo o respeito ao corpo, 

higiene, educação alimentar, preven-

ção às drogas e educação sexual. 

Realização de palestras e 

pesquisas sobre alimentação 

saudável. 

Atividades de estímulo ao 

consumo da alimentação 

Professor regente, Coorde-

nadores Pedagógicos e Ori-

entador Educacional. 

Participação e desempenho 

do estudante. 
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escolar. 

Orientação quanto à impor-

tância da boa higiene. 

Palestras com especialistas 

sobre o cuidado com o corpo 

e desenvolvimento infantil. 

Sala de Leitura 

Promover o estímulo à leitura, sua 

apreciação e deleite e orientar o uso 

adequado do espaço e dos recursos 

existentes na escola para a leitura. 

Destinação de um horário 

específico para que cada 

turma desenvolva atividades 

na Sala de Leitura. 

Professor regente e Coorde-

nadores pedagógicos. 

Participação e desempenho 

do estudante. 

DETRAN nas Es-

colas: mobilidade e 

trânsito 

Melhorar a qualidade da convivência 

social e mobilidade urbana.  

a partir de atividades desen-

volvidas em parceria com o 

DETRAN DF, fomentadas 

através da participação de 

docentes no curso de forma-

ção continuada promovido 

pela EAPE. 

Professora regente  

do 2º ano C 

Participação e desempenho 

do estudante. 

Educação com 

Movimento 

Estabelecer relações equilibradas e 

construtivas com os outros, partici-

pando de atividades corporais. 

 Atividades ao ar livre. 

 Brincadeiras cantadas. 

 Coordenação de movi-

mentos motores. 

 Psicomotricidade. 

Professor da área de Educa-

ção Física 

Participação e desempenho 

do estudante. 
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Básica. 

________. IDEB. Disponível em: www.portal.mec.gov.br/pde. 

________.  <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002751.pdf> Acesso em 

11/04/2017 

________. https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ Acesso em 11/04/2017 

http://www.educacaointegral.df.gov.br/sites/400/409/00000669.pdf
http://www.se.df.gov.br/
http://www.portal.mec.gov.br/pde
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002751.pdf
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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APÊNDICES 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICOPEDAGÓGICO (APÊNDICE A)  (Dimensões de gestão) 

DIMENSÃO OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS ACÕES 
RESPONSÁVÉIS CRONOGRAMA 

Gestão pedagógica 

Erradicar a evasão e 

retenção escolar 

Diminuição em 10% 

dos índices de reten-

ção e evasão, em 1 

ano letivo. 

Acompanhamento 

Pedagógico.  

Orientação às famí-

lias 

Através dos relató-

rios e dos gráficos 

de desempenho 

Equipe gestora e 

pedagógica da esco-

la. 

Março a dezembro 

Alfabetizar cem por 

cento dos estudantes 

do Bloco Inicial de 

Alfabetização 

Alfabetização de 

90% dos alunos 

matriculados no 

Bloco Inicial de 

Alfabetização, em 1 

ano letivo. 

Implementação de 

projetos de leitura e 

escrita. 

Acompanhamento 

Pedagógico nas 

áreas de Língua 

Portuguesa e Mate-

mática 

Reagrupamentos e 

Projeto Interventivo 

Teste da Psicogêne-

se 

Avaliações orais e 

escritas 

Portfólio 

Professores 

Coordenadoras 

ESV 

Equipe gestora 

Março a dezembro 

Despertar nos estu-

dantes o prazer pela 

leitura. 

Aumento de 20%  

na quantidade de 

livros  lidos por cada 

aluno, em 8 meses. 

Projeto de Leitura 

Apresentação dos 

livros 

Feira literária 

Professores 

ESV 

Equipe gestora 

Maio a dezembro 

Melhorar o desem-

penho em  Língua 

Portuguesa e Mate-

mática dos estudan-

tes do segundo ciclo. 

Aumento de 70% 

dos índices de de-

sempenho em Lín-

gua Portuguesa e 

Matemática dos 

estudantes do se-

gundo ciclo, em 1 

ano letivo. 

Implementação de 

projetos de leitura e 

escrita. 

Acompanhamento 

pedagógico contínuo 

nas áreas de Língua 

Portuguesa e Mate-

mática 

Reagrupamento e 

Projeto Interventivo 

Oficina de jogos 

Avaliações internas 

Monitoramento com 

gráficos e tabelas 

Avaliação da parti-

cipação dos estudan-

tes nas oficinas 

Coordenadoras 

Professores 

ESV 

Equipe gestora 

Março a dezembro 

Promover e estimu- Promoção de 20%  a Momentos de estudo Acompanhamento Equipe gestora Fevereiro a dezem-
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lar a formação con-

tinuada 

mais de encontros 

de formação conti-

nuada, em 1 ano 

letivo. 

Reuniões coletivas 

Oficinas com a par-

ticipação de parceri-

as 

dos planejamentos 

Avaliação de de-

sempenho dos pro-

fessores 

Escuta pedagógica 

Coordenação 

Professores 

Educadores parcei-

ros 

bro 

Gestão participativa 

Promover a partici-

pação de toda a Co-

munidade Escolar na 

rotina da escola. 

Aumento de 30% da 

participação da co-

munidade, em 1 ano 

letivo. 

Realização de as-

sembleias, palestras, 

reuniões e oficinas. 

Através das listas de 

frequência e do en-

volvimento da co-

munidade 

Equipe gestora 

SOE 

Coordenação 

Conselho Escolar 

Fevereiro a março 

Buscar parcerias, 

visando melhorias 

na escola. 

Estabelecimento de 

dois convênios de 

parceria junto à 

comunidade escolar, 

em 1 ano letivo. 

Visita aos locais 

parceiros (mercados, 

correios, comércio 

local).  

Relatórios 

Reuniões periódicas 

Equipe gestora  

Coordenação 

Conselho Escolar 

Fevereiro a dezem-

bro 

Promover ciclos de 

debates com os alu-

nos e professores. 

Utilização  de 5% da 

carga horária letiva 

para realização das 

assembleias semes-

trais com os estu-

dantes e professores, 

em 8 meses. 

Reunião em sala 

com participação do 

professor, dos estu-

dantes e da equipe 

gestora 

Registros das reuni-

ões 

Participação dos 

envolvidos 

Equipe gestora 

Professores 

Estudantes 

Abril a dezembro 

Gestão de pessoas 
Potencializar o capi-

tal humano. 

Utilização de 10% 

do tempo dos encon-

tros coletivos de 

formação  para dis-

cussão de temas 

voltados para recur-

sos humanos, em 1 

ano letivo. 

Reuniões coletivas 

com toda equipe de 

profissionais da 

escola  

Participação dos 

profissionais 

Relatórios de de-

sempenho 

Equipe gestora 

Profissionais parcei-

ros 

Conselho Escolar 

Fevereiro a dezem-

bro 

Gestão financeira 
Melhorar a estrutura 

física da escola. 

Investimento de 

30% das verbas de 

custeio na melhoria 

da estrutura física, 

em 1 ano. 

