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2.  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A reconstrução, reavaliação, construção da Proposta Pedagógica desta Escola acontece o tempo todo, a cada sugestão, proposta, 

necessidade, surgida de qualquer um dos segmentos escolares. Há uma busca constante, em desenvolver uma identidade própria, baseada 

numa atuação pedagógica consistente e participativa. Somos conscientes que o trabalho que vem sendo desenvolvido na prática necessita ser 

sistematizado, visando a construção de um espaço de convivência, de trocas, de reelaboração de conhecimentos e de transformação social. 

         Entendemos a escola como um espaço, onde os estudantes podem se desenvolver através de um processo rico em interações e 

construção de conhecimentos significativos, exercendo sua cidadania. Consideramos todos têm direito à educação e aos conhecimentos que 

foram historicamente construídos pelos grupos sociais humanos. 

       Nesta perspectiva, a Proposta Pedagógica vem sendo construída, dia-a-dia, impulsionada pelo movimento dos próprios estudantes na sua 

busca de compreensão e significação do mundo, por isso esse constante movimento de planejar e replanejar. 

Como “existir”, enquanto Instituição, sem uma proposta de trabalho? É indispensável, indissociável da existência da Escola. A cada começo 

de ano em que conhecemos a nova Equipe- Equipe Escolar que nunca se repete, começa a ser realimentada, a Proposta Pedagógica.  

Essa construção necessita da participação de todos envolvidos e interessados para tornar esse instrumento uma realidade. 

Momento de diálogos, discussões, questionamentos, dúvidas, de compartilhar, surgindo transformações, contradições, colaboração e 

criatividade. Pensamos, refletimos, avaliamos e nos auto-avaliamos.  

Procuramos organizar o trabalho pedagógico baseando-nos na realidade dos alunos. Delineamos nossa própria identidade avaliamos o que 

já tínhamos e o que queremos. Como somos e como queremos ser. 

Sua elaboração seguiu a seguinte metodologia: 

- Avaliação Institucional realizada em 2018, pelas famílias e alunos; 

-  Semana Pedagógica, momento único e precioso em que traçamos o ano 2019; 

- Coordenações Coletivas; 

- Questionários enviados às Famílias, Alunos, Servidores e Professores, via computador, celular que serão apresentados no Diagnóstico da 

Realidade Escolar. 
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A elaboração desta Proposta foi fruto da interação entre os objetivos e prioridades estabelecidas pela coletividade, através da reflexão 

incluindo as ações necessárias à construção de uma nova realidade, havendo comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo, 

pais e a comunidade como um todo. 

Ficando a cada dia mais clara, a necessidade da presença do outro à nossa incompletude, permitindo-nos viver a riqueza da partilha, a 

importância da participação e compromisso do coletivo da escola, na luta pela Qualidade da Educação. Uma participação não imposta, 

construída e aprendida coletivamente.  

Almejamos, através de nossas ações que a Escola Classe 416 Sul seja um espaço de vivência de valores, um lugar onde há respeito, 

alegria, amizade, solidariedade, disciplina, combate à discriminação, respeito às diferenças, exercício dos direitos e deveres, uma escola 

voltada para o desenvolvimento e fortalecimento da noção de cidadania e igualdade entre todos, com os estudantes aprendendo e desejos em 

aprender cada vez mais.  

Portanto queremos contar com toda a comunidade educacional na luta por uma Escola que percebe os ESTUDANTES como 

PROTAGONISTAS, pois queremos uma ESCOLA: 

- Em que os alunos desenvolvem as competências básicas de letramento e domínio matemático pois, sem tais conhecimentos eles estarão 

cada vez mais excluídos da sociedade; 

- Que minimiza as diferenças, respeita as diversidades em todas as suas dimensões sociais e culturais; 

- Que atende aos alunos com necessidades educacionais especiais nas suas especificidades, procurando compreendê-los, respeitá-los com 

suas diferenças, pois é uma Escola Inclusiva; 

-  Que percebe o seu valor e sabe o que se espera dela pois, tem o compromisso com a melhoria da Qualidade do Ensino; 

- Moderna, contemporânea e que deseja utilizar a tecnologia como ferramenta no cotidiano da escola no reinventar do modelo pedagógico; 

- Possuidora de um Conselho Escolar forte, participativo, ativo no gerenciamento dos recursos da Escola, no crescimento da Escola; 

- Em que há espaço para uma gestão e liderança que envolve professores, servidores, alunos, pais e comunidade. Gestão dinâmica, 

democrática, mediadora, integradora, catalisadora que cria espaço para o diálogo, a exposição de opiniões. Onde há espaço, tempo para 

construção e reconstrução desta Proposta a cada dia; 

-  Aberta à Prova Brasil e ao conhecer o seu desempenho, sente-se desafiada a melhorá-lo cada vez mais e a repensar no que precisa 

melhorar; 
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-  Atenta aos Indicadores da Qualidade na Educação (documento escrito em conjunto pela UNICEF, PNUD, INEP-MEC);  

- Em que os alunos do 2º e 4º Anos participam da Avaliação Diagnóstica e ao demonstrar o que sabem, o planejamento do professor muda 

ou se intensifica de acordo com as necessidades apresentadas; 

- Cujos alunos contribuem com a qualidade de vida na Escola, em sua comunidade, possuidores de hábitos e atitudes sadias de 

conservação ambiental e respeito à natureza; 

- Que respeita a história de vida que cada um traz consigo, atenta a cada história; 

- Que zela pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990). 

Este documento resultado de uma ação consciente, organizada, planejada, de uma construção coletiva da Equipe Escolar, das Famílias é 

primordialmente flexível, dinâmico. 

 

“Uma proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar. 

Toda proposta contém uma aposta. 

 Nasce de uma realidade que pergunta e também busca uma resposta.  

É, pois, um diálogo...”  

Sônia Kramer 

 

Em tempos modernos foi maravilhoso aproveitar os resultados, tabulados pelo Google Drive. Muito mais precisos. De maneira anônima 

tivemos a participação de todos. Foi ofertada a todos, a oportunidade.  A sensação é de comprometimento. 

Todos dispostas a estar lado a lado, na busca por uma educação de qualidade. Famílias & Escola, caminhando lado a lado. 

Que a Gestão Democrática seja de fato, facilitadora, inspiradora, dialógica, participativa, aberta, transformadora, articuladora, próxima, 

acolhedora, envolvente, aberta às mudanças, eficiente, competente.   

Que haja abertura com os alunos, para que se sintam confortáveis em conversar, dialogar, confiar, bem como, o Corpo docente e Servidores 

da Carreira Assistência, Funcionários Terceirizados da Confere e da Juiz de Fora, na certeza de que juntos, podemos ir bem mais longe. 
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Murais: Uma construção coletiva. 

Mandala Corporal: Circulo 



8 

 

 

 

Mandala Corporal: Estrela 

 
Hora do Conto: Bastidores 

Hora do Conto: Apresentação 
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Encenação de Páscoa Dia de Conscientização do Autismo 

Atividade extraclasse: Teatro Sexta Show: Aniversário de Brasília 
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Dia do Circo Detran na Escola 
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3.HISTORICIDADE DA ESCOLA 

MANTENEDORA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CNPJ 00.394.676/0001-07 

Endereço completo SGAN  607, Projeção D, sala 14, Brasília-DF 

Telefone 3901-2296 

Data de fundação 31/07/2000, Decreto nº 21.396 

Utilidade Pública Educacional  
 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

NOME ESCOLA CLASSE 416 SUL 

Endereço completo SQS 416 Área Especial 

Telefone 3901-2505 

E-mail ec416sul@gmail.com 

Localização Urbana  

Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto/Cruzeiro 

Data de criação 28/04/1977 

Autorização Portaria 17 

Reconhecimento 07/07/1980 

Turnos de funcionamento Matutino e vespertino 

Nível de Ensino Ofertado Ensino Fundamental Séries Iniciais e Classes Especiais 

 

 

 

 

mailto:ec416sul@gmail.com


12 

 

DADOS DA EQUIPE GESTORA 

EQUIPE GESTORA NOMES 

Diretora Romina Dias Firmo Vieira 

Vice-Diretora Simone Barros Martins de Lima 

Chefe de Secretaria Lenita Maria Melo do Lago 

 

DADOS DOS PROFESSORES REGENTES 

NOME ANO/TURMA TURNO 

Andrea Costa de Sena Classe Especial-TGD Matutino 

Camila Cezar Pires 4º Ano A Matutino 

Carolina Silva Vaz Gontijo 1º Ano C Vespertino  

Cleusi de Magalhães Coutinho Classe Especial-TGD Matutino 

Dieny Eire Passos Martins Freire Classe Especial-TGD Matutino 

Eliete Ferreira dos Santos Classe Especial-TGD Vespertino 

Fabiana de Sousa Costa Classe Especial-TGD Vespertino 

Fabiane Pereira Rodrigues 3º Ano A Matutino 

Greyce Kelly Friciano do Amaral 2º Ano B Vespertino 

Glauciene Isidoro Gonçalves 5º Ano B Vespertino 

Ivone Alvino de Barros Gomes 3º Ano B Matutino 

Larissa Lima Ribeiro 2º Ano A Matutino 

Layne Silva de Jesus 3º Ano D Vespertino 

Maria Paula Linhares Mendes de Queiroz 1º Ano A Matutino 

Marlene Nogueira Gomes Classe Especial-TGD Matutino 
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Nádila Regina Cirqueira Régis  Classe Especial-TGD Vespertino 

Patrícia Chaves Vilela de Lima 4º Ano B Vespertino 

Regina Márcia Alves de Ribeiro 3º Ano C Vespertino 

Regina Maria Feitosa Alves Classe Especial-TGD Vespertino 

Regina Roppa Evilásio 1º Ano B Matutino 

Rosangela Aparecida Correa Classe Especial-TGD Vespertino 

Soraia Gomes A. Sampaio Pereira 5º Ano A Matutino 

Susam Waiard de Almeida Alves Classe Especial-TGD Vespertino 

Tania Maria de Oliveira Alves 1º Ano D Vespertino 

Teresa Cristina Ferreira Gonçalves Classe Especial-TGD Matutino 

Wânia Viana Ribeiro Classe Especial-TGD Matutino 

 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

Angélica do Rosário de Freitas 

Márcia Soares Dantas 

ORIENTADORA EDUCACIONAL 

Joana Darc Bezerra Lobo de Brito 

PROFESSORA DA SALA DE RECURSOS 

Thaís Rodrigues Freire Silva 

Verusa Martins Feitosa 

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

Daniella Karine Moura Moraes – Pedagoga 

Greice Furini Lawall Sobrinho-  Psicóloga 

PROFESSORA DA SALA DE LEITURA 

Adélia Peres da Silva Oliveira  
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APOIO PEDAGÓGICO 

Iracilda Araújo de Oliveira 

Stela de Azeredo Arneitz 

Monica Maria Chamiço de Oliveira 

Débora Idê Taquary de Andrade  

MONITORA 

Evilânia Cordeiro de Sousa 

Karla Karine Dias de Moura 

EDUCADORAS SOCIAIS VOLUNTÁRIAS 

Adriana 

Akaya  

Ana Cristina 

Aneilde de Freitas Oliveira 

Arthur Henrique Martins Freire 

Camila Rodrigues Nascimento 

Gislaine  

Gercina Dalva Araújo de Silva 

Iane de Oliveira Antunes 

Maria Cristina Gomes da Silva 

Monica Mota da Silva 

Pâmela Escórcio Ferreira da Silva  
 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

Neuza Maria Ferreira da Silva 

AGENTE DE PORTARIA 

Artur Camilo Nascimento 

Conceição de Maria Freire 

APOIO 

Maria José Pereira Rocha 
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SERVIDORES DA LIMPEZA TERCEIRIZADAS 

Francisco Corte de Andrade 

Ione Ribeiro da Silva 

Luzia  

Marcel de Sousa Viana 

Simone de Fátima Araújo 

Valdirene Januário 

MERENDEIRAS TERCEIRIZADAS 

Maria Alves da Mata 

Maria das Graças Dias Martins 

AGENTES DE VIGILÂNCIA 

Ernane Silva Almeida 

Ildeu Borges Pereira 

José Nilson de Sousa 

PAIS E COMUNIDADES EM GERAL  

ALUNOS  
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A Escola possui 94 alunos matriculados no turno matutino e 103 no turno vespertino. 

Espaço físico: 10 salas de aula, 01 Sala de Leitura, 01 sala de Orientação Educacional, 01 Sala de Recursos, 01 sala da EEAA e 01 

Laboratório de Informática. 