Reparo do piso Re-

paro dos banheiros 

Reforma do parque 

Reparo nas salas de 

aula e laboratório de 

informática 

Acompanhamento 

da realização dos 

serviços 

APM 

Conselho Escolar 
Janeiro a dezembro 
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Instrumentalizar os 

setores pedagógico e 

administrativo da 

escola, com materi-

ais de apoio. 

Investimento de 

50% das verbas de 

custeio em materiais 

pedagógicos e de 

expediente, em 1 

ano. 

Compra de materiais 

diversos de papela-

ria, jogos, livros de 

literatura e materiais 

de expediente e para 

as oficinas. 

Acompanhamento 

da compra e entrega 

dos produtos 

APM 

Conselho Escolar 
Janeiro a dezembro 

Formar hábitos e 

atitudes em nossos 

alunos. 

Investimento de  

20% das verbas de 

custeio na aquisição 

de utensílios de 

cozinha e brinque-

dos, em 1 ano. 

Efetivar a compra de 

utensílios de cozinha 

e brinquedos para o 

pátio. 

Acompanhamento 

da compra, entrega 

dos produtos 

APM 

Conselho Escolar 
Janeiro a dezembro 

Melhorar as condi-

ções de trabalho da 

escola. 

Investimento de 

100% das verbas de 

capital na aquisição 

dos produtos estabe-

lecidos nas atas de 

prioridades, em 1 

ano. 

Compra de equipa-

mentos de som, 

computadores, TV, 

tablete, armários e 

prateleiras  

Acompanhamento 

da compra, entrega e 

instalação dos pro-

dutos 

APM 

Conselho Escolar 
Janeiro a dezembro 

Gestão administrati-

va 

Aumentar o número 

de servidores da 

escola. 

Lotação de mais um 

agente de portaria, 

em 1 ano. 

Enviar para CRE a 

solicitação de com-

plementação no 

quadro de servidores 

para portaria. 

Acompanhar o an-

damento do memo-

rando de solicitação 

Equipe gestora Janeiro a dezembro 

Melhorar o aporte  

administrativo da 

escola. 

Aumento da equipe 

da Secretaria Esco-

lar com a lotação de 

mais um servidor da 

Carreira Assistência 

à Educação, em 1 

semestre. 

Enviar para CRE a 

solicitação. 

Acompanhar o an-

damento do memo-

rando de solicitação 

Equipe gestora Julho a dezembro 
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LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2019 

TEMÁTICAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS ENVOLVIDOS PERÍODO PARCEIROS 

Eixo de Ação da Ori-

entação Pedagógica da 

O.E desenvolvida 

Projeto Juntos: Família 

e Escola 

Regras e Limites 

Sexualidade 

*Levantamento da relação de estudantes 

com problemas disciplinares; 

 

*Palestras e oficinas 

Famílias dos estudan-

tes de Escola Integral 

1(um) en-

contro bi-

mestral 

Equipe gestora, OE da 

413 sul, OE EP308 sul, 

OE 111 sul, SEAA 

Ação junto às famílias 

Projeto: Famílias Ins-

piradoras 

*Os desafios de comuni-

cação entre pais e filhos; 

*Autocontrole emocio-

nal: pais equilibrados, 

filhos felizes; 

*As emoções e as estra-

tégias de estímulo. 

*Levantamento da relação de estudantes 

com problemas disciplinares; 

 

*Folder informativo, palestras e oficinas 

Famílias dos estudan-

tes do turno vesperti-

no/regular 

1(um) en-

contro bi-

mestral 

Equipe gestora, OE EC 

413 sul, SEAA 413 sul, 

Conselho Tutelar, agen-

tes de saúde 

Educação interventiva 

Valores, intolerância, 

Disciplina e limites 

Acolhimento, escuta, orientação e in-

formação. 

Oficinas individuais e coletivas 

Estudantes do 1º ao 5º 

ano 

Abril a 

Nov 
Não há 

Ação junto aos estu-

dantes 
Protagonismo Juvenil Eleição para representantes de turma 

Estudantes do 1º ao 5º 

ano 
Abril 

Equipe gestora e     Pro-

fessores 

Projeto Dialogando: 

Comunicação NÃO 

violenta 

Escuta, orientação e oficinas 
Estudantes do 3º e 5º 

ano 

Abril a 

Nov 
Não há 

Sistematização do traba-

lho do SOE 

*Criação do Banco de Dados para regis-

tro dos atendimentos e encaminhamen-

tos dos estudantes; 

Equipe Gestora e Pro-

fessores 

Fev e Mar-

ço 
Não há 

Ações para 

implementação 

do Serviço de 

   

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
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*Divulgação do planejamento do SOE 

para 2019 à equipe pedagógica e escla-

recimento sobre as prioridades do Servi-

ço de Orientação Educacional. 

Orientação 

Educacional 

Integração com profis-

sionais da instituição 

educacional e especiali-

zada para atender os es-

tudantes que apresentam 

problemas de conduta e 

dificuldades específicas 

de aprendizagem 

*Realização do TAV - teste de acuidade 

visual; 

*Comunicação às famílias dos alunos 

considerados suspeitos de problemas 

visuais e posterior, encaminhá-los para 

uma avaliação médica. 

Estudantes do 1º ao 5º 

ano 

Abril Não há 

Ação junto à rede so-

cial 

*Levantamento de dados do estudante 

com dificuldades de aprendizagem, 

comportamentais e outras que interfiram 

em seu desenvolvimento escolar, junto à 

secretaria, aos professores e à família 

para encaminhamentos necessários. 

*Assessoramento aos professores para 

troca de ideias sobre estratégias de inter-

venção junto ao estudante ou ao grupo 

(conforme o caso); 

*Participação dos Conselhos de Classe; 

*Reunião com a equipe pedagógica, in-

cluindo os professores para definir estra-

tégias de atuação junto ao estudante ou a 

turma; 

*Encaminhamento a profissio-

nais/instituições para atendimento espe-

cífico ou contato/reuniões com estes 

profissionais, caso o estudante já esteja 

sendo acompanhado; 

*Participação de Estudo de Caso dos 

estudantes, quando houver; 

*Elaboração de relatórios em conjunto 

com o professor regente a pedido dos 

Durante 

todo o ano 

letivo 

*Equipe pedagógica da 

escola; 

* As famílias 

*Secretaria da escola; 

*Profissionais das esco-

las por onde os estudan-

tes estudaram anterior-

mente; 

*SEAA 

*Conselho Tutelar e 

Defensoria Pública; 

*Postos de Saúde e 

Hospitais Públicos; 

* COMPP; 

*Profissionais liberais: 

psicopedagogos, psicó-

logos, fonoaudiólogos, 

entre outros. 

*Universidades e Insti-

tutos de Psicologia e 

Clínicas Sociais. 

*CAPS 

*AABB-Casa Azul 

*Secretaria de Seguran-
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profissionais (psicólogos, neurologistas, 

etc.) que já os acompanham ou que irão 

iniciar o atendimento. 

ça Pública – Pátria 

Amada 

Demanda do Serviço de 

Orientação Educacio-

nal 

*Levantamento da relação de estudantes 

matriculados na escola; 

*Identificação dos estudantes que são 

atendidos na sala de recursos, nas Equi-

pes de Especializadas; 

*Identificação dos estudantes em vulne-

rabilidade social; 

*Interface com outros serviços de prote-

ção à criança. 

Equipe Gestora, Coor-

denadores, Professores, 

Familiares, 

Profissionais da rede 

de proteção à criança, 

Conselho Tutelar, Mi-

nistério Público, entre 

outros 

Fev e Mar-

ço 

Secretária, 

SEAA, 

Sala de Recurso 

Ações no âmbito insti-

tucional 

Reelaboração do Projeto 

Pedagógico de Rede In-

tegradora da escola 

*Participação do processo de reelabora-

ção do Plano Pedagógico da Rede Inte-

gradora e do regimento escolar da esco-

la; 

*Elaboração do Plano de ação do SOE 

*Elaboração e/ou participação em proje-

tos pedagógicos da escola. 

Comunidade Escolar, 

Estudantes, 

Professores 

Fev e Mar-

ço 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

SEAA 

SOE 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2019 

OBJETIVOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO 
CRONOGR

AMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

1. . Fortalecer o Currí-

culo em Movimento 

da Educação Básica 

por meio de formação 

continuada. 

2.  Promover ações 

pedagógicas para im-

plementação das Dire-

trizes Pedagógicas 

para a organização 

escolar do 2º Ciclo e 

as Diretrizes de Avali-

ação. 

 Subsidiar os professores com materiais 

que norteiam as concepções presentes na 

organização em ciclos de aprendizagem, 

que favorecem o sucesso de escolariza-

ção, tendo como fundamentos as orienta-

ções presentes nas Diretrizes Pedagógicas 

para a organização do 2º Ciclo. 

 Orientar e acompanhar a organização 

do trabalho pedagógico junto aos profes-

sores. 

 Promover encontros pedagógicos para 

formação continuada dos professores nas 

coordenações coletivas. 

 Orientar e coordenar a participação 

docente nas fases de elaboração, de exe-

cução, de implementação e de avaliação 

da Organização Curricular. 

Gestores e coordenado-

res locais e coordena-

dor itinerante da CRE. 

Estudantes e professo-

res. 

Fevereiro a 

dezembro. 

Avaliações reali-

zadas durante o 

processo e nas 

avaliações institu-

cionais e da PP. 

3. . Acompanhar o 

desempenho dos estu-

dantes. 

 Dar suporte a todo o processo das ava-

liações de larga escala e exames externos 

da UE. 

 Realizar levantamento e análise dos 

resultados obtidos pela UE na Provinha 

Brasil, Prova Brasil e Prova Diagnóstica. 

 Realizar Sistema de Avaliação Interna, 

onde os estudantes serão avaliados bi-

mestralmente, e os resultados serão utili-

zados para fomentar o processo de ensino 

aprendizagem dos estudantes. 

 Utilizar os dados dos levantamentos 

Gestores e coordenado-

res locais e coordena-

dor itinerante da CRE. 

Estudantes 

 

Fevereiro a 

dezembro. 

Avaliações reali-

zadas durante o 

processo e nas 

avaliações institu-

cionais e da PP. 
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dos índices externos para fomentar o pro-

cesso de ensino aprendizagem dos estu-

dantes. 

 Colaborar com os processos de avalia-

ção institucional, articulando os três ní-

veis de avaliação, com vistas à melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem e 

recuperação dos rendimentos/ desempe-

nho escolar. 

4.  Contribuir para 

formação continuada 

dos coordenadores e 

professores. 

 Promover encontros pedagógicos para 

formação continuada dos professores nas 

coordenações coletivas propositivas. 

 Subsidiar os professores com textos e 

artigos que permitam ampliarem seus 

conhecimentos. 

 Participar das reuniões convocadas pela 

SUBEB, CREPP, UNIEB, e, posterior-

mente, repassar o conteúdo das reuni-

ões/formações aos professores. 

 Promover ações que contemplem estu-

dos dos documentos norteadores da 

SEEDF e de textos orientadores e com-

plementares no espaço da coordenação 

pedagógica local. 

Gestores e coordenado-

res locais e coordena-

dor itinerante da CRE. 

Corpo docente  
Fevereiro a 

dezembro. 

Avaliação escri-

ta/oral dos encon-

tros ao final dos 

mesmos. 

 

Constantes mo-

mentos de avalia-

ção entre a equipe 

gestora e pedagó-

gica, para refletir 

sobre o que foi 

oferecido e seus 

benefícios. 

5.  Contribuir com a 

organização do traba-

lho pedagógico. 

 Divulgar e incentivar a participação 

dos professores em todas as ações peda-

gógicas promovidas pela SEEDF; 

 Participar do planejamento das ativida-

des nos momentos de coordenação. 

 Promover trocas de experiências e/ou 

planejamentos entre os professores. 

 Ser o elo entre os professores dos tur-

nos matutino e vespertino. 

Gestores, coordenado-

res locais e coordena-

dor itinerante da CRE. 

Estudantes, professo-

res, ESV, pais e Co-

munidade Escolar. 

Fevereiro a 

dezembro. 

Avaliações reali-

zadas durante o 

processo e nas 

avaliações institu-

cionais e da PP. 

 

Constantes mo-

mentos de avalia-

ção entre a equipe 

gestora e pedagó-
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 Contribuir com o enriquecimento das 

atividades através de pesquisas, confec-

ção de material, busca de opções para 

aulas externas (excursões e passeios). 

 Monitorar e orientar o trabalho dos 

ESV. 

 Contribuir para a comunicação com a 

Comunidade Escolar. 

 Dar suporte nos momentos de hora 

cívica. 

 Apreciar os RAV e fazer as possíveis 

correções e impressão dos mesmos. 

 Dar suporte na aplicação e avaliação 

dos testes da psicogênese. 

 Ficar atentos aos eventos previamente 

marcados no calendário da SEEDF, para 

orientar e contribuir no planejamento dos 

mesmos. 

 Articular o trabalho com a equipe ges-

tora da EP 308 Sul. 

 Articular ações pedagógicas entre os 

diversos segmentos da unidade escolar e 

a Coordenação Regional de Ensino, asse-

gurando o fluxo de informações e o exer-

cício da gestão democrática; 

 Divulgar, estimular e apoiar o uso de 

recursos tecnológicos no âmbito da uni-

dade escolar; 

gica, para refletir 

sobre o que foi 

oferecido e quais 

os resultados al-

cançados. 

6.  Orientar e acompa-

nhar estratégias de 

reagrupamento in-

traclasse e interclasse 

e Projeto Interventivo. 

 Cooperar com a elaboração de instru-

mentos e procedimentos nas intervenções 

didático-metodológicas que auxiliem no 

processo de ensino e aprendizagem; 

 Orientar e acompanhar a prática peda-

Gestores, coordenado-

res locais e coordena-

dor itinerante da CRE. 

Professores 
Maio a de-

zembro. 