Atende aos alunos do Bloco Inicial de Alfabetização (1º, 2º e 3º Ano), do 2º Bloco (4º e 5º Anos) e Classes Especiais de ANEEs TGD-

TEA, totalizando 26 turmas, como demonstra o quadro a seguir: 

 

TURNOS ANO/CLASSE NÚMERO DE TURMAS TIPO DA TURMA 

 
 

 

 

 

Matutino 

 

 

 

1º ano 

2º Ano 

3º Ano 

4º Ano 

5º Ano 

Classes Especiais 

 

02 

01 

02 

01 

01 

06 

 

Integração Inversa 

Integração Inversa 

Integração Inversa 

Integração Inversa 

Integração Inversa 

Classe Especial –TGD 

 

 

 

Vespertino  

 

 

 

1º ano 

2º Ano 

3º Ano 

4º Ano 

5º Ano 

Classes Especiais 

 

02 

01 

02 

01 

01 

06 

 

Integração Inversa 

Integração Inversa 

Integração Inversa 

Integração Inversa 

Integração Inversa 

Classe Especial –TGD 
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No dia 07 de março de 1977, sob a direção da Professora Elza Bites Montezuma iniciaram-se as atividades na Escola que teve o seu 

reconhecimento legal, através da Portaria nº 17, de 07/07/1980. 

A inauguração ocorreu em 28 de abril de 1977.  Em breve, a Escola completará quarenta e dois anos de existência. Data em que 

simbolicamente, renovamos os votos e desejos de se fazer diferença sempre. Atualmente, estuda a terceira geração desde a sua fundação. É 

possível encontrar alunos, cujos pais, avós foram alunos desta Instituição de Ensino. 

 Escola localizada em um espaço que favorece a comunidade próxima, bem como locais mais distantes e entorno. 

A Vila Telebrasília (maior quantidade de alunos), na época da inauguração tratava-se de uma invasão, chamada Acampamento da Telebrasília.  

Os demais alunos residem próximos à Escola, em outras Regiões Administrativas (principalmente Paranoá) e Cidades do Entorno, em 

especial Valparaíso. 

A Escola encontra-se bem cuidada, recentemente foi pintada na parte interna de todas as salas de aula e demais dependências. A 

cozinha foi totalmente reformada em janeiro desse ano.   

Composta por dez salas de aula, uma sala dos professores, uma secretaria, uma sala para os servidores, uma sala do SOE, uma sala de 

recursos, uma cantina, um depósito para merendas, um almoxarifado, uma sala de leitura, dois banheiros de alunos, um banheiro para os alunos das 

Classes Especiais, um banheiro na sala dos professores e dois banheiros para a utilização do público em geral, da secretaria e dos vigias. 

A maioria da Equipe da Escola faz parte do quadro de servidores há muitos anos, o que permite maior vínculo.  

Quanto às instituições escolares, a Associação de Pais e Mestres – APM, formada em 1979, com a finalidade de integrar a comunidade, 

o poder público, a escola e a família, e buscar desempenho mais eficiente do processo educativo, ainda permanece ativa. E conforme Lei 

Orgânica do Distrito Federal aprovada pelo Decreto nº 20551, de 03 de setembro de 1999 e Lei Complementar nº 247/99 foi instituído o 

Conselho Escolar que garante a participação efetiva da comunidade na gestão democrática da Escola.  

 Passaram inúmeras direções pela Escola que contribuíram para que ela se tornasse o que é hoje, deixando marcas na vida de muitos 

alunos, famílias, professores e agentes. Desde o dia 24 de junho de 2004, a Diretora é a Professora Romina Dias Firmo Vieira.  

É muito bom perceber que a  EC 416 Sul, ao longo de seus quase 42 anos, tem feito diferença na vida de quem estuda e trabalha nessa 

Instituição. 

Nosso desejo é prosseguir - com a união de todos os profissionais e famílias- executando com louvor esta Proposta Pedagógica que 

muito contribuirá para o crescimento de nossos estudantes. 
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4.DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

ESTUDANTES 
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20 

 



21 

 

 

 

 

 



22 

 



23 

 



24 

 



25 

 



26 

 

FAMÍLIAS 

 



27 

 



28 

 



29 

 



30 

 



31 

 



32 

 



33 

 

 

 



34 

 

 



35 

 



36 

 

 



37 

 

 



38 

 



39 

 



40 

 

CORPO DOCENTE 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. Nesse formulário não tinha a questão 6
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43 

 

 

 

. 



44 

 



45 

 



46 

 



47 

 

SERVIDORES 

 

 



48 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. Nesse formulário há duas questões nº 9 e não tem nº 8.
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     Problemas detectados que necessitam de intervenção: 

     - Maior participação da família, na vida dos alunos. 

     - Alunos com dificuldades na leitura, escrita, raciocínio lógico. 

     - Melhoria de alguns espaços escolares como Sala de Informática, telhado, intervenções para melhorar o calor na Escola. 

 

     A Escola possui acessibilidade, porém há uma necessidade de reforma no banheiro para atendê-los melhor. 

     Os Dias Letivos Temáticos têm sido muito proveitosos, para aproximar as famílias, apesar da participação pequena, sempre buscando a 

participação efetiva das famílias. 
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS FAMÍLIAS (novembro de 2018) 

 

 

 

- Equipe pedagógica que realiza um bom trabalho com poucos 

recursos. 

- A segurança e as brincadeiras.  

- Equipe da direção muito competente. 

- Escola acolhedora e muito organizada. 

- Equipe de excelentes profissionais. 

- Ensina o melhor para os alunos. 

- Tratamento de carinho e respeito com as crianças. 

- Organização pedagógica. 

- Profissionais dedicados e comprometidos. 

- Proposta pedagógica. 

- Escola em movimento. Escola excelente. 

- Qualidade no ensino. 

- Ótimos professores. Inclusão de crianças especiais. 

- Professores atenciosos e prestativos. 

- Respeito, responsabilidade, amor, inovação em projetos como a 

Mostra do Conhecimento. 

-  Tudo. 

- Feedback aos pais das situações que podem gerar prejuízo ao 

rendimento dos alunos. 

- Tem o cheiro da minha infância. 

- Limpeza. 

- Potencial maravilhoso. Cuidado, zelo. Escola exemplar, 

competente. 

- Escola excelente. 

- Inclusão social. 

- Equipe prestativa. 

- Projetos, passeios, festas. 

- Saídas de campo: interações do aluno fora da sala de aula. 

- Competência na formação de um cidadão. 

- Didática. 

- Integração da equipe. 

- Parceria Escola e Família. 

- Não entra em greve. 

- Profissionais super qualificados. 

POTENCIALIDADES 
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- Professores sabem ver as qualidades e problemas dos alunos, 

visando uma melhoria para cada estudante. 

- Sempre tem aula (não há desculpas para não ter). 

- Recreio. Sala de aula. Prova. 

- Recursos humanos: pleno comprometimento com as atribuições 

próprias de cada funcionário. 

- Ótima equipe gestora. 

Segurança. Ensino bom. Secretaria de atendimento maravilhoso. 

- Convivência e a forma de se interagir com o seu quadro 

pedagógico. 

- Cuidado da escola.  

- Horário. 

- Cuidado com a parte física da Escola. 

- Equipe gestora excelente. 

- Atendimento. 

- Inclusão sensacional.  

- Sala de Informática. 

- Biblioteca. 

- Preocupação com o bem-estar dos alunos. 

- Ensinos culturais. 

- Noção de interação e de socialização. 

- Sempre mantendo as famílias informadas. 

- Recepção. 

- Passeios e eventos escolares ao longo do ano sensacionais. 

- Acesso dos pais aos professores. 

- sempre inovando com peças teatrais. Maravilhoso trabalho com o 

aluno Renato e outras crianças. 

- Vocês são demais. 
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FRAGILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

- Falta da Escola Parque. 

- Difícil acesso aos funcionários. 

- No sistema educacional brasileiro. 

- Entrada. As crianças ficam no Sol e quando chove fica muito ruim. 

- falta parquinho e brincadeiras direcionadas, atividades físicas e 

aulas de reforço escolar. 

- Lanche escolar. Organização das Reuniões que deveriam ser às 

sextas-feiras, no final do dia. 

- Pouco dever de casa. 

- Recreio. 

- Educação física. 

- Supervisão direcionada. 

- Confusão antes da abertura do portão. 

- Festas, passeios, Sexta Show. 

- Árvores próximas à Escola. 

- falta de papel higiênico no banheiro. 

- Falta de projetos ligados à leitura e literatura. Necessidade de 

projetos de incentivo à cultura (Artes Plásticas, Artes Cênicas e 

Música). 

- Organização e responsabilidade com o uniforme e material escolar 

dos alunos. 

- Currículo  escolar fraco. Ter uma quantia maior de avaliações. 

Mais deveres de casa e trabalhos. 

- Mais atividades físicas para os alunos. 

- Muita troca de professores. 

- Falta de feira de Ciências. 

- Passeios somente na parte da manhã. 

 

 

 

 

 

 



O QUE NÃO PODE FALTAR EM 2019 

 

- Feira de Ciências e passeios pedagógicos. 

- respeito com os professores, alunos, mesas, cadeiras, alunos, 

lanche etc. 

- Educação. 

- Fortalecimento do currículo escolar. 

- O amor e respeito com que tratam a educação e os alunos. 

- Escola Parque. 

- Honestidade, amor e sabedoria. 

- Alegria e paciência para realizar os trabalhos rotineiros. 

- Carinho e animação. 

- Comprometimento do professor na sala de aula com os alunos e 

os pais.   

- Competições escolares. O esporte é fundamental na vida das 

crianças. 

- Uso dos materiais pedidos na lista de materiais. 

- Parceria entre a escola e a família. 

- Melhorar o espaço da entrada dos alunos. 

- Qualidade dos professores e direção. 

- Projetos pedagógicos e criação de mais. 

- Festas. 

- Vaga para minha outra filha. 

- Um campo de futebol do lado da Escola. 

- Supervisão na hora do intervalo. 

- Essa equipe maravilhosa, professores, coordenadores, limpeza, 

cantina e direção. 

- Professores tão bons quanto a professora Maria de Paula. 

- Deveres de casa todos os dias. 

- Material escolar. 

- Aprendizagem. 

- Reforço escolar. 

- Lanche melhor. 

- Livros. 

- Segurança. 

- Tudo que teve em 2018. 

- Mais reuniões. 

- Alegria que a Escola proporciona. 

- Computação. 

- Parquinho. 

- Que continue sendo uma Escola inovadora, atenciosa, apaixonada 

pelos nossos filhos. 
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- Sequência do trabalho feito com as crianças especiais e regulares 

focando no respeito às diferenças. 

- Não pode faltar a Educadora que ficou com o Pedro em específico 

(a Sabrina). 

 

 

SUGESTÕES 

 

- Adoção de um Amigo Especial entre alunos do Regular e os alunos das Classes especiais. 

- Horário alternativo para as reuniões. Marcar um encontro individual quando não puder ir às reuniões. 

- Que o material didático utilizado em sala de aula fosse mostrado aos pais pelo menos nas reuniões (livros, cadernos de tarefas). 

- Reforço escolar. 

- Lanche melhor. 

- Aplicativo para as mães saberem o horário que o filho entrou e saiu da Escola. 

- Deveres de casa todos os dias. 

- Mais deveres de casa de Matemática para exercitar. 

- Que a área de lazer esteja pronta em 2019. 

- Mais aulas esportivas. 

- Mais festivais do Conhecimentos (envolvendo Artes Plásticas, Visuais, Cênicas e Música). Mais eventos musicais. Show de talentos, como 

espécie de Gincana, para incentivar os alunos. 

- Feira de Ciências. Visitas a laboratórios. Concurso de Literatura e poesia com um autor a ser homenageado com as turmas estudando 

História, o lugar de onde veio, a forma de escrita. 
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-  Só mesmo a questão do dever de casa. 

- Minha filha escreveu pouco, produziu poucos textos. Eu acredito que como eles estão sempre lendo, deveriam também serem estimulados 

para escrever. 

- Os preços dos produtos vendidos nas festas são muito caros, até mesmo porque toda festa realizada tem muitas doações dos familiares dos 

alunos. 

- As crianças não ganham nem um copo de refrigerante nas festas e ajudam muito. 

- Acabar com a Sexta Show. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÍTICAS 
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ELOGIOS 

 

- Professora Regina, uma ótima profissional que adorei ter 

conhecido. 

- Minha filha aprendeu muito e está há pouco tempo na Escola. 

- Obrigada por serem atentos aos nossos filhos. Sempre dando o 

melhor. 

- Parabéns à Professora Carolina, pelo verdadeiro carinho, 

demonstrado desde os primeiros dias. Uma maneira singular de 

ensinar, interagir e observar cada aluno. Como jornalista sou muito 

observador e criterioso e logo nos primeiros meses notamos a 

diferença. 

- Obrigado! Vocês fazem a diferença a todos nós. 

- Estou muito feliz com a Escola. 

- Admiro muito a Escola pois, só tenho orgulho de minhas filhas 

fazerem parte dessa grande Escola que é muito amável com todos 

os alunos. 

- Por mais que minha filha tenha dificuldade para aprender, está se 

desenvolvendo. 

- Parabéns a vocês! 

- Quero deixar o meu “muito obrigada” à Professora Maria Paula que 

com muita dedicação e carinho ajudou muito o desenvolvimento 

educacional do Luís. 

- Escola Classe 416 Sul: a melhor escola de Brasília. Amo o ensino 

da Escola e a dedicação de todos. 

- Esta escola é muito boa e os funcionários também. 

- Estamos satisfeitos com a metodologia da Professora Márcia. Ela é 

super profissional e dedicada.  Desejo a todos da escola um feliz 

final de ano e que essa parceria se perpetue por mais e mais anos. 