Ao término de 

cada ciclo de rea-

grupamento, e/ou 

P.I. 
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gógica dos professores que buscam su-

porte para o desenvolvimento do trabalho 

com os estudantes que apresentam difi-

culdades de escolarização; 

7. 7. Orientar o preen-

chimento do Registro 

de Avaliação – RAV 

do Conselho de Classe 

e do Diário, referente à 

questões pedagógicas. 

 Promover formações sobre o preen-

chimento dos RAV, de acordo com as 

Diretrizes de Avaliação da SEEDF. 

 Encaminhamento das orientações ofici-

ais recebidas da SEEDF, SUBEB, 

CRE/PP. 

 Acompanhar os professores, quando se 

fizer necessário, nos registros das apren-

dizagens, nos formulário de RAV. 

Gestores, coordenado-

res locais e coordena-

dor itinerante da CRE. 

Professores  
Abril a de-

zembro. 

No final dos se-

mestres, nas ava-

liações institucio-

nais. 

8.  Contribuir para a 

realização dos Conse-

lhos de Classe Forma-

tivos e Participativos. 

 Promover formações sobre Conselho 

de Classe Participativo e Formativo. 

 Realizar pré-conselhos individuais. 

 Contribuir para que haja autoavaliações 

por parte de todos os sujeitos envolvidos 

no processo educacional da UE. 

Gestores, coordenado-

res locais e coordena-

dor itinerante da CRE. 

Professores  
Abril a de-

zembro. 

Avaliações reali-

zadas durante o 

processo e nas 

avaliações institu-

cionais e da PP. 

9.  Colaborar com o 

planeamento, execu-

ção e avaliação das 

ações desenvolvidas. 

 Registrar semanalmente as ações plane-

jadas em coordenação coletiva. 

 Acompanhar o planejamento individual  

e por ano, para propor intervenções quan-

to aos princípios estabelecidos nas Dire-

trizes do 1º e 2º blocos de aprendizagem 

e do Currículo em Movimento. 

 Contribuir para os momentos de avali-

ações institucionais. 

 Utilizar os registros para reflexão e 

posterior orientação do planejamento, 

elaboração e execução das intervenções 

didático-pedagógicas necessárias para o 

avanço das aprendizagens. 

Gestores, coordenado-

res locais e coordena-

dor itinerante da CRE. 

Professores 
Fevereiro a 

dezembro. 

Constantes mo-

mentos de avalia-

ção entre a equipe 

gestora e pedagó-

gica, para refletir 

sobre o que foi 

oferecido e quais 

os resultados al-

cançados. 
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Plano de Ação – SALA DE RECURSOS GENERALISTA  

2019 

Professora: Patrícia Souza de Freitas 

OBJETIVO GERAL: Oferecer Atendimento Educacional Especializado através de atendimentos aos estudantes com deficiências e/ou TEA; 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas.  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1. Realizar atividades 

que favoreçam o desen-

volvimento pleno do estu-

dante a partir das necessi-

dades individuais de cada 

um. 

Atuar como docente nas 

atividades de complemen-

tação ou de suplementação 

curricular específica. 

Professora da Sala de Re-

cursos Generalista. 

Ao longo do ano letivo, 

sendo 2 atendimentos se-

manais. 

Por meio do desenvolvi-

mento apresentado pelo 

estudante diariamente; a 

partir de reuniões com 

professores regentes e de-

volutivas nos Conselhos 

de Classe.  

2. Facilitar o processo de 

aprendizagem do estudan-

te e sua interação com 

colegas e professores. 

Realizar atividades que 

estimulem o desenvolvi-

mento dos processos men-

tais: atenção, percepção, 

memória, raciocínio, ima-

ginação, criatividade, lin-

guagem, dentre outros; 

Fortalecer a autonomia dos 

estudantes a fim de levá-

los a ter condições de de-

cidir, opinar, escolher e 

Professora da Sala de Re-

cursos Generalista. 

Ao longo do ano letivo. Observação no desempe-

nho das atividades propos-

tas e devolutivas do pro-

fessor regente sobre o de-

senvolvimento do estudan-

te. 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INTEGRAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

ESCOLA CLASSE 413 SUL 
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tomar iniciativas, a partir 

de suas necessidades e 

motivações;  

Propiciar a interação dos 

estudantes em ambientes 

sociais, valorizando as 

diferenças e a não discri-

minação. 

3. Buscar estratégias 

pedagógicas que promo-

vam uma aprendizagem 

significativa para o estu-

dante a partir de seu centro 

de interesse. 

Atuar de forma colaborati-

va com o professor da 

classe comum para a defi-

nição de estratégias peda-

gógicas que favoreçam o 

acesso do estudante com 

deficiência, TEA, ao currí-

culo e a sua interação no 

grupo; 

Orientar o professor da 

classe comum sobre estra-

tégias que favoreçam a 

autonomia e o envolvi-

mento do estudante em 

todas as atividades propos-

tas ao grupo. 

Professora da Sala de Re-

cursos e professor regente. 

Ao longo do ano letivo. Retorno da professora 

acerca do desenvolvimento 

e desempenho do estudan-

te ao longo dos bimestres 

e/ou projetos. 

4. Possibilitar que os 

estudantes com necessida-

des educacionais especiais 

sejam beneficiados com 

estratégias que viabilizem 

seu acesso ao currículo. 

Responsabilizar-se junto 

aos docentes pela garantia 

da realização das adequa-

ções curriculares necessá-

rias ao processo educacio-

nal do estudante com ne-

cessidade educacional es-

pecial; 

Ofertar suporte pedagógi-

co aos estudantes, facili-

Professora da Sala de Re-

cursos e professor regente. 

Bimestralmente. Desempenho do estudante 

diante dos objetivos pro-

postos na adequação Cur-

ricular. 
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tando-lhes o acesso aos 

conteúdos desenvolvidos 

em classe comum e turmas 

de integração inversa. 

5. Facilitar o processo de 

aprendizagem dos estu-

dantes com deficiência 

e/ou TEA, por meio de 

recursos especiais e estra-

tégias diversas de acordo 

com as limitações de cada 

aluno. 

Preparar e orientar a pre-

paração de material espe-

cífico para o uso dos estu-

dantes na sala comum e na 

sala de recursos; 

Preparar  atividades espe-

cíficas para o desenvolvi-

mento da aprendizagem 

dos estudantes; 

Realizar adequações de 

material didático pedagó-

gico para atender as neces-

sidades dos estudantes. 

(adaptações de instrumen-

tos avaliativos) 

Professora da Sala de Re-

cursos, coordenação peda-

gógica e professor regente. 

Bimestralmente. Por meio do desempenho 

diário e/ou nas avaliações 

(provas). 

6. Discutir a vida escolar 

do estudante como um 

todo, buscando ações que 

possam dia a dia contribuir 

para seu desenvolvimento 

pleno. 

Orientar as famílias para o 

seu envolvimento e a sua 

participação no processo 

educacional; 

Participar do processo de 

identificação e de avalia-

ção pedagógica das neces-

sidades especiais e toma-

das de decisões quanto ao 

apoio especializado neces-

sário para o estudante. 

 

Professora da Sala de Re-

cursos, orientação educa-

cional, coordenação peda-

gógica, direção, professor 

regente e pais e/ou respon-

sáveis. 

Bimestralmente. Devolutiva quanto às pro-

vidências solicitadas. 

7. Apresentar e discutir 

os aspectos negativos e 

positivos da turma de ma-

Participação efetiva e sis-

temática nos Conselhos de 

Classe das turmas que têm 

Professora da Sala de Re-

cursos, orientação educa-

cional, coordenação peda-

Bimestralmente. Apresentação dos resulta-

dos obtidos por meio das 

estratégias traçadas duran-
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neira geral bem como de 

cada estudante, buscando 

ações conjuntas que pos-

sam favorecer o processo 

de aprendizagem. 

estudantes com deficiência 

e/ou TEA e recebem aten-

dimento na Sala de Recur-

sos.  

Promover as condições de 

inclusão desses estudantes 

em todas as atividades da 

instituição educacional ; 

Indicar e orientar o uso de 

equipamentos e de materi-

ais específicos, bem como 

de outros recursos existen-

tes na família e na comu-

nidade e articular, com 

gestores e com professo-

res, para que a proposta 

pedagógica da instituição 

educacional seja organiza-

da coletivamente em prol 

de uma educação inclusi-

va. 

gógica,  professor regente 

e  pais e/ou responsáveis. 

te os Conselhos  de Classe 

e devolutivas das famílias. 

8. Aprimorar conheci-

mentos; discutir questões 

relevantes de ordem admi-

nistrativa e/ou pedagógica, 

além de traçar estratégias 

que viabilizem uma escola 

de qualidade para todos. 

Participação efetiva e sis-

temática nas Coordenações 

Coletivas. 

Professora da Sala de Re-

cursos, orientação educa-

cional, coordenação peda-

gógica, direção e professor 

regente. 

Semanalmente (quarta-

feira). 

Cumprimento das ações 

propostas e determinadas 

em reunião. 

9. Aprimorar conheci-

mentos e compartilhar 

experiências sobre as 

ações desenvolvidas ao 

longo da semana na Sala 

de Recursos e na escola 

Participação nas coordena-

ções da Sala de recursos 

com a coordenação Inter-

mediária da educação In-

clusiva e demais professo-

res das SR.  

Professores das SR e Co-

ordenadores Intermediá-

rios da Educação Inclusiva 

da CRE PP. 

Semanalmente (sexta-

feira). 

Feedbacks apresentados 

pelos professores das Salas 

de Recursos acerca dos 

aspectos discutidos ao 

longo dos encontros. 
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como um todo. 

10. Sensibilizar e consci-

entizar a comunidade es-

colar sobre a importância 

do respeito às diferenças 

(mais especificamente as 

pessoas com deficiência e 

valorização da diversidade 

humana). 

Organizar, planejar e reali-

zar a “Semana de Consci-

entização e Promoção da 

Educação Inclusiva aos 

estudantes com Necessi-

dades Educacionais Espe-

ciais” (Lei Distrital nº 

5.714/2016); 

Realizar ações pedagógi-

cas nas turmas para sensi-

bilização e conhecimento 

sobre as deficiências; 

Informar à comunidade 

escolar acerca da legisla-

ção e das normas educaci-

onais vigentes que assegu-

ram a inclusão educacio-

nal. 

 

Professora da Sala de Re-

cursos, orientação educa-

cional, coordenação peda-

gógica e direção. 

Semana de 04 a 08 de 

março e  dia 21 de setem-

bro (Dia Nacional de Luta 

das Pessoas com Deficiên-

cia – Lei nº 11.133/2005). 
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APIO À APRENDIZAGEM - SEAA 

PLANO DE AÇÃO – 2019 

OBJETIVOS 

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

de ações institucionais preventivas e interventivas, visando à diminuição das queixas escolares e 

manifestações de fracasso escolar. 

 Promover a superação das contradições entre as práticas educativas e as efetivas demandas dos 

diferentes sujeitos; subsidiando o aprimoramento das atuações institucionais e profissionais dos 

atores da escola. 

 Contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes pela concretização da cultura de su-

cesso escolar e do fortalecimento da avaliação educacional e institucional formativa.  

INTRODUÇÃO 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA 
9
 atua na promoção de ações 

que viabilizam a reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos atores da 

escola e no apoio a equipe escolar, favorecendo a superação dos obstáculos que dificultam o proces-

so educativo em suas múltiplas dimensões e variáveis. 

O presente Plano de Ação foi constituído, a partir das prioridades elencadas para a atuação 

desse SEAA no âmbito escolar da Escola Classe 413 Sul, em conjunto com a sua respectiva equipe 

gestora, visando planejamento e desenvolvimento compartilhado de ações na instituição escolar 

com a promoção de intervenções pedagógicas que priorizam ações preventivas, orientações 

pedagógicas, estabelecimento de estratégias interventivas e, estabelecimento/adoção de esquemas 

organizacionais internos e externos (rede de apoio) para todos os atores envolvidos da comunidade 

educativa, em prol da cultura do sucesso escolar, através do fortalecimento e estreitamento das 

parcerias com os Serviços de Apoio Escolar (SEAA,SOE,SR e SAA) com a Coordenação 

Pedagógica e a interface com a Escola Parque 308 Sul. 

                                                
9 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (2010). Orientação Pedagógica – Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem. Brasília: SEEDF. 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INTEGRAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

ESCOLA CLASSE 413 SUL 
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PERÍODO 

 O Plano de Ação se estipula de caráter anual. 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O acompanhamento e a avaliação das ações propostas pelo SEAA estarão pautados nas Di-

retrizes de Avaliação Educacional para a Rede Pública de Ensino. Nessas avaliações serão aborda-

das as concepções, conceitos e práticas que embasam a avaliação formativa. 

A avaliação dar-se-á processualmente, ou seja, a cada semestre para que cada ação possa ser 

avaliada e repensada para estar de acordo com o seu objetivo. 

Serão utilizadas entrevistas, avaliações da aprendizagem dos estudantes, tabelas, gráficos en-

tre outros instrumentos/procedimentos de avaliação para a análise dos dados e reorganização das 

ações propostas. 

1º DIMENSÃO - MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

- Compreendendo a diversidade institucional - 

OBJETIVO GERAL   
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTOS E 

AÇÕES 
CRONOGRAMA 

 Conhecer, analisar e 

compreender o contex-

to escolar da Escola 

Classe 413 Sul na sua 

formatação: Educação 

integradora (matutino) 

e Educação Parci-

al/Regular (vespertino).  

 Reconhecer as práti-

cas adotadas no e pelo 

espaço escolar, tanto de 

sucesso quanto de fra-

casso quebrando para-

digmas institucionais. 

 Traçar as atuações do 

SEAA, a partir da 

compreensão do con-

texto escolar da Escola 

Classe 413 Sul. 

 Sensibilizar e estrei-

tar parcerias nos âmbi-

tos familiar, escolar e 

redes de suporte, a par-

tir dos dados coletados. 