Parabéns pela gestão escolar. 

- A Escola é ótima e a professora também. Só tenho elogios à 

Professora Márcia. 

- Parabéns principalmente à diretora e vice que realizam seus 

trabalhos com amor e dedicação aos alunos. 

- Tenho orgulho da Escola Classe 416 Sul. 

- Parabéns, pois, mesmo com carência de recursos está sempre 

inovando e procurando o melhor para os alunos desde a 

alimentação até os materiais etc. 
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- Meu filho vai deixar essa escola com muita saudade. Abraço a 

todos vocês. 

- essa Escola tem cheiro de infância. Ela é tudo de bom. Só falta o pé 

de árvore que tinha no pátio. Obrigada a todos professores, porteiro e 

direção. 

- A Escola continua cada dia melhorando. Estão de parabéns. 

- Meu filho teve uma experiência incrível com a Maria Paula que é 

uma professora maravilhosa e o outro foi bem orientado com a 

Núbia que teve grande sensibilidade e firmeza para trabalhar com 

ele. Teve uma evolução meteórica. Conquistamos todos os objetivos 

com ele (sala de aula, rotinas, regras). Somos muito vitoriosos. Ele 

se sente amado e respeitado. O mérito é de todos vocês. 

- Parabéns professores, coordenadoras, tios porteiros e tias do 

lanche. 
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Queremos construir uma Escola que seja a realização do sonho dos nossos alunos. 

“Os sonhos são como uma bússola, indicando os caminhos que seguiremos e as metas que queremos alcançar. ” 

                  
                                                                 Augusto Cury 

 

 

 



61 

 

RESULTADOS DOS TESTES DA PSICOGÊNESE DO BIA – 2019 
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RESULTADOS DOS TESTES DA PSICOGÊNESE DO BIA – 2019 
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5. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

A função social da Escola Classe 416 Sul é oferecer educação de qualidade aos estudantes, para que se desenvolvam conforme as 

Linguagens previstas no Currículo em Movimento da Educação Básica, visando contribuir para o exercício de sua cidadania, garantindo os 

direitos de aprendizagem. 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal em sua 2ª Edição Atualizada tem sido importantíssimo no desenvolvimento cognitivo e 

psicológico, na preparação para a vida profissional, no foco em interesses e talentos individuais. Trata-se de um currículo riquíssimo, diferenciado, 

permitindo que os estudantes descubram novas formas de se destacar e de explorar suas habilidades naturais, aumentando sua autoconfiança.  

A função social da Escola é promover a formação do educando sob os parâmetros estabelecidos, nela inseridos, desenvolvendo as 

habilidades para a construção do conhecimento. Compartilhar saberes, trocas de experiências, emoções, opiniões, a observação e reconhecer 

o outro em todas as suas emoções, aperfeiçoando o lado crítico. 

A Escola baseia-se nos princípios de Educação Integral das Escolas Públicas do Distrito Federal, desde o planejamento, passando pela 

organização e na execução de suas ações, garantindo a aprendizagem para todos. 
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6.PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 

Quanto aos princípios basilares da Educação integral para as escolas públicas do DF, constantes no Currículo da SEEDF, os mesmos são: 

• Integralidade humana; 

• Transversalidade; 

• Intersetorialização; 

• Territorialidade; 

• Diálogo escola/comunidade; 

• Trabalho em rede. 

 

Os princípios epistemológicos, orientadores do currículo integrado, que sustentam as práticas educativas, emanam do Currículo em 

movimento: 

• Unicidade teoria x prática-garantida através de estratégias que possibilitem ”reflexão crítica, síntese, análise e aplicação dos conceitos 

voltados para a construção do conhecimento”, incentivando constantemente o “raciocínio, questionamento, problematização e a dúvida”. 

• Interdisciplinaridade e contextualização-possibilita a integração de diferentes áreas de conhecimento com sentido social e político. 

• Flexibilização-oportuniza às escolas complementar o currículo de base comum com conteúdos e estratégias capazes de complementar 

a formação intelectual do educando. 

- Inserir na parte de concepções teóricas: “Princípios éticos, estéticos e políticos” 

•  Princípios éticos e estéticos 

- Reconhecimento sobre os diferentes tipos de grupos que constituem a realidade escolar, pelo viés da inclusão, como espaço de 

respeito ao outro, promovendo a execução de estratégias pedagógicas de repúdio às atitudes preconceituosas e discriminatórias; 

- Respeito à pluralidade e à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos humanos, pelo reconhecimento das diferenças e 

pela valorização das múltiplas culturas, identidades e singularidades, por meio de práticas voltadas para a preservação da vida e para o 

desenvolvimento da autoestima, considerando-se o aprimoramento do ser humano; 

- Valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito através da construção/reconstrução de saberes e da 

apropriação/construção de distintos valores, dentro de uma realidade social pluricultural; 
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- Adoção da escuta e do olhar sensível no manejo das ações pedagógicas, considerando-se positivo o exercício da sensibilidade, da 

criatividade e da ludicidade dentro do universo de aprendizagens e trocas sociais no interior da escola. 

„Temos como Princípios Pedagógicos, um ensino de qualidade que conduz os alunos a: 

-Desenvolver o conhecimento de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 

interrelação pessoal e de inserção social para agir com perseverança na busca de conhecimento no exercício da cidadania; 

(Projeto Coletivo “Eu no Mundo. O Mundo em mim. ”) 

- Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, 

contribuindo ativamente para melhoria do meio ambiente; 

(Participação no Projeto Educação para Sustentabilidade) 

- Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, 

adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;   

(Visitas a Museus, participação no Programa AMAGIS) 

- Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 

posicionando-se contra qualquer discriminação, baseado em diferenças culturais, de classes sociais, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais; 

(Projeto Lei 10.693/2003) 

- Conhecer e cuidar do próprio corpo valorizando e adotando hábitos saudáveis, como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e 

agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva;  

(Parceria com Posto de Saúde, Profissionais da Saúde) 

-   Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. 

(Laboratório de Informática) 
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- Respeitar a diversidade social e cultural que permeia a comunidade escolar. 

- Integralidade: princípio que fala não apenas de um aumento da carga horária, mas da formação integral de cada aluno em todas as suas 

dimensões humanas, nos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. O que se deseja é a formação plena, crítica e cidadã dos alunos. 

(Completude, pleno desenvolvimento de nossos alunos) 

- Intersetorialização: a busca pela oferta de serviços públicos que possam contribuir para a melhoria da qualidade da educação que podem ser 

projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos, tais como parcerias com ONGs, Esporte na Quadra, apresentações musicais e teatrais. 

(Criação de uma Rede de Apoio) 

- Transversalidade: a ampliação do tempo na escola deve necessariamente estar associado à uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculada aos saberes atuais do aluno e ciente dos problemas dos alunos e da comunidade escolar. 

(Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural) 

- Diálogo Escola e Comunidade: o sucesso escolar é maior nas escolas e que acontece esse diálogo. E, na Escola Integral a Escola 

precisa estar aberta à comunidade escolar em todos os sentidos. Ser escola integral é aproveitar, incorporar, resgatar os saberes, a cultura, a 

história da comunidade. 

Princípios administrativos: 

- Gestão Democrática. 

- Planejamento; 

- Organização; 

- Divulgação das informações, com vistas às diversidades de informações; 

- Liderar e discernir se o resultado foi o almejado; 

- Gestão de Recursos. 

Assim, formaremos cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes dos seus direitos e deveres, capazes de reconhecer a realidade em 

que vivem, preparados para participar da vida econômica e política do país e aptos a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.  
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7. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

- Oferecer aos alunos as condições necessárias para o desenvolvimento de competências e habilidades, nos processos de alfabetização e do 

letramento, na perspectiva do Currículo em Movimento do Distrito Federal, visando a formação de cidadãos participativos e críticos.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Promover a organização, mobilização e articulação da organização escolar, para garantir uma Educação de Qualidade, promovendo o 

aprendizado dos estudantes de forma efetiva. 

- Cuidar dos recursos físicos, financeiros e materiais, zelando pelos bens e garantindo que eles sejam bem utilizados em prol do ensino.  
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8. CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

O Ensino Fundamental destina-se à formação da criança e do adolescente, objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades, 

como elemento de autorrealização e exercício consciente da cidadania plena. Obrigatório a todos, a segunda etapa da Educação Básica supõe 

o art. 3º da LDB, no qual estão garantidos os princípios de igualdade, da liberdade, do reconhecimento do pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, além da valorização de professores e da gestão democrática do ensino público como garantia do padrão de qualidade. O 

exercício do direito atende o fim maior da educação, personalizado no pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercer a cidadania 

e para a qualificação para o trabalho (art. 22, LDB). 

O Currículo em Movimento das Escolas Públicas do Distrito Federal propõe um ensino voltado para competências e habilidades, 

privilegia a aquisição de aprendizagens significativas, relaciona teoria e prática, planejamento e ação. Não se pode deixar de considerar que é 

durante os primeiros anos de escolarização que o aluno tem oportunidade de vivenciar experiências significativas de aprendizagem.  

Tendo em vista que o currículo é o elemento norteador das práticas escolares, uma vez que orienta diversos níveis de ensino e as ações 

docentes, esta proposta prima pelo desenvolvimento integral do aluno, a sua aprendizagem e a capacidade de conviver de forma produtiva e 

construtiva na sociedade. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais colocam a Escola como agente principal na definição do Currículo: um dos desafios que movimenta 

a Escola de Educação Básica na construção do seu PPP, pois considera-se que a aprendizagem é construída nas relações e não apenas com 

conteúdos e conceitos.  

Não se pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. Deste modo, o Currículo em Movimento da Educação 

Básica do Distrito Federal está fundamentado na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural uma vez que ambas assumem a 

educação como um processo de formação humana para a promoção da autonomia e autorrealização. 

Segundo Saviani (1994), o trabalho educativo deve ser uma prática intencional, metódica, sistemática, científica e planejada para a 

transmissão do saber historicamente acumulado pela humanidade, uma vez que o homem não nasce sabendo ser homem. É preciso aprender 

para ser.   

O sujeito é formado nas suas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida. Assim sendo, a 

prática social é o ponto de partida para a construção do conhecimento. 
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Na Pedagogia Histórico-Crítica, o professor é o responsável pela organização de todo trabalho pedagógico e também pela escolha de 

como ministrar suas aulas para garantir a apropriação do saber escolar.  

Do mesmo modo, a Psicologia Histórico-Cultural, ancorada pela teoria de Vygotsky, defende a importância do trabalho do professor na 

mediação para a aprendizagem, pois cabe ao professor se antecipar ao desenvolvimento, ensinando aquilo que a criança ainda não é capaz de 

fazer sozinha, considerando a Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Portanto, na Pedagogia Histórico-Crítica, bem como na Psicologia Histórico-Cultural, o professor atua como mediador social que organiza 

o ensino de forma a promover o desenvolvimento do estudante através dos mediadores culturais que se apresentam na forma de conteúdos 

escolares. 

Assim, a avaliação é realizada durante o processo de aprendizagem, quando o estudante ressignifica a prática social inicial, que é 

transformada a partir da problematização, da instrumentalização e da catarse. É preciso observar também o comprometimento do sujeito com a 

educação em que as aprendizagens estão a serviço das transformações e aspectos sociais.  

A avaliação revela as intencionalidades e concepções. Assim avaliar a se autoavaliar cumpre a função social da escola quando 

alicerçada em uma concepção formativa de avaliação e pressupõe reflexão sistemática sobre as aprendizagens e objetivos traçados para 

depois se corrigir o curso e caminhar com maior segurança. 

A avaliação formativa é também informativa, apontando caminhos para as intervenções necessárias e concorre para o crescimento de 

todos os envolvidos no processo educativo. 

O Currículo deve permitir ao aluno criar, inovar e não somente reproduzir ou desempenhar atividades. Deve privilegiar o processo de 

ensino e aprendizagem centrado no contexto. 

As concepções teóricas da Proposta Pedagógica estão embasadas segundo Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB nº 9394 ∕ 1996, 

em pressupostos de uma teoria com um viés crítico e reflexivo no qual o sujeito social e ser integral consiga construir um raciocínio 

questionador, para o desenvolvimento de uma sociedade que ressignifique antigos paradigmas. 

 É importante ressaltar que ter desafios, problemas a resolver é uma característica que deve estar presente em todo o processo 

educativo, garantindo-lhe a flexibilidade. As respostas obtidas para esses desafios e questionamentos têm de servir de base para novas 

indagações, novos desafios a serem pesquisados em próximos momentos.  
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Conforme o Princípio da Flexibilização do Currículo em Movimento da Educação Básica, 2014, a organização dos currículos possui:  

Uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas considerando seus projetos políticos-pedagógicos e as 
especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação 
intelectual dos estudantes (P. 69-70). 

 
 A Escola Classe 416 Sul apresenta um perfil singular: é uma escola comprometida com a inclusão, atendendo a estudantes com 

necessidades especiais que em sua maioria apresentam transtornos globais do desenvolvimento, atendendo ao previsto na  Constituição 

Federal – CF ∕ 88 Art. 6º c ∕ c LDB Art. 54; 58; 59 e 60 e Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. 