Ressaltando à impor-

tância do acolhimento e 

da abordagem interven-

tivos (redes: terapêuti-

co, médica, judicial, 

social e outras). 

 Análise documental 

escolar para coletas de 

dados. 

 Entrevista com a co-

munidade escolar (equi-

pe gestora, docente, con-

selho escolar dentre ou-

tros) para conhecimento 

da realidade e necessida-

des do momento. 

 A princípio é bimes-

tral para a compreen-

são do contexto esco-

lar, do momento, sen-

do passível de ser 

revisto ao longo do 

ano letivo. 

 

 

 

ENVOLVIDOS: 

 Profissionais do SEAA, Equipe Gestora, SOE e Secretaria. 
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2º DIMENSÃO - ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DA EQUIPE ESCOLAR 

- Reflexões a partir de práticas interventivas - 

OBJETIVO GERAL 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PROCEDIMEN

TOS E AÇÕES 

CRONOGRAM

A 

 Oferecer suporte 

especializado para 

toda a comunidade 

escolar visando pla-

nejamento e desen-

volvimento compar-

tilhado de ações na 

instituição escolar. 

 Promover a inter-

face das ações a 

serem desenvolvidas 

pelo SEAA junto à 

Proposta Pedagógica 

- PP da Unidade de 

Ensino atrelado ao 

Projeto de 2019: 

Borboleteando pelas 

inspirações do Mun-

do e a Teoria das 

Múltiplas Inteligên-

cias – Howard Gar-

dner. 

 Promover espaços de aperfeiçoamento 

para a comunidade escolar. 

 Confeccionar instrumentos facilitado-

res para a atuação do SEAA tanto no 

assessoramento quanto no acompanha-

mento pedagógico escolar. 

 Programar momentos de feedback 

mútuos, com todos os atores envolvidos 

e com prazos estabelecidos (previsão 

mensal), a fim de assegurar e circular 

os saberes e as práticas adotadas de 

sucesso.  

 Dar subsídios e orientações ao corpo 

docente como, por exemplo: estratégias 

pedagógicas, planos de ação e projetos 

interventivos. 

 Orientar a Equipe Gestora/Escolar 

com relação às questões regimentais e 

legais. 

 Propiciar situações/reflexões trans-

formadoras que visam /desenvolvam 

maior conscientização dos docentes, em 

relação aos processos de aprendizagem 

e de desenvolvimento do ser humano 

em busca de uma compreensão de 

quem são esses sujeitos em aprendiza-

gem. 

 Estabelecer maior parceria e uma par-

ticipação mais efetiva da equipe de co-

ordenação pedagógica e do SOE na 

triagem dos estudantes que serão enca-

minhados para o processo avaliativo 

(Procedimentos de Avaliação e Inter-

venção das Queixas Escolares e Níveis 

de Intervenção – PAIQUE) junto ao 

SEAA priorizando a cultura do sucesso 

escolar. 

 Criação de 

espaços de 

formação 

continuada 

junto aos 

educadores/ 

comunidade 

educativa tais 

como: oficinas, 

escutas 

pedagógicas, 

grupos de 

estudo e 

discussões, 

reuniões dentre 

outras. 

 Utilização de 

instrumentos 

orientadores 

para o professor 

como, por 

exemplo: check 

list, planos 

interventivos: 

(individual ou 

grupo) e outros, 

conforme a 

necessidade e 

especificidade 

do momento 

visando nortear 

sua prática 

interventiva 

junto à turma ou 

ao estudante do 

caso em análise. 

 A assessoria 

ocorrerá ao longo 

de todo o ano 

letivo e, de 

acordo com a 

demanda, do 

momento, com 

previsão de 

encontros 

mensais entre os 

serviços de apoio 

(SEAA,SOE e 

SR) à escola, à 

coordenação 

pedagógica, o 

Acompanhemant

o Pedagógico – 

AP e a Escola 

Parque. 

 

 

ENVOLVIDOS: 

 O SEAA, a comunidade escolar e, principalmente o corpo docente, SOE e a Coordenação 

Pedagógica. 
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3º DIMENSÃO - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

DOS ALUNOS 

- Compreensão do funcionamento do estudante em análise - 

OBJETIVO 

GERAL 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
PROCEDIMENTOS E 

AÇÕES 

CRONOGRAM

A 

 Acompan

har os 

estudantes no 

âmbito 

escolar, 

médico, 

terapêutico e 

familiar. 

 Promover 

alternativas 

teórico-

metodológic

os de ensino 

(situações 

didáticas). 

 Intervir 

nas situações 

de queixa 

escolar: 

avaliação e 

intervenção 

especializada

. 

 Desmistificação da cultura de 

medicalização, diagnóstico e 

rotulação. 

 Estabelecimento/adoção de 

projeto interventivo pedagógico 

específico para o aluno, com vistas 

à superação de suas dificuldades e 

consequentemente o sucesso 

escolar. 

 Determinar e elencar fatores 

facilitadores, gatilhos 

desencadeadores, questões 

emocionais, comportamentais e/ou 

barreiras que dificultam o acesso 

ao ensino naquele determinado 

momento do individuo em análise 

avaliativa. 

 Parceria mais estreita com as 

salas de Recursos Generalista e 

Específicas, SAA, CAS na 

intervenção com os alunos com 

Necessidades Educacionais 

Especiais nas áreas de Deficiências 

e de Transtornos Funcionais 

Específicos. 

 Buscar o melhor 

encaminhamento para que o aluno 

com NEE tenha o atendimento 

educacional adequado diante de 

suas especificidades, a fim de obter 

ganhos e desenvolvimento 

humano, com a indicação de 

acompanhamento e/ou suporte de: 

Educador Social Voluntário, 

monitor e/ou profissional de apoio 

escolar. 

 O cumprimento da Estratégia de 

Matrícula como foco, prioritário, 

no 2.º Semestre Letivo do ano 

escolar vigente. 

 Momentos de trocas com 

o docente, sendo prioridade 

no trabalho pedagógico.  

 Orientações aos docentes, 

em conjunto com a 

Coordenação Pedagógica e 

o SOE, com a finalidade de 

esgotamento de estratégias 

pedagógicas e/ou adoção de 

alternativas antes de 

qualquer encaminhamento 

para o SEAA – PAIQUE. 

 Parceria mais estreita 

com o SOE e a 

Coordenação Pedagógica 

para encaminhamentos 

preventivos visando às 

áreas: terapêuticas, médicas 

e indicação de atividades 

físico-esportivas. 

 Criação de espaço de 

orientação e formação aos 

pais em parceria com o 

SOE e o CT. 

 Intervenção individual 

e/ou em grupo dos alunos 

visando maior 

conhecimento das 

potencialidades, 

habilidades, limitações, 

dificuldades e 

contexto/característica 

emocional do (s) sujeito (s) 

em análise. 

 Caracterizar as 

especificidades de cada 

estudante em análise 

focando o trabalho 

individualizado e 

interventivo.  