 Considerando o Princípio da Unicidade entre teoria e prática, no qual a relação entre elas é de dependência entre si e que uma não anula 

a outra, a práxis toma forma de conhecimento integrado, com áreas de conhecimento articuladas somadas às metodologias dinâmicas e 

mutáveis, proporcionando avaliações emancipatórias, uma vez que o conhecimento passa a ser considerado como algo em permanente 

construção.  

 “O reconhecimento das diferenças e a conscientização acerca da garantia de igualdade de oportunidades orientam para uma polít ica 

permeada pela ética de inclusão (...)” (Currículo em Movimento da Educação Básica. Educação Especial, 2014, p. 15), essa é a perspectiva 

conceitual e filosófica que fundamenta o trabalho pedagógico de nossa escola, atendendo ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 8069 

∕ 93, Art. 53. 

 Uma escola que apresenta um movimento constante de ressignificação de temas e valores presentes na sociedade como:  

Desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento científico em relação a outras forma de conhecimento, neutralidade do currículo 
e dos conhecimentos, busca de uma racionalidade emancipatória para fugir da racionalidade instrumental, procura de um 
compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação social. (PUCCI, 1995; SILVA, 2003, apud Currículo em 
Movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos, p. 21). 

  

 A construção da Proposta Pedagógica – PP 2019 é de converter conhecimentos em possibilidades de emancipação do ser integral, 

considerando que um dos principais desafios de educar é saber como se aprende e quais os recursos devem ser usados para se atingir 

satisfatoriamente os objetivos educacionais, LDB Art. 3º, IX. Assim é necessário que se considere os diversos estilos de aprendizagem, 

apontados por Felder (2006): há os ativos, intuitivos, os visuais, verbais, os dedutivos, indutivos e outros. 
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 Deste modo ao se planejar as atividades deve-se atentar para atender os estilos do sujeito e estimular o desenvolvimento de outros 

estilos. O ideal é que haja o desafio a aprender, porém essa aprendizagem não deve ser reforço de incapacidade, mas sim estímulo ao 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

A concepção de Educação Integral aponta que todas as atividades são entendidas como educativas e curriculares, inclusive aquelas 

realizadas além dos muros da escola, LDB Art. 3º, I ao XII. Nessa linha de raciocínio é desconstruído mais um paradigma: essas diferentes 

atividades não são consideradas extracurriculares ou extraclasse, pois contemplam uma aprendizagem além do tempo chronos, privilegiando o 

tempo kairós.  

 Considerando que cultura é uma espécie de moeda na concepção de Bourdieu, diferencial que distancia as classes dominantes das 

classes dominadas, a escola busca oferecer ao público-alvo as oportunidades de participar de momentos culturais diversificados, para 

proporcionar a ampliação do capital cultural que cada um possua respeitando o art. 1º, I e II da CF ∕ 88. 

Destaca-se ainda, a inclusão dos conteúdos referentes à História e à Cultura Afro e Indígena, Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que 

serão ministradas no contexto de todo o currículo escolar.  

O povo brasileiro é a mistura do indígena, do negro e do branco. Sua construção de identidade diz respeito a interpretação da realidade, 

uma vez que é um processo de representação simbólica, uma tentativa de compreensão de posições no mundo. 

Entender as diversidades de nosso povo é fazer com que sejam respeitadas sem que qualquer uma de suas vertentes sintam-se 

desprovidas ou ofendidas, LDB Art. 32 § 3º é uma árdua tarefa a ser cumprida; sabemos que a escola é o lugar onde esses conceitos e 

preconceitos são passados, mas também é ela que proporciona o espaço de reflexão e discussão aberta. É nesse espaço que podemos mudar 

nosso modo de ver o outro e o mundo. É nela que podemos nos reconhecer e ser.  

Para o cumprimento dessa função da escola, os eixos transversais possibilitam ao estudante o acesso à essa leitura de mundo, 

vivencias, construção, desconstrução e reconstrução de saberes.  

À escola cabe a responsabilidade de diminuir a discriminação e preconceitos contra aqueles que não atendem aos padrões estipulados 

CF ∕ 88 Art. 205; 206 I ao VII; 210. 

  Deve abandonar a postura de detentora da verdade e de padronização e acompanhar a evolução da sociedade, abrindo-se, de modo 

consciente, para as diversidades que a vida apresenta. “Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando 

temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1988).” 
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Diante dos embasamentos teóricos nos empenhamos para uma educação de qualidade que confia no aluno como ser pleno e capaz de 

desenvolver-se mesmo apresentando limitações. Acreditamos no ser humano com patamares de competência e de responsabilidade que são 

claramente influenciados pela educação.  

Educação pautada numa pedagogia libertadora com a possibilidade de assumir riscos desde a mais tenra idade. 

O Ensino Fundamental destina-se à formação da criança e do adolescente, objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades, como 

elemento de autorrealização e exercício consciente da cidadania plena. Obrigatório a todos, a segunda etapa da Educação Básica supõe o art. 

3º da LDB, no qual estão garantidos os princípios de igualdade, da liberdade, do reconhecimento do pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, além da valorização de professores e da gestão democrática do ensino público como garantia do padrão de qualidade. O 

exercício do direito atende o fim maior da educação, personalizado no pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercer a cidadania 

e para a qualificação para o trabalho (art. 22, LDB). 

O Currículo em Movimento das Escolas Públicas do Distrito Federal propõe um ensino voltado para competências e habilidades, privilegia a 

aquisição de aprendizagens significativas, relaciona teoria e prática, planejamento e ação. Não se pode deixar de considerar que é durante os 

primeiros anos de escolarização que o aluno tem oportunidade de vivenciar experiências significativas de aprendizagem.  

Tendo em vista que o currículo é o elemento norteador das práticas escolares, uma vez que orienta diversos níveis de ensino e as ações 

docentes, esta proposta prima pelo desenvolvimento integral do aluno, a sua aprendizagem e a capacidade de conviver de forma produtiva e 

construtiva na sociedade. 

Destaca-se ainda, a inclusão dos conteúdos referentes à História e à Cultura Afro e Indígena, Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que 

serão ministradas no contexto de todo o currículo escolar.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais colocam a Escola como agente principal da definição do Currículo. 

O Currículo deve permitir ao aluno criar, inovar e não somente reproduzir ou desempenhar atividades. Deve privilegiar o processo de ensino 

e aprendizagem centrado no contexto. Os conteúdos bimestrais na planilha anual serão apresentados posteriormente por não ter tido tempo 

hábil para serem digitados. 
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As concepções teóricas da Proposta Pedagógica estão embasadas segundo Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB nº 9394 ∕ 1996, 

em pressupostos de uma teoria com um viés crítico e reflexivo no qual o sujeito social e ser integral consiga construir um raciocínio 

questionador, para o desenvolvimento de uma sociedade que ressignifique antigos paradigmas. 

 É importante ressaltar que ter desafios, problemas a resolver é uma característica que deve estar presente em todo o processo 

educativo, garantindo-lhe a flexibilidade. As respostas obtidas para esses desafios e questionamentos têm de servir de base para novas 

indagações, novos desafios a serem pesquisados em próximos momentos.  

 Conforme o Princípio da Flexibilização do Currículo em Movimento da Educação Básica, 2014, a organização dos currículos possui:  

Uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas considerando seus projetos políticos-pedagógicos e as 
especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação 
intelectual dos estudantes (P. 69-70). 

 
 A Escola Classe 416 Sul apresenta um perfil singular: é uma escola comprometida com a inclusão, atendendo a alunos com deficiência e 

transtornos globais do desenvolvimento. Conforme Constituição Federal – CF ∕ 88 Art. 6º c ∕ c LDB Art. 54; 58; 59 e 60. E Lei Orgânica do 

Distrito Federal – LODF. 

 Baseando-se no Princípio da Unicidade entre teoria e prática, considera que a relação entre elas são dependentes entre si e uma não 

anula a outra.   

 Deste modo, a práxis toma forma de conhecimento integrado, com áreas de conhecimento articuladas somadas as metodologias 

dinâmicas e mutáveis, proporcionando avaliações emancipatórias, uma vez que o conhecimento passa a ser considerado como algo em 

permanente construção.  

 “O reconhecimento das diferenças e a conscientização acerca da garantia de igualdade de oportunidades orientam para uma política 

permeada pela ética de inclusão (...)” (Currículo em Movimento da Educação Básica. Educação Especial, 2014, p. 15), essa é a perspectiva 

conceitual e filosófica que fundamenta o trabalho pedagógico de nossa escola. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 8069 ∕ 93, Art. 53. 

 Uma escola que apresenta um movimento constante de ressignificação de temas e valores presentes na sociedade como:  

Desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento científico em relação a outras forma de conhecimento, 
neutralidade do currículo e dos conhecimentos, busca de uma racionalidade emancipatória para fugir da racionalidade 
instrumental, procura de um compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação social. 
(PUCCI, 1995; SILVA, 2003, apud Currículo em Movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos, p. 21). 
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 A construção da Proposta Pedagógica – PP 2019 é de converter conhecimentos em possibilidades de emancipação do ser integral, 

considerando que um dos principais desafios de educar é saber como se aprende e quais os recursos devem ser usados para se atingir 

satisfatoriamente os objetivos educacionais, LDB Art. 3º, IX. Assim é necessário que se considere os diversos estilos de aprendizagem, 

apontados por Felder (2006): há os ativos, intuitivos, os visuais, verbais, os dedutivos, indutivos e outros. 

 Deste modo ao se planejar as atividades deve-se atentar para atender os estilos do sujeito e estimular o desenvolvimento de outros 

estilos. O ideal é que haja o desafio a aprender, porém essa aprendizagem não deve ser reforço de incapacidade, mas sim estímulo ao 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

 Considerando que cultura é uma espécie de moeda na concepção de Bourdieu, diferencial que distancia as classes dominantes das 

classes dominadas, a escola busca oferecer ao público-alvo as oportunidades de participar de momentos culturais diversificados, para 

proporcionar a ampliação do capital cultural que cada um possua respeitando o art. 1º, I e II da CF ∕ 88. 

  A concepção de Educação Integral aponta que todas as atividades são entendidas como educativas e curriculares, inclusive aquelas 

realizadas além dos muros da escola, LDB Art. 3º, I ao XII. Nessa linha de raciocínio é desconstruído mais um paradigma: essas diferentes 

atividades não são consideradas extracurriculares ou extraclasse, pois contemplam uma aprendizagem além do tempo chronos, privilegiando o 

tempo kairós.  

 O povo brasileiro é a mistura do indígena, do negro e do branco. Sua construção de identidade diz respeito a interpretação da realidade, 

uma vez que é um processo de representação simbólica, uma tentativa de compreensão de posições no mundo. 

 Entender as diversidades de nosso povo é fazer com que sejam respeitadas sem que qualquer uma de suas vertentes sintam-se 

desprovidas ou ofendidas, LDB Art. 32 § 3º é uma árdua tarefa a ser cumprida; sabemos que a escola é o lugar onde esses conceitos e 

preconceitos são passados, mas também é ela que proporciona o espaço de reflexão e discussão aberta. É nesse espaço que podemos mudar 

nosso modo de ver o outro e o mundo. É nela que podemos nos reconhecer e ser.  

 Para o cumprimento dessa função da escola, os eixos transversais possibilitam ao estudante o acesso à essa leitura de mundo, 

vivencias, construção, desconstrução e reconstrução de saberes.  

 À escola cabe a responsabilidade de diminuir a discriminação e preconceitos contra aqueles que não atendem aos padrões estipulados 

CF ∕ 88 Art. 205; 206 I ao VII; 210. 
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  Deve abandonar a postura de detentora da verdade e de padronização e acompanhar a evolução da sociedade, abrindo-se, de modo 

consciente, para as diversidades que a vida apresenta. “Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando 

temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1988).” 

 Diante dos embasamentos teóricos nos empenhamos para uma educação de qualidade que confia no aluno como ser pleno e capaz de 

desenvolver-se mesmo apresentando limitações. Acreditamos no ser humano com patamares de competência e de responsabilidade que são 

claramente influenciados pela educação.  

Educação pautada numa pedagogia libertadora com a possibilidade de assumir riscos desde a mais tenra idade. 

Pedagogia histórico-crítica, psicologia histórico-cultural e diretrizes de avaliação. 
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9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 - OS ALUNOS ESTÃO DIVIDIDOS NO BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO E NO 2º BLOCO, desde 2013. E nessa 

formação, adotamos os princípios de Enturmação, Formação Continuada, Reagrupamento, Projeto Interventivo. 

 

- ENTRADAS – momento importantíssimo de acolhimento, às segundas-feiras (Momento Cívico) e às sextas-feiras, contando com a 

participação da Equipe Gestora, Orientadora Educacional, Coordenadoras Pedagógicas e Corpo Docente. Nos demais dias, os alunos 

encaminham-se direto para as salas de aulas. O momento da entrada das sextas-feiras é diversificado, com atividades que envolvem os 

conteúdos significativos trabalhados em sala, curiosidades e informações veiculadas na mídia ou de interesse da Escola. 