 Anual. O 

acompanhamento 

dar-se-á ao longo 

do ano letivo e, 

principalmente 

no período até a 

Estratégia de 

Matrícula. 

 

ENVOLVIDOS: 

 A tríade: Escola, Família e Estudante em parceria com a Rede de Apoio (órgãos, instituições e 

profissionais que assistem o estudante), a Escola Parque e o SEAA. 
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4º DIMENSÃO – INTEGRALIDADE DA UNIDADE DE ENSINO COM A ESCOLA 

PARQUE 

OBJETIVO GERAL   
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTOS E 

AÇÕES 
CRONOGRAMA 

 Expandir e unificar o 

atendimento da EEAA 

na Escola Parque em 

consonância com a 

proposta da Educação 

em Tempo Integral 

contemplada no Projeto 

Político - PP da EC 413 

Sul.  

 Integrar e inter-

relacionar às praticas 

institucionais e peda-

gógicas visando uma 

equidade no atendi-

mento ao estudante em 

todas as suas dimen-

sões. 

 Promover espaços de 

aperfeiçoamento para a 

comunidade escolar em 

parceria com a EEAA 

da Escola Parque e o 

SOE. 

 Programar 

momentos de feedback 

mútuo, com todos os 

atores envolvidos e 

com prazos 

estabelecidos (previsão 

mensal), a fim de 

assegurar e circular os 

saberes e as práticas 

adotadas de sucesso.  

 Estabelecimento/ado

ção de projeto 

interventivo 

pedagógico específico 

para o estudante, com 

vistas à superação de 

suas dificuldades e 

consequentemente o 

sucesso escolar, e 

parceria com a EEAA 

da Escola Parque. 

 Criação de espaços de 

formação continuada junto 

aos educadores/ 

comunidade educativa tais 

como: oficinas, escutas 

pedagógicas, grupos de 

estudo e discussões, 

reuniões dentre outras. 

 Momentos de trocas 

com o docente, sendo 

prioridade no trabalho 

pedagógico.  

 Orientações aos 

docentes, em conjunto 

com a EEAA,  

Coordenação Pedagógica 

e o SOE, com a finalidade 

de esgotamento de 

estratégias pedagógicas 

e/ou adoção de 

alternativas antes de 

qualquer encaminhamento 

para o SEAA – PAIQUE. 

 Parceria mais estreita 

com a EEAA, o SOE e a 

Coordenação Pedagógica 

para encaminhamentos 

preventivos visando às 

áreas: terapêuticas, 

médicas e indicação de 

atividades físico-

esportivas. 

 Estreitar parceria/laços 

com todos os profissionais 

de ambas as UE envolvi-

dos no processo de desen-

volvimento do estudante. 

 Propiciar uma rede de 

apoio escolar, a fim de 

ampliar e circular todas as 

informações e interven-

ções realizadas e sugeridas 

com os estudantes atendi-

dos (CT, Promotoria, Ser-

viço de Saúde, Clínicas de 

Psicologia, CRAS etc.). 

 A assessoria 

ocorrerá ao longo de 

todo o ano letivo e, de 

acordo com a 

demanda, do 

momento, com 

previsão de encontros 

mensais entre os 

serviços de apoio 

(SEAA,SOE e SR) à 

escola, à coordenação 

pedagógica, o Apoio 

Pedagógico – AP e a 

Escola Parque e seus 

serviços de apoio – 

EEAA e o SOE. 
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ENVOLVIDOS: 

 A tríade: Escola, Família e Estudante em parceria com a Rede de Apoio (órgãos, instituições e 

profissionais que assistem o estudante), a Escola Parque e o SEAA. 

 

ORGANOGRAMA DA OPERACIONALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DESSE SEAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES 

PREVENTIVAS INSTITUCIONAIS INTERVENTIVAS 

MAPEAMENTO 

INSTITUCIONAL 

 Processo de 

análise e estudo 

do contexto es-

colar (conhe-

cimento e com-

preensão de sua 

realidade) 

DIMENSÕES 

ASSESSORIA AO 

TRABALHO COLETIVO 

DOS PROFESSORES 

 Planejamento e de-

senvolvimento com-

partilhado de ações na 

instituição escolar 

(coordenações peda-

gógicas, encontros, 

reuniões, oficinas, ro-

das de conversa den-

tre outras). 

 Intervenção nas situ-

ações de queixa esco-

lar: avaliação e inter-

venção especializada  

 Discussão das práti-

cas pedagógicas. 

 Promoção de alterna-

tivas teórico-

metodológicas de en-

sino (situações didá-

ticas) 

ACOMPANHAMENTO 

DO PROCESSO 

DSINO- 

APRENDIZAGEM 

 Processo Inter-

ventivo 

ESCOLA ASSISTIDA 

E.C. 413 SUL 

 

INTEGRALIDADE DA 

ESCOLA CLASSE 

COM A ESCOLA 

PARQUE 

 Desenvolvimento 

compartilhado das 

ações em rede esco-

lar. 

 Intervenção educaci-

onal em todas as Di-

mensões. 

 Estabelecimento de 

momentos de interlo-

cução entre os profis-

sionais das UE ( co-

ordenação coletiva, 

oficinas, reuniões, 

encontros, rodas  de 

conversa e outros). 
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2º Semestre/2019             FOCO: Estratégia de Matrícula / 2020. 

PRIORIDADES NA ATUAÇÃO DESSE SEAA NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

 Estabelecimento de parcerias com a Coordenação Pedagógica, o SOE, a Sala de Recursos 

Generalista e a Sala de Apoio aos Transtornos Funcionais Específicos, com vistas a otimização 

das intervenções pedagógicas que priorizam a prevenção e que auxiliem na triagem de 

encaminhamentos para o SEAA visando o processo de avaliação – PAIQUE (Procedimentos de 

Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares e Níveis de Intervenção), com previsão mensal. 

 Orientações pedagógicas, estabelecimento de estratégias interventivas e instituição de esquemas 

organizacionais internos e externos (rede de apoio) para os estudantes que não têm apresentado 

desenvolvimento na aprendizagem, principalmente, os associados aos transtornos 

comportamentais.  

 Participação mais efetiva nas coordenações pedagógicas e coletivas, bem como nos conselhos 

de classes.  

 Confecção de instrumentos facilitadores para a atuação do SEAA tanto no assessoramento 

quanto no acompanhamento pedagógico. 

 Programação de momentos de feedback, com prazos estabelecidos e, com todos os atores 

envolvidos. 

 Monitorização dos resultados obtidos pelos estudantes, após a aplicação pelo professor e/ou 

equipe gestora das intervenções e estratégias orientadas e/ou sugeridas pelo SEAA. 

 Otimização das devolutivas aos professores e a equipe gestora, após as ações/intervenções 

executadas pelo SEAA como, por exemplo: observações avaliativas; intervenções com os 

estudantes e da conclusão do processos avaliativos. 

 Organização de Grupos de Projeto Interventivo para estudantes que necessitam da intervenção 

educacional, com vistas a promoção da independência acadêmica e de situações positivas de 

valorização do estudante levando em consideração suas potencialidades, capacidades e 

habilidades visando o desenvolvimento sócio - emocional e cognitivo. 