 

 - SALA DE LEITURA – Aberta aos alunos, na companhia de suas professoras. Realiza empréstimo dos livros às segundas-feiras. 

Local em que estão armazenados, os Livros Didáticos 2019/2022, bem como a Reserva, composta de livros do Triênio 2016/2018. Estamos 

com várias carências de livros didáticos. É o primeiro ano de uso do novo Quadriênio. 

 

 - MOMENTO CÍVICO SEMANAL – construção de valores, atitudes e amor à Pátria. Todas as segundas-feiras, os alunos cantam o 

Hino Nacional. A Escola possui o seu Hino feito pelo Professor Saulo Figueirôa, em 1992: “Avante Colegas” e a sua Bandeira. 

 

 - RECREIO DIRECIONADO – com a presença de várias profissionais que se encontram fora de regência - Orientadora Educacional, 

Professoras da Sala de Recursos, Monitoras e Educadores Sociais Voluntários. As profissionais se dividem pelo espaço escolar 

supervisionando, principalmente os estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 - ATIVIDADES EXTRACLASSES – subsídio para enriquecimento dos componentes curriculares. Acontecem de acordo, com a 

necessidade de cada turma ou por interesse geral, normalmente, a cada dois meses, podendo ser visitas a museus, órgãos públicos, palestra 

no Hospital Sarah, excursão ao Jardim Zoológico, idas ao Teatro, Cinema, Feiras de Livros, City Tour por Brasília. 
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 - ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS – Estão enturmados em turmas de Integração Inversa e Classes Especiais.  

 Para oferecer condições necessárias ao desenvolvimento de sua aprendizagem, a Escola prima por contemplar, a operacionalização do 

Currículo por meio de adaptações curriculares, pois constituem, as possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem 

dos alunos. Realiza as adaptações curriculares, necessárias para tornar o Currículo apropriado às suas peculiaridades, tornando-o dinâmico, 

passível de ampliação e alterações, a fim de que atendam realmente a todos os educandos. 

 Cumprindo assim, a LDB, sob o enfoque inclusivo de possibilitar o desenvolvimento de suas competências, ultrapassando os limites de 

sua situação. 

 Alguns estudantes com necessidades especiais contam também o apoio das Monitoras e dos Educadores Sociais Voluntários (ESV) que 

são ao todo doze. A Escola solicitou mais, porém não recebemos uma resposta para as nossas necessidades. Estamos aguardando resposta. 

 

 - DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE – O sucesso nessa correção está na prática pedagógica do professor, na maneira de olhar o aluno 

como um sujeito capaz de construir seu conhecimento sob a sua mediação de quem, verdadeiramente, zela por seu sucesso escolar, 

assegurando a promoção da aprendizagem efetiva. Como não temos alunos suficientes para formar turmas de Correção, quando necessário, os 

professores intensificam os Reagrupamentos Intraclasse para favorecer esses alunos. 

 

 - RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE – A parceria entre escola e comunidade é indispensável para uma Educação de Qualidade e 

por isso nos preocupamos em estabelecer uma boa relação entre familiares, gestores, professores, servidores e estudantes. Construir um 

vínculo duradouro e produtivo entre a comunidade e a escola. 

Acreditamos que à medida que a escola abrir espaços e criar mecanismos para atrair a família para o ambiente escolar, novas 

oportunidades com certeza irão surgir para que seja desenvolvida uma educação de qualidade, sustentada justamente por esta relação família 

e escola.  

 A participação da Família na Escola acontece principalmente nas reuniões bimestrais, nas festas, apresentações dos alunos, bem como 

quando a família é convidada a ir à Escola. 
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A escola mantém abertas suas portas, intensificando e garantindo sua permanência através de reuniões significativas e motivadoras.  

  Procuramos manter uma comunicação quase que semanal, através de comunicados escritos, bilhetes bem detalhados da programação, 

do planejamento, através do uso de agenda escolar. 

 O Conselho Escolar é importantíssimo nesse elo da participação, da Família na Escola. 

 

 - SALA DE RECURSOS – As Professoras da Sala de Recursos atendem aos alunos inclusos do Ensino Regular (TGD, DM, DI e DF).  

 

- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – A Orientadora Educacional atende diversos alunos, durante o ano letivo, 

indicados pelas professoras, a qualquer momento ou a partir de novas solicitações nos Conselhos de Classe. Também realiza um trabalho de 

diálogo com as famílias, quando solicitado pela EEAA, Equipe Gestora e Professoras. 

 

 - EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – Atendem os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, encaminhados pelas professoras, suas respectivas famílias, os que têm diagnósticos e os casos omissos. A Pedagoga está 

lotada na Escola, porém, atende também ao Jardim de Infância 21 de abril. A Psicóloga atua na EC 206 Sul e no Jardim de Infância 208 Sul, 

local da sua lotação. 

 

- MONITORAS – As  monitoras desenvolvem um trabalho essencial e indispensável no sucesso da Inclusão Escolar. Principais 

funções: 

  Acompanhar os alunos do Ensino Regular (Integração Inversa), nas Classes Especiais, nas atividades propostas no planejamento do 

professor e seguem suas orientações. 

 Conhecer e acompanhar o planejamento individual dos alunos.  

 Cuidar da higienização dos alunos, levá-los ao banheiro ou trocar sua roupa, fralda. 
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 Estar sempre atenta a situações de risco ou qualquer acontecimento que fuja da rotina diária do ANEE quer seja na entrada, na sala 

de aula, no recreio, na saída, pois em todos esses momentos elas estão acompanhando os estudantes. 

 Estar sempre atenta aos alunos que acompanham, demonstrando capacidade para serem parceiras das professoras, contribuindo 

muito para o crescimento individual de cada ANEE e demais alunos. 

 Formar um elo com a família, estabelecendo uma relação de confiança. 

 Estar atenta às necessidades pedagógicas ou comportamentos dos estudantes. 

 Acompanhar os alunos no parque, no pátio, em atividades de psicomotricidade, passeios pela quadra da Escola e principalmente 

quando realizam passeios, excursões fora da Escola, em locais públicos. 

 Realizar os procedimentos necessários à higiene dos estudantes e que são muitos, como a utilização do vaso sanitário, escovação 

dos dentes, banho quase que diário (mais de uma vez em vários alunos), troca de fraldas, de roupas, auxiliando ou fazendo pelo 

aluno atividades como calçar sapatos, pentear os cabelos. 

 Organizar a mochila do aluno, muitas vezes necessitam retirar fezes, vômitos das roupas dos alunos. 

 Realizar acompanhamento sistemático na hora do lanche, a fim de evitar que os alunos se engasguem, comam compulsivamente ou 

que não consigam realizar essa atividade por apresentarem total dependência. 

 Acompanhar os estudantes nos momentos de contação de histórias, na realização do passeio diário ao redor da Escola, nas quadras 

próximas, em que alguns estudantes (alunos de atendimento exclusivo) precisam estar de mãos dadas com a professora e a 

monitora.  E certamente são indispensáveis na realização de passeios em Shoppings, Órgãos Públicos, feiras culturais, utilizando 

meios de transporte coletivos como metrô, ônibus.  

 Apoiar os ANEEs na realização das atividades pedagógicas, sendo mediadoras intermediárias na realização das atividades motoras, 

lúdicas, de vida diária, sob orientação da professora regente. 
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ESV- EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS  

 Auxiliar os(as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora 

de se vestirem e se calçarem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou seja, 

deverão estar presentes nas atividades diárias, autônomas e sociais que os(as) estudantes com deficiência realizarão dentro e, 

quando necessário, fora do espaço escolar. 

 Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do(a) estudante, no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de 

rodas, carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque. 

 Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, para todos os espaços escolares a que ele necessitar ir, como também, em outros, 

fora do ambiente escolar. 

 Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos. 

 Informar ao(à) professor(a), para registro, as observações relevantes relacionadas ao(à) estudante. 

 Acompanhar e auxiliar o(a) estudante durante as atividades pedagógicas para aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e 

extraclasse de acordo com as orientações do(a) professor(a). 

 Apoiar o(a) estudante que apresente momentos de descontrole comportamental, observando os sinais de angústia e ansiedade 

prévios, conhecendo as condições que, potencialmente, o desestruturam, buscando prevenir crises, intervir o quanto antes e 

acompanhar o(a) estudante com alteração no comportamento adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob orientação 

do professor, da equipe escolar e/ou dos serviços de apoio. 

 Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do(a) estudante com seus(suas) colegas e demais pessoas.  

 Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo grau de complexidade e responsabilidade. 

 

- LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA – a Escola recebeu o Laboratório do MEC e o mantém, em funcionamento, desde 2007. Mas, 

lele está muito precário, desatualizado, sempre com problemas. Funcionando mal. 

 Temos uma Profissional, com Restrição de Regência de Classe, atuando com as turmas, seguindo uma grade horária. 
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 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – caracteriza-se como um espaço conquistado para debate, discussões, avaliação, planejamento 

para o exercício da prática do ensino interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem significativa. 

É o momento de promoção e reflexão sobre os objetivos e as metas educacionais, sendo articuladora do PPP, com a participação de 

todos os envolvidos na construção da autonomia da IE e do professor. Acontecem trocas de experiências prazerosas, planejamento escolar, 

favorecendo um clima de organização propício à reflexão coletiva e constante sobre a organização do trabalho pedagógico, focalizando a 

aprendizagem e o desenvolvimento pleno dos alunos e buscando a qualidade de educação. 

Como proposta da Secretaria de Educação, faz parte das nossas Coordenações Coletivas, as VIRADAS PEDAGÓGICAS e as 

COORDENAÇÕES PROPOSITIVAS. 

- PARQUE DA QUADRA: utilizado por várias turmas uma vez por semana. 

 

-  PARQUE dentro da Escola, com escala para o seu funcionamento. 

 

- CURSOS NA EAPE: várias professoras participam. 

DIAS SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

 

 

ATIVIDADES 
 

 

 
 
 
 

 
Coordenação  

Externa 
 

 Formação 
Continuada  

 
ou 

 
Coordenação 

Individual 
 

Projeto Interventivo 
 

Reagrupamento  

 
 
 
 

 
Coordenação 

Coletiva 

Formação 
Continuada 

 
ou 

 
Coordenação 

Individual 
 

Projeto Interventivo 
 

 
 
 
 
 

Coordenação 
Externa 
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10.CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

“O ensino começa e termina com a avaliação...” 

 

Em concordância com o documento Diretrizes de Avaliação da SEEDF, a avaliação dos alunos nessa Escola, baseia-se na observação e 

no acompanhamento das atividades individuais e coletivas. Essencialmente processual, diagnóstica e contínua, permite a constatação dos 

avanços obtidos pelo aluno e o (re)planejamento docente considerando as dificuldades enfrentadas no processo e a busca de soluções. Os 

resultados são registrados sob a forma de relatórios individuais discursivos, repassados aos pais ao final de cada bimestre, permanecendo 

como instrumento oficial o Registro de Avaliação-Rav. 

Para auxiliar a avaliação do aluno, serão utilizados alguns dos princípios norteadores da prática avaliativa: 

 Do sucesso: a atividade de avaliar caracteriza-se como meio de subsidiar a construção do resultado satisfatório. 

 Das diferenças individuais: o aluno deve ser avaliado em relação a si mesmo, de acordo com suas potencialidades e necessidades. 

 Das diferenças socioculturais: o professor deve observar os diferentes padrões culturais e sociais, não esperando respostas 

padronizadas dos alunos. 

 Do progresso contínuo: o trabalho educativo deve ser adequado de forma a permitir o desenvolvimento contínuo do aluno, numa 

abordagem interdisciplinar. 

 Da liberdade: o professor deve propiciar condições para que o aluno questione, reflita e seja capaz de se posicionar em um mundo 

complexo e mutável. 

 Da cooperação: o aluno desenvolve-se harmoniosamente, na medida em que aprende a integrar-se. A integração propicia a troca de 

experiências que enriquece cada um, de forma diferente. No grupo, o espírito crítico, a capacidade de observação e o respeito mútuo 

manifestam-se de forma muito mais completa. 
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 Do diálogo:  a comunicação professor e aluno deve ser de igual para igual, numa perspectiva de comunicação horizontal. Em um 

ambiente de comunicação autêntica, os alunos conhecem e manifestam livremente suas inovações, suas ideias, suas dúvidas e seus 

anseios. 

 De transformação: a avaliação educacional deve estar a serviço de uma pedagogia que leve em consideração o crescimento pessoal. 

O processo de avaliação dos ANEE considera, além das características individuais, o tipo de atendimento educacional especializado, 

respeitadas as especificidades de cada caso, em relação à necessidade de apoio, recursos e equipamentos para avaliação do seu desempenho 

escolar. 

 O Conselho de Classe tem por finalidade diagnosticar as causas dos desempenhos insatisfatórios e prognosticar ajudas adequadas 

indispensáveis à superação de tais deficiências. A Escola promoverá encontros bimestrais para a realização do Conselho Escolar com a 

participação do corpo diretivo, docente, orientadora educacional, coordenadoras pedagógicas e professoras da Sala de Recursos. A EEAA 

sempre participa quando é possível. 

Iniciamos sempre os Conselhos de Classe com uma autoavaliação, momento oportunizado ao professor para rever sua prática dentro e 

fora de sala de aula por meio da análise dos resultados obtidos por sua turma durante o bimestre. Nesse momento, a Equipe Escolar expõe 

suas sugestões, ideias para o alcance de melhores níveis de ensino e aprendizagem. 

Procura-se fazer o Conselho de Classe com todas as professoras do mesmo turno juntas, pois acreditamos que os alunos são 

responsabilidade de todas. Ouvimos cada professora; há sempre uma troca de sugestões. Tudo fica registrado em ata, tanto no Livro de Atas, 

como no modelo orientado pela SEEDF. 

As reuniões de pais são sempre bimestrais. Acontecem dez a quinze dias após os términos dos bimestres. Sempre que necessário, as 

famílias são chamadas na Escola pela Equipe Gestora, Corpo Docente ou pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem.  
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

É um instrumento permanente de planejamento, destinado a aferir as condições da oferta do ensino. 

A escola participará dessa Avaliação todos os anos. Ela possibilita a realização de um profundo diagnóstico, bem como da sua 

administração. Será um instrumento participativo para a melhoria da qualidade de ensino. 

 As famílias avaliarão a sua relação com a Instituição de Ensino. Assim saberemos que problemas deverão ser atacados prioritariamente. 

 Uma Escola que organiza, executa e avalia seu trabalho está disposta a crescer.  

A Avaliação Institucional visa construir um processo de avaliação capaz de contribuir para a melhoria da Educação, a Democratização do 

ensino. 

A Avaliação Institucional é considerada um instrumento fundamental para o monitoramento da gestão educacional e consequentemente 

do ensino. A avaliação servirá para compreender, analisar, planejar e acompanhar o redirecionamento na caminhada da Escola, favorecendo o 

sucesso do trabalho e o atendimento às deficiências encontradas. 

É uma contribuição para a transformação da realidade escolar.  
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11.ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 A interdisciplinaridade acontece na Escola com a intenção de tornar o ambiente escolar dinâmico e vivo e os conteúdos e/ou temas 

geradores vislumbrados juntamente com as outras disciplinas, dentro do planejamento semanal de cada professor. É o elo de ligação entre o 

corpo docente, forma de reciprocidade, de reflexão mútua e exige uma atitude de abertura e responsabilidade que precisa acontecer sempre, 

unindo a Equipe. 

Nossa ação na perspectiva da interdisciplinaridade é não ser um mero repassador de conhecimentos, mas reconstrutor juntamente com seus 

alunos.   

A implementação do Currículo nas Classes Especiais baseia-se no Currículo em Movimento do Distrito Federal; os professores elaboram o 

Planejamento Pedagógico Individual-PPI desses estudantes sendo feitas as adaptações necessárias. Estudos têm sido feitos. A Equipe tem 

amadurecido muito ao aprofundar-se no Currículo. 

A Escola está organizada em Ciclos, em cumprimento das Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens 

– Documento da SEE/DF. Na organização escolar em ciclo desenvolvemos os Reagrupamentos e o Projeto Interventivo. Os Reagrupamentos 

Intraclasse acontecem em cada sala de aula, diariamente, quando o professor apresenta atividades diversificadas para grupos específicos de alunos, 

conforme a dificuldade apresentada por cada um. Os Reagrupamentos Interclasse ocorrem com frequência semanal e envolvem todas as turmas do 

Ensino Regular, do 1º ao 5º Ano, divididos em grupos pequenos após a realização do Teste da Psicogênese no BIA; produções de texto para o 4º e 5º 

Anos. Nesses momentos, os professores realizam atividades pré-planejadas, para atender às dificuldades de cada grupo. 

Partimos da concepção de aprendizagem e de avaliação que traz desdobramentos significativos a reorganização dos tempos e espaços 

escolares.  

O Projeto Interventivo acontece em parceria entre os professores, o principal objetivo desse Projeto é sanar as dificuldades dos alunos, por meio 

de estratégias diferenciadas, com um atendimento quase individualizado sempre que necessário, observando os interesses e as necessidades 

individuais dos alunos que serão atendidos.  

O período de realização do Projeto Interventivo deverá ser de acordo com a necessidade do momento, não tendo longa duração. O aluno pode 

ser chamado várias vezes para participar, pois o importante é garantir o atendimento adequado e indicado para que os alunos alcancem a 

aprendizagem com proficiência e tranquilidade para alcançarem o sucesso escolar. 
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Esse projeto deve ser flexível quanto à permanência dos estudantes que serão atendidos, mas permanente enquanto trabalho previsto pela 

Escola.  

Os alunos das Classes Especiais participam das Atividades Conjuntas semanalmente, nas turmas do Ensino Regular, em cumprimento à 

Estratégia de Matrícula. E alguns alunos participam de Momentos de Vivência no 1º Ano, 2º Ano ou 3º Ano. 

Foram planejadas diversas Festividades: Festa Junina, Festa da Família, Aniversário da Escola, Festa da Primavera, Festival do 

Conhecimento, Festa Natalina, Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Dias Letivos Temáticos- previstos no Calendário Escolar. 

A organização das atividades ou experiências de aprendizagem, bem como a definição de competências e habilidades a serem 

alcançadas e os respectivos conteúdos significativos serão contemplados no planejamento do professor, que se apoiarão nas seguintes ações e 

intervenções para o ano: 

- PLANEJAMENTO ANUAL – baseado no Projeto Coletivo: “Eu no Mundo. O Mundo em mim”. 

Objetivo Geral:  

- Estimular a construção da identidade cidadã. 

Eixos Norteadores: 

- Construção da Identidade e da Cidadania. Alteridade e interação com o outro. 

- Nossa Cultura. 

- Outros seres vivos além de mim. 

- Preservação e cuidados com o Meio Ambiente. 

 - ARTICULAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES CURRICULARES para que o conhecimento do aluno seja global e não 

fragmentado, através do planejamento bimestral, elaborado pela Secretaria de Educação. 

 Na Semana Pedagógica, os Professores elaboraram o Plano de Curso 2019 e mediante a organização curricular anual, optaram por 

dividi-la em bimestres. 

 No Apêndice B, constam as divisões do Currículo em Movimento,  encaminhadas pela Secretaria de Educação de todo o Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. 
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Projetos da Escola: 

- Eu no Mundo. O Mundo em Mim: trabalhado no desenvolvimento do Currículo em Movimento. Dividido em quatro sub-temas (em anexo). 

- Sexta Show: projeto que acontece sempre nas últimas sextas-feiras do mês (em anexo). 

 

Ações da Escola 

- Festa Junina; 

- Festival do Conhecimento; 

- Festa da Família; 

- Festa Natalina 

 

Os alunos estão trabalhando o Currículo de forma prática e contextualizada com a realidade. 

 

 

- PROJETO INTERVENTIVO – planejamento de atividades que atendam aos alunos com baixo rendimento, estimulando-os à prática 

da aprendizagem, com atividades diversificadas e atendimentos em horário contrário ao da aula do aluno, com a autorização da família e em 

algumas combinações entre os professores, dentro do próprio turno. 

 

 - REAGRUPAMENTOS INTERCLASSE – acontecem uma vez por semana, às terças-feiras, com duração de uma hora e meia e se 

baseiam nas Diretrizes Pedagógicas do BIA. O planejamento acontece de forma coletiva e bimestral abordando subtemas relacionados ao 

Tema Gerador do ano. As turmas do Bia realizam o reagrupamento entre si e o 4° e o 5° ano trabalham com oficinas e produções de textos.  

 

 - REAGRUPAMENTOS INTRACLASSE – acontecem semanalmente e são registrados no Diário de Classe. 
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 - ADEQUAÇÃO CURRICULAR – desenvolvimento das medidas adaptativas que se destinam a atuar frente às dificuldades de 

aprendizagem do aluno com necessidades educacionais especiais com o apoio da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e 

Professora da Sala de Recursos. 

Uma estratégia de individualização de ensino para dos Estudantes com Necessidades Especiais. 

Fundamenta-se em critérios:  

- O que o aluno deve aprender? 

- Como e quando aprender? 

- Que formas de organização de ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem? 

- Como e quando avaliar o aluno? 

Tem como pressuposto atender as necessidades dos alunos, objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades 

e a programação curricular. 
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12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP 

 

12.1 DIMENSÃO PEDAGÓGICA  
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A 

- Combater a 
reprovação ao final do 
3º Ano, através 
 da realização 
do Reagrupamento e 
do Projeto 
Interventivo. 
 

- Reduzir em 60%, 
ao final de 2019, o 
percentual  de 
Reprovação no 3º 
Ano. 

-Promover avaliações diagnósticas 
bimestralmente e relatórios, para fazer as 
intervenções pertinentes, visando ajudar 
estudantes que apresentarem baixo 
rendimento acadêmico; 

- - Realizar testes da psicogênese. 
-  - Realizar testes de análise de leitura e 

escrita; 
- - Planejar e executar ações mediadas pelos 

resultados das avaliações; 
- - Planejar e confeccionar materiais relevantes 

e necessários ao trabalho de auxílio ao 
acompanhamento individual dos estudantes 
com dificuldade de aprendizagem; 

Utilizar o projeto interventivo, os 
reagrupamentos intraclasse e intercalasse, as 
atividades mediadas individuais, como 
ferramentas para elevar o nível de 
desempenho dos alunos em todos os anos e 
principalmente no 3º Ano; 
- Proporcionar oportunidades para que todos 
se sintam atores importantes e responsáveis 
no processo 
ensino aprendizagem. 

- Avaliação será feita 
através das 
avaliações do Teste 
da Psicogênese; 
sondagens; 
participação, 
produções, trabalhos 
de verificação da 
aprendizagem, 
observações diárias 
do desempenho e 
qualidade das 
produções orais 
e escritas  dos 
estudantes. 

- Professoras 
regentes, 
coordenadoras locais 
SOE, Equipe Gestora 
e representante local 
da UNIEB. 

- Combater a 
defasagem
 de 
aprendizagem, a 
reprovação ao 
final do 3 Ano, 
através de 
projetos de
 intervenç
ão pedagógica, 
durante todo o 
ano letivo. 
 
 
 

- Promover projetos 
que tratem  da 
Diversidade 
Cultural, Cidadania, 
Direitos Humanos
  e 
Educação 
Ambiental. 

- Promover    
 o 
conhecimento 
legal de direitos e 
deveres 
relacionados   
 à 
educação, 
cidadania e meio 
ambiente,  de 
forma que 
possam contribuir

- Trabalhar de maneira diversificada a 
Educação e os Direitos Humanos pautado 
nas relações interpessoais e no estudo das 
legislações vigentes, como ECA, entre 
outros relevantes ao processo educacional 
da faixa etária atendida pela Escola; 
- Realizar ações de cuidados com o Meio 
Ambiente e preservação de recursos 
naturais a partir do ambiente escolar e 
familiar dos estudantes; 
- Realizar campanhas de conscientização 
da importância da reciclagem, reutilização; 

- Os projetos e 
Programa serão 
avaliados em seu 
aspecto    
formativo 
mediante
 
a 
participação e 
atuação dos 
estudantes no 
decorrer das 

- Professoras 
regentes, em 
restrição, 
readaptadas. 
- Coordenação, 
Equipe Gestora, 
SOE, Sala de 
Recursos,
 AMAGIS
, Zoológico de 
Brasília, SEJUS, 
TRE, Câmara dos 

- Promover  
projetos de
 Diver
sidade 
Cultural, 
Cidadania e 
Direitos 
Humanos e 
Educação 
Ambiental, no 
decorrer do 
ano letivo. 
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   para 
formação do ser 
integral, 
 proativo 
com vistas  
 a atuação
  
 social 
crítica, pautado 
no respeito    
 às 
diferenças e nas 
relações com 
 o meio 
em que vive, 
atingindo 
 100% 
das crianças e a 
comunidade 
escolar envolvida 
nos projetos. 

- Realizar Oficinas de sucata, 
- Planejar e executar o Projeto “Eu no 
Mundo. O Mundo em Mim”, com enfoque na 
Diversidade Cultural do Brasil e do mundo; 
- Desenvolver ações que favoreçam a 
estima positiva e a consciência crítica sobre 
temas        como,       respeito    às 
diferenças; 

- - Promover palestras, voltadas para a 
formação de cidadãos, críticos, 
reflexivos,conscientesnuma perspectiva   
humanizada com base no contexto social, 
cultural, econômico e politico. - Utilizar o 
laboratório de informática como ferramenta 
para pesquisas e criação de instrumentos 
pedagógicos que possam subsidiar os 
projetos; 

- - Participar da Festa Junina, Mostra do 
Conhecimento; 

- Estudo de campo ao 
Zoológico, Memorial JK e outros. 

 

ações. Deputados. 

 
- Elevar o índice de 
êxito dos alunos, 
buscando melhorar 
e manter a 
qualidade do 
trabalho 
educacional 
ofertado aos 
estudantes. 

 
- Alcançar o 
índice de pelo 
menos 70% de 
aprovação com 
qualidade na 
aprendizagem. 