 Promoção de um trabalho interdisciplinar, por meio de suporte técnico-pedagógico, criação de 

vínculo interpessoal e o apoio institucional no processo de construção coletiva de práticas que 

envolvam intercâmbio entre os atores da Educação em tempo Integral com os da Educação 

Regular extensivo aos da Escola Parque e construção do conhecimento. 

 Criação de momentos coletivos com vistas a reflexão das experiências vividas dentro de todo o 

contexto escolar respeitando a diferença dos turnos ( Educação em tempo Integral e Educação 
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Regular Parcial), em que cada profissional poderá contribuir com um diferente olhar, ampliando 

a compreensão e a capacidade de intervenção das situações e ações das equipes envolvidas, 

elaboração de soluções e a efetivação da prática em sala de aula. 

 Avaliação e intervenção educacional dos estudantes com diagnóstico fechado com vistas a 

inserção no sistema informatizado de ensino (i-Educar e/ou SGE), com a indicação de 

modulação adequada para o ano letivo de 2019/2020; de garantia as adaptações/adequações 

curriculares e organizativas necessárias e os suportes indispensáveis ao seu processo de ensino-

aprendizagem. Ressaltando que a prioridade deveria ser o assessoramento, todavia, essa não é a 

demanda prioritária das escolas, pois o foco ainda é a Estratégia de Matrícula. 

 Reavaliação e intervenção educacional dos estudantes com necessidades educacionais especiais 

– ANEE (Deficiências e Transtornos Funcionais Específicos), para a atualização documental; a 

manutenção do encaminhamento atual ou de redirecionemento do encaminhamento, com vistas 

a estratégia de matrícula da SEE-DF para o ano letivo de 2020. 

 

DESAFIOS E FATORES DE RISCO PARA O SUCESSO DESSE SEAA 

 Especificidade da Escola Classe 413 Sul que integra a Educação em tempo Integral nos moldes 

do educador Anísio Teixeira associada ao atendimento complementar na Escola Parque – 

Educação Integradora, em turno diferente ao da matrícula dos estudantes e o outro turno com a 

Educação Regular - Ensino Fundamental - Anos Iniciais requerendo ações propiciadoras de 

integração entre as duas realidades escolares (Educação em tempo Integral e Educação Regular 

Parcial), com suporte técnico-pedagógico, criação de vínculo interpessoal, apoio institucional no 

processo de construção coletiva visando à formação de um único corpo social escolar sendo 

respeitadas as suas especificidades. 

 Atuação do profissional de psicologia da EEAA sem exclusividade na UE frente à realidade do 

perfil dos alunos assistidos pela EEAA com quadros de vulnerabilidade social, risco de 

agressividade, quantitativo excessivo de transtornos de aprendizagem, ANEEs e diversidade de 

estudantes que requerem a atuação exclusiva (pessoa a pessoa) de ESV. 

 Atuação mais pontual e específica frente às duas realidades de contexto educacional destoante 

vivenciado pelos estudantes o que, por vezes, corroborou para a exacerbação de alterações 

comportamentais significativas. 

 Demanda significativa de estudantes com Transtornos Funcionais Específicos - TFE e co-

morbidades, Outras Necessidades – ON e Deficiências da Escola Classe 413 Sul perfazendo 

um quantitativo expressivo de quarenta e dois (42) ANEEs, até o momento do ano letivo de 

2019, requerendo intervenções pontuais e especializadas junto aos atores envolvidos no proces-
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so em conjunto com a rede de apoio (Conselho Tutelar; PROEDUC; COMPP dentre outras), por 

vezes, inviabilizando propósitos e/ou ações que norteiam o trabalho de um Serviço Especializa-

do de Apoio à Aprendizagem. 

 Descentralizar o foco de atuação do SEAA da Dimensão do Acompanhamento do Processo de 

Ensino – Aprendizagem, com ênfase no processo de Avaliação Psicopedagógica (PAIQUE) 

dos estudantes ANEEs – Deficiência e Transtornos Funcionais Específicos, que têm direito a ser 

beneficiados com a redução na modulação da turma e da adequação curricular, conforme prevê 

a Estratégia de Matrícula vigente. 

 Participação efetiva do SEAA que assiste a Escola Classe 413 Sul nos Estudos de Casos, princi-

palmente, os intitulados como casos omissos, junto aos níveis Intermediário e Central. Obser-

vando que tais discussões necessitam ser subsidiados pelos profissionais que acompanham dire-

tamente os estudantes. 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE ESTUDANTES E 

ESPECIFICIDADES DA ESCOLA ASSISTIDA POR ESSE SEAA - ANO BASE 2019 
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NÚMERO DE ALUNOS 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

DEFICIÊNCIA- 

DEFICIÊNCIAS TFE ON 

N.º DE 

ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA 

INCLUÍDOS 

E.C. 

413 

SUL 

MAT 264 04 11 05 04 

VESP 197 07 09 06 07 

TOTAL 461 11 20 11 11 

TOTAL 

GERAL 
461 42 11 

Observação: Dados colhidos em março de 2019. 

 

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DO SEAA X NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS 

O quadro demonstrativo da atuação do profissional de pedagogia e de psicologia nas Unida-

des de Ensino – U.E. foi elaborado em relação ao número de escolas atendidas. Terão como base de 
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cálculo: três dias letivos e meio de atuação do profissional do SEAA, por semana, na U.E., com 

atuação em apenas uma só escola. Para este cálculo foi deduzido os (02) dois períodos de coordena-

ção externa, o período destinado à coordenação coletiva com a Coordenação Intermediária do 

SEAA, na CRE PP e os 05 (cinco) dias de abono a que os profissionais da educação, na SEE-DF 

têm direito assim exemplificado, no quadro abaixo: 

 

Número de dias leti-

vo/ano 

Número de sema-

nas/ano 

Número de dias 

trabalhados por 

semana pelo pro-

fissional do 

SEAA em apenas 

uma U.E. 

Número de dias tra-

balhados durante o 

ano em apenas uma 

U.E. 

  

  

200 40 3,5 135 

 

  

De acordo com as informações apresentadas no quadro acima se gerou os seguintes dados expostos 

na tabela abaixo: 

 

Número de escolas atendidas pelo profissio-

nal 

Número de dias trabalhados durante o 

ano em apenas uma U.E. 

  
1 135 

2 67,5 

3 45 

4 33,75 

5 27 

6 22,5 

Observação: Não foi computado o período para a formação continuada e os períodos para as de-

mandas externas como, por exemplo: idas ao COMPP; Conselho Tutelar; PROEDUC; Escola Par-

que dentre outras. 
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ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DESSE SEAA X NÚMERO DE ESCOLAS 

ATENDIDAS 

 

Profissional do SEAA 

 

Número de escolas atendi-

das pelo profissional 

 

Número de dias trabalha-

dos durante o ano em ape-

nas uma U.E. 

 

Pedagoga 01 135 

Psicóloga 03 45 

 Observação: Dados obtidos, a partir da tabela anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