 
-Utilizar o Projeto Interventivo e os 
Reagrupamentos, como ferramentas para 
elevar o nível de desempenho dos alunos 
em todos os anos;  
-Utilizar a avaliação formativa para a 
progressão das crianças;  

- Trabalhar com metodologias diferenciadas 
com vistas a ofertar variadas ferramentas 
para desenvolvimento das praticas 
pedagógicas dos educadores;  
-Analisar resultados de avaliações de larga 
escala; 
 -Planejar e replanejar ações e 
planejamentos; 
- Atuar em conjunto com a equipe 
pedagógica no projeto interventivo e nos 
reagrupamentos, mediante as produções das 
crianças; 
- Conselho de Classe; 
- Elevar o índice de êxito dos alunos, 
buscando melhorar e manter a qualidade do 
trabalho educacional ofertado aos 
estudantes; 

 
- Através do 
trabalho coletivo 
da equipe 
pedagógica no 
projeto interventivo 
e nos 
reagrupamentos, 
mediante as 
produções das 
crianças, 
avaliações de 
larga escala, 
conselho de 
classe. 

 
- Professor regente, 
Coordenação, ESV e 
Equipe Gestora. 

 
- Elevar o 
índice de êxito 
dos alunos, 
buscando 
melhorar e 
manter a 
qualidade do 
trabalho 
educacional 
ofertado aos 
estudantes 
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- Promover o Avanço de Estudos, em caráter 
excepcional de acordo com a potencialidade 
do estudante. Atender aos estudantes em 
suas necessidades acadêmicas.  
-Fazer uso da Resolução nº 1/2012, de 11 de 
setembro de 2012 (circular nº 154/2016 – 
SUBEB), -Proporcionar vivências aos 
estudantes com deficiência que indicam 
necessidade de avanço;  
- 

- Promover a 
aprendizagem 
continuada segundo 
o processo de 
ciclos. 

- Elevar o nível de 
aprendizagem 
qualitativa da 
maioria dos 
estudantes 
atendidos pela 
escola, de acordo 
com a proposta 
do proposta da 
organização 
escolar em ciclos. 
 

-Utilizar as Diretrizes Pedagógicas do BIA, 
no I e II Bloco do 2º Ciclo e orientações para 
o 4º e 5ºano, aprovadas pela SEEDF, no 
Currículo em Movimento; as Diretrizes 
pedagógicas para organização do trabalho 
escolar do 2º ciclo; -Promover avaliações 
diagnósticas durante todo o ano letivo; - 
Realizar atividades diferenciadas e 
planejamentos coletivos para promoção do 
trabalho em ciclo. 

Por meio de 
reuniões 
semanais, de 
conselhos de 
classe e das 
observações 
diárias do 
desempenho 
acadêmico dos 
estudantes. 

Equipe pedagógica 
da escola, gestores, 
educadores social, 
monitores. 

Promover a 
aprendizagem 
continuada 
segundo o 
processo de 
ciclos. 

- Buscar junto a 
SEEDF, os recursos 
necessários para 
garantir o acesso às 
novas tecnologias 
como instrumentos 
de mediação da 
construção da 
aprendizagem. 

- Capacitar pelo 
menos 70% do 
corpo docente 
com ferramentas 
diferenciadas 
para suporte ao 
ensino 

-Incentivar e promover a participação do 
corpo docente nos cursos oferecidos pela 
SEEDF;  
-Fornecer instrumentos de suporte 
pedagógico como apostilas, encartes de 
jornais, vídeos educativos, jogos, sugestões 
de atividades que possam auxiliar os 
professores, principalmente as turmas que 
apresentarem maiores dificuldades;  
-Ofertar coordenações coletivas de estudo;  - 
Buscar parcerias e palestras com assuntos 
de relevância e necessidade ao trabalho 
pedagógico da escola. 

- Analise junto a 
equipe pedagógica 
da relevância de 
cursos e temas 
abordados; 
observação e auto 
avaliação sobre a 
responsabilidade 
do docente a 
respeito do 
processo de 
ensino e 
aprendizagem. 

- Equipe 
Pedagógica, SOE, 
Monitoras, ESV, 
Coordenação local e 
Equipe Gestora. 

- Buscar junto 
a SEEDF os 
recursos 
necessários 
para garantir o 
acesso às 
novas 
tecnologias 
como 
instrumentos de 
mediação da 
construção da 
aprendizagem, 
no transcorrer 
do ano letivo, 
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- Garantir aos 
alunos o acesso, a 
permanência e o 
aproveitamento 
escolar de maneira 
igual e respeitando 
as diferenças. 

- Promover o 
aproveitamento 
escolar na busca 
da equiparação 
do rendimento 
escolar em pelo 
menos 90% dos 
alunos. 

-Garantir condições físicas de acesso para que 
todas as crianças possam locomover-se nos 
ambientes da escola;  
-Encaminhar junto ao SOE, em tempo hábil, 
alunos com problemas de compartamento, 
adequação ao ambiente escolar; 
- Encaminhar à EEAA, os estudantes com 
dificuldade de aprendizagem e os que 
apresentarem algum tipo de especificidade 
neurológica, motora, visual, comportamental e 
outros;  
-Promover o atendimento especializado na Sala 
de Recursos através das Generalistas;  
-Possibilitar o atendimento especializado na 
sala de aula através do auxílio das monitoras/ 
educadores sociais voluntários, para os alunos 
que necessitam de acompanhamento 
individual, na realização das atividades 
pedagógicas e fisiológicas;  
-Realizar adequações curriculares para os 
alunos com necessidades educativas especiais, 
propondo estratégias de acesso, equiparação 
de oportunidades e permanência na escola; 
-Dar apoio e suporte aos alunos com 
deficiência, através de intervenção nas 
atividades de sala de aula;  
-Elaboração de bilhetes para convocação de 
pais para reunião;  
-Promoção de reunião com pais para entrevista;  
-Promoção de encontros culturais que 
aproximem a família da escola. 

Através de 
questionários e de 
avaliações nos 
dias letivos 
temático e dos 
“Registros de 
Avaliação e 
encaminhamentos” 
adotados pela 
SEEDF 

Responsável pela 
sala de 
recurso/apoio, 
professor regente, 
Equipe Gestora, 
EEAA, coordenação 
pedagógica. 

Garantir aos 
alunos o 
acesso, a 
permanência e 
o 
aproveitament
o escolar de 
maneira igual 
e respeitando 
as diferenças. 

Promover recreio de 
paz, de forma 
assistida. 

Envolver 100% 
das crianças nas 
atividades. 

-Realizar brincadeiras de grupos;  
-Organizar caixas de brinquedos para dinamizar 
o recreio; - Estimular os estudantes sobre 
cooperação, respeito;  
- Acompanhar o recreio dos estudantes 
(professores fora de regência, ESV, Monitoras, 
OE, SR e EEAA, sempre que possível. 

- Através de 
conversas e 
reuniões para auto 
avaliação, e da 
observação do 
comportamento do 
grupo de estudantes 
durante o recreio. 

- Professores 
readaptados, 
monitores, ESV, OE, 
EEAA  e professoras 
da Sala de 
Recursos.. 

- Promover um 
olhar atento ao 
recreio, com 
cuidado 
especial com 
os alunos com 
deficiência, 
durante todo o 
ano letivo. 

- Incentivar e 
propiciar o contato 
com a literatura, por 
meio de projetos e 
oficinas de leitura, 

- Envolver 100% 
das crianças nas 
atividades. 

- Realizar atividades na sala de leitura e 
empréstimos de livros incentivando a leitura;  
- Propor atividades de leitura, dentro e fora da 
sala de leitura;  
-Promover as práticas de produções textuais 

- Através de 
exposição dos 
trabalhos,  das 
produções dos 
estudantes, 

- Professor regente, 
responsável pela 
Sala de Leitura, 
Coordenadoras 
Locais. 

- Incentivar e 
propiciar o 
contato com a 
literatura, por 
meio de 
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bem como 
atividades habituais 
na Sala de Leitura, 
como o Projeto de 
Empréstimo de 
Livros. 

diversificadas;  
-  Utilizar a caixa de leitura fornecida pela sala 
de leitura nas aulas ministradas pelos docentes 
em cada turma;  
-Contação de histórias;  
- Hora do Conto; 
- Planejar e executar projetos de leitura com 
vistas a melhora dos índices escolares;  
- Proporcionar atividades que despertem o 
gosto pela leitura. 

debates, leitura, 
ficha literária, 
reconto e por meio 
da observação do 
desempenho nas 
Áreas de 
Linguagem. 

projetos e 
oficinas de 
leitura, bem 
como 
atividades 
habituais na 
Sala de 
Leitura. 

- Realizar as 
intervenções 
pertinentes, visando 
ajudar os alunos que 
apresentarem 
dificuldades de 
aprendizagem, 
através do Projeto 
Interventivo e do 
Reagrupamento 

Atender 100% 
das crianças com 
dificuldade de 
aprendizagem. 

- Identificar as necessidades de cada aluno 
com ênfase na sua historia pessoal;  
- Ofertar um atendimento sistematizado e 
planejado especificamente para esses 
alunos; 
 -Trabalhar com metodologias diferenciadas; 
 - Utilizar materiais didáticos apropriados 
com vistas a melhoria do processo de 
aprendizagem dos alunos;  
- Proporcionar aos estudantes atendimentos 
individualizados e/ou grupos pequenos, 
trabalhos diversificado, por meio do 
desenvolvimento do Projeto Interventivo, dos 
Reagrupamentos; 
- Elaborar a Adequação Curricular;  
- Encaminhar estudantes ao SOE e a EEAA. 

- Através da 
análise coletiva do 
desenvolvimento 
acadêmico dos 
estudantes , das 
observações dos 
momentos de 
Reagrupamentos e 
Projeto 
Interventivo e 
mediante as 
produções 
realizadas.. 

- Toda a equipe 
pedagógica 
envolvida, ESV, 
Monitoras, SOE, 
EEAA. 

- Realizar as 
intervenções 
pertinentes, 
visando ajudar 
os alunos que 
apresentarem 
dificuldades de 
aprendizagem, 
através do 
projeto 
interventivo e 
do 
reagrupament
o. 

- Ofertar 
atendimento 
Especializado e 
orientar as famílias 
para o seu 
envolvimento e sua 
participação no 
processo 
educacional do 
estudante com 
deficiência. 

Atender 100% 
das crianças e 
das famílias. 

-Garantir o acesso e permanência das pessoas 
com necessidades educacionais especiais na 
Integração Inversa do Ensino Regular, 
fortalecendo a inclusão educacional;  
-Oferecer atendimento especializado nas 
atividades de complementos curricular 
específico que constituem o atendimento 
educacional de cada ANE;  
-Proporcionar a colaboração e o trabalho 
coletivo entre o professor da classe comum e 
demais profissionais para a definição de 
estratégias que favorecem o acesso do ANEE 
ao currículo, sua interação no grupo e 
proporcionar a garantia das adequações 
curriculares necessárias no processo 
educacional;  
-Sensibilizar toda a comunidade escolar quanto 
à inclusão dos estudantes especiais em todas 
as atividades da escola. 

- Através de 
relatório da EEAA, 
do estudo de 
Caso, do professor 
regente e da Sala 
de Recursos e 
também de laudos 
médicos e 
psicológicos. 

- Professor da Sala 
de Recursos e 
demais profissionais 
envolvidos com o/a 
estudante. 

-Ofertar 
atendimento 
especializado 
e orientar as 
famílias para o 
seu 
envolvimento e 
sua 
participação 
no processo 
educacional do 
estudante com 
deficiência.. 
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- Promover o uso 
pedagógico da 
informática na 
educação básica, 
integrando-a de 
forma educativa 
com a proposta de 
ensino pedagógica 
da escola, 
contemplando as 
diversas áreas do 
conhecimento de 
forma 
interdisciplinar. 

- Ofertar o acesso 
e uso dos 
recursos do 
laboratório de 
informática a 
100% dos alunos. 

- Buscar mão de obra voluntaria de pais para 
auxiliar no laboratório de informática e realizar 
pequenos reparos nas instalações da escola;  
-Proporcionar ao aluno o acesso as ferramentas 
ofertadas pelo uso da informática, identificando 
qual o melhor recurso de tecnologia que atende 
as suas necessidades;  
- Utilizar jogos na web como ferramenta, 
propondo situações lúdicas;  
-Usar software para o auxílio nas 
aprendizagens acadêmicas. 
 

- Através da 
análise da 
qualidade das 
pesquisas e 
trabalhos 
realizados no 
laboratório de 
informática, assim 
como o 
desempenho geral 
do estudante. 

- Professores 
regentes, ESV, 
coordenação 
pedagógica, equipe 
gestora, NTE. 

- Promover o 
uso pedagógico 
da informática, 
integrando-a de 
forma educativa 
com a proposta 
de ensino 
pedagógica 
contemplando 
as diversas 
áreas do 
conhecimento 
de forma 
interdisciplinar., 
no transcurso 
do ano letivo. 

- Promover a 
Gestão Democrática 

-Promover 
reuniões e debates 
para tomada de 
decisões 
envolvendo pelo 
menos 80% do 
Conselho Escolar.  

-Promover avaliação Institucional de acordo 
com o calendário da Secretaria de 
educação.  
-Realizar reuniões com a comunidade 
escolar;  
- Participação em reuniões pedagógicas, 
planejamentos semanais, dos conselhos de 
classe e da construção da PP. 

- Através de 
debates e 
reuniões. 

- Comunidade 
Escolar, Equipe 
pedagógica da 
escola, equipe 
gestora. 

Promover a 
gestão 
democrática, 
durante todo o 
ano letivo, 
desde o início 
do período de 
matrícula. 

- Promover o estudo 
de temas 
pedagógicos 
relevantes 

- Promover o 
estudo de 100% 
dos temas 
planejados. 

- Vivências Educacionais. 
- Contação de Histórias. 
- Oficinas de Afetividade. 
- Coordenações Propositivas, com temas 

referentes à Virada Pedagógica. 
- Virada Pedagógica. 
- Jogos Pedagógicos Coletivos (cada um 

trazendo uma sugestão). 
- Releituras. 
- Adequação Curricular. 
- Psicomotricidade. 
- Educação Inclusiva. 
- Reflexões sobre Currículo Escolar. 
- Encontros para planejamento dos 

Reagrupamentos. 
- Reciclagem. 
- Planejamento de dias letivos temáticos. 
- Uso da Voz. 
- Linguagem de Educação Física. 

-Por meio da 
realização dos 
encontros. Atas 
das reuniões 
realizadas. 

-Equipe gestora -Ao longo do 
ano 
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12.2 DIMENSÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS  

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A 

- Garantir a qualidade 
do ensino visando a 
melhoria dos 
resultados 
educacionais. 

- Proporcionar em 
100% a execução 
das ações para 
melhoria dos 
resultados;  
- Utilizar o projeto 
de leitura em 100% 
para auxiliar os 
alunos na melhoria 
do ensino e 
aprendizagem, 
possibilitando os 
tornarem cidadãos 
mais críticos e 
reflexivos, 
auxiliando assim 
uma melhor 
compreensão das 
atividades para  
alcançar melhores 
resultados 
educacionais. 

- Através dos projetos interventivos, 
Reagrupamento e atendimento individualizado 
aos alunos que apresentam maior dificuldade;  
- Realizar Projeto  de Leitura, objetivando a 
compreensão da importância da leitura na 
escola, bem como a importância dos livros 
literários para a formação dos leitores, como 
instrumento facilitador de contextualização, 
que ajudará as crianças na compreensão das 
atividades propostas. 

- Apresentação dos 
dados nos slides e 
em reuniões 
pedagógicas nas 
coordenações 

- Equipe Gestora, 
Coordenação, SOE, 
Professores 

- Durante o ano 
letivo 

- Buscar instrumentos 
pedagógicos 
diversificados que 
auxiliem no 
diagnóstico visando a 
melhoria do ensino e 
aprendizagem. 

Garantir em 100 % 
a aplicação dos 
instrumentos para 
verificar o 
diagnóstico dos 
alunos. 

- Através de teste da psicogênese, teste de 
verificação da aprendizagem, registro oral e 
escritos diversos e em participação nas 
atividades propostas 

- Avaliação 
Formativa. 

- Equipe Gestora, 
Coordenação, SOE, 
Professores 

- Durante o ano 
letivo 

- Utilizar o processo 
de avaliação como 
ferramenta de 
discursão, para que os 
nossos alunos e 
professores tenham a 
oportunidade de atuar 
como agentes de sua 
própria transformação. 

- Proporcionar a 100% 
dos estudantes as 
ferramentas de 
avaliação para que a 
equipe pedagógica da 
escola possam avalia-
los com clareza e 
promover melhoria nos 
resultados da escola. 

- Proporcionar os alunos momentos de auto 
avaliação, debates, dinâmicas de grupo, 
através do conselho de classe participativo. 

- Em reuniões 
pedagógicas nas 
coordenações. 

- Equipe Gestora, 
Coordenação, SOE, 
Professores 

- Durante o ano 
letivo 
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12.3  DIMENSÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A 

- Garantir a excelência 
da gestão de acordo 
com a Gestão 
democrática de forma 
participativa. 

- Realizar 100% da 
aplicação de 
verbas para suprir 
as necessidades 
administrativas e 
pedagógicas da 
escola; - Viabilizar 
em 70 % as 
famílias a 
participarem das 
reuniões ; 
-  Envolver em pelo 
menos mais de 
50% a comunidade 
escolar para 
participar das 
reuniões e 
audiência publicas. 

- Promover reuniões com o colegiado (APM, 
Conselho) com a presença de um dos 
responsáveis de cada segmento da escola; - 
Realizar eleição da diretoria da APM; - 
Realizar reunião de pais dos alunos, para 
juntos traçar estratégias de acompanhamento 
familiar no sentido de ajudar o estudante a 
elevar o seu rendimento escolar, e envolver as 
famílias em assuntos pertinentes a gestão 
participativa na escola. 

- Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade Escolar 

- todos os segmentos 
escolares. 

- Durante o ano 
letivo, nas 
convocações 

= Articular parcerias 
para implantação de 
projetos de interesse 
da comunidade 
escolar. 

- Realizar pelo 
menos uma 
palestra por 
bimestre que 
venham contribuir 
com os projetos da 
escola. 

- Viabilizar reuniões e Palestras que 
contribuam com os assuntos pertinentes aos 
projetos e o com a Proposta Pedagógica de 
forma geral.  
- Promover parcerias entre universidade e/ou 
faculdades para contribuir com os projetos na 
busca de palestrantes. 

- Através de debates, 
reuniões com a 
Comunidade Escolar 

- Equipe Gestora - Durante o ano 
letivo nas 
convocações 

- Organizar os eventos 
escolares conforme 
calendário escolar 
com momentos de 
integração família e 
escola. 

Envolver 60% das 
famílias nos 
eventos da escola. 

-Festas comemorativas, debates, palestras, 
reuniões e comemoração de aniversariantes. 

- Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade Escolar 

- Família e Escola. - Durante o ano 
letivo nas 
convocações, 
festas, 
atividades. 

- Promover avaliação 
Institucional, de 
acordo com o 
calendário da 
Secretaria de 
Educação. 

- Alcançar em pelo 
menos 70% as 
ações planejadas 

- Envolver a comunidade escolar nas tomadas 
de decisões da escola;  
- Democratizar a gestão da escola, 
fortalecendo o diálogo entre os segmentos, 
visando a coletividade, para discutir o 
andamento das atividades da escola. 

. Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade Escolar 

- Todos os segmentos  
escolares. 

- Durante o ano 
letivo. 
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12.4 DIMENSÃO DE PESSOAS  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A 

- Envolver todos os 
segmentos da 
comunidade escolar 
nas ações de 
valorização e 
reconhecimento do 
trabalho dos 
profissionais da 
escola. 

- Envolver em 80% 
todos os 
segmentos da 
escola nas ações 
propostas 

- Festas comemorativas, debates, palestras, 
reuniões e comemoração de aniversariantes. 

- Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade 
Escolar, 

- Equipe Gestora. - Durante o ano 
letivo. 

- Garantir a 
substituição de 
professores ausentes. 

- Buscar junto a 
CRE PP, o 
suprimento de 
100% das 
carências. 

- Através da participação das Coordenadoras 
locais, equipe gestora, e do envio de recursos 
humanos pela CRE para suprir as carências. 

- Através de reuniões 
com Equipe Escolar. 

- Equipe Gestora - Durante o ano 
letivo. 
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12.5 DIMENSÃOINANCEIRA  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A 

- Garantir o bom 
funcionamento da 
gestão administrativo 
financeiro, com base 
nos princípios de 
economicidade, 
impessoalidade e 
eficiência 

- Garantir os 100% 
dos gastos, de 
acordo com 
legislação. 
 

- Praticar os gastos financeiros de acordo com 
a legislação vigente. 

- Apresentação dos 
dados no slides, 
impressos com 
publicação no mural. 

- Equipe Gestora, 
Conselho Escolar e 
UEX 
 
 

- 
Semestralmente. 

- Gerenciar os 
recursos financeiros 
do PDAF e PDDE em 
parceria com o 
Conselho Escolar e 
APM (Associação de 
Pais e Mestres). 

- Garantir em 100% 
a gestão financeira 
dos recursos do 
PDAF e PDDE 

- Promover reuniões com a participação da 
comunidade escolar e Conselho Escolar para 
definir as necessidades da escola e a 
destinação dos recursos do PDAF e PDDE;  
- Registrar todas as operações realizadas com 
os recursos do PDAF e PDDE, manter toda a 
documentação à disposição dos outros 
organismos responsáveis (APM, Conselho 
Escolar); Encaminhar a prestação de contas 
do PDAF e PDDE, nos prazos definidos pela 
Secretaria de Educação; Definir e escolher as 
prioridades da escola em colegiado, e elaborar 
os planos de acordo com o que for 
previamente tratado nas reuniões; Contratar 
serviços legais de pessoa física e jurídica e 
realizar o pagamento dos serviços com os 
recursos do PDAF e PDDE. Promover festas e 
eventos para arrecadar fundos para APM, 
para suprir as emergências materiais que 
surgirem dentro da escola 

- Em reunião com o 
Conselho Escolar, 
APM, Equipe 
Gestora através de 
reuniões. 

- Conselho Escolar, 
APM, Equipe Gestora 
e Empresa de 
Contabilidade, 
SOLUTION. 

- 
Semestralmente. 

- Democratizar a 
gestão financeira dos 
recursos. 

- Garantir em 100% 
a gestão financeira 
dos recursos do 
PDAF e PDDE de 
forma democrática 
e transparente. 

- Utilizar os recursos do PDAF e PDDE de 
acordo com ata de prioridades, aprovado pela 
Associação de Pais e Mestres, pelo Conselho 
Escolar e a Comunidade Escolar; - Aplicar os 
recursos do PDAF e PDDE na forma da lei 
para manutenção, conservação e inovação do 
ambiente escolar; 
-  Adquirir material de consumo e permanente 
com os recursos do PDAF para suprir as 
necessidades pedagógicas e administrativas. 

- Em reunião com o 
Conselho Escolar, 
APM, Equipe 
Gestora e através de 
Assembleia Geral de 
prestação de contas. 

- Conselho Escolar, 
APM, Equipe Gestora 
e Empresa de 
Contabilidade. 

- Durante todo o 
ano. 
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12.6 DIMENSÃO ADMINISTRATIVA  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A 

- Garantir a gestão 
administrativa de 
forma democrática e 
transparente. 

- Garantir 100% de 
transparência na 
gestão da escola. 

- Possibilitar o acesso e a participação da 
coletividade às decisões escolares, através de 
debates;  
-Possibilitar, indistintamente a comunidade, o 
acesso ao uso do espaço escolar quando 
necessitar. 

- Através de reunião 
com o Conselho 
Escolar, APM e 
comunidade escolar 
e reuniões de dias 
temático. 

- Equipe Gestora e 
membros do 
Colegiado e Uex 

-Quadrimestral. 

- Divulgar os cursos 
oferecidos pela EAPE, 
UnB, Escola de 
Governo, MEC e 
outros. 

- Garantir em pelo 
menos 70% a 
formação 
continuada dos 
educadores. 

- Incentivar e facilitar o acesso dos 
professores e servidores na formação 
continuada; através dos cursos oferecidos 
pela EAPE, UnB, MEC, Escola de Governo, 
em conformidade com o calendário escolar 

- Através de reunião 
com a equipe 
gestora e 
pedagógica 

- Equipe Gestora. - 
Semestralmente. 

- Promover o diálogo e 
agregar informações 
que proporcionem 
uma compreensão da 
globalidade 
institucional, PDAF e 
PDDE, nos prazos 
definidos pela 
Secretaria de 
Educação. 

- Garantir em 100% 
as informações 
sobre as 
necessidades da 
escola em ata de 
prioridades para 
que possam ser 
adquiridos os 
materiais de 
consumo e capital 
com recursos do 
PDAF e PDDE. 

- Promover o diálogo com a comunidade escolar e 
agregar informações que proporcionem uma 
compreensão da globalidade institucional;  
- Tornar conhecida as necessidades a serem 
supridas dentro da unidade escolar, para 
juntos decidir as prioridades e suprí-las 
através da APM. 

- Através de reunião 
com o Conselho 
Escolar, APM e 
comunidade escolar 

- Equipe Gestora e 
membros do 
Colegiado e Uex 

- Anualmente e 
sempre que 
necessário..  

- Garantir a gestão 
dos serviços 
administrativos 
englobando todos os 
setores da escola. 

- Garantir em 80% 
a gestão 
administrativa em 
todos os setores da 
escola 

- Realizar avaliação de servidores em estágio 
probatório e encaminhar as avaliações para o 
Núcleo de Recursos Humanos;  
- Realizar a consulta da prévia de pagamento e 
fazer as alterações em ficha própria quando 
necessário;  
- Responder as correspondências em tempo hábil 
de forma que garanta a gestão dos serviços da 
escola;  
- Viabilizar o acompanhamento e controle de 
frequência dos servidores;  
- Fazer a escala de férias dos servidores e 
encaminhá-la ao SUGEP/Financeiro;  
- Despachar e encaminhar documentos, pelo SEI; - 
Encaminhar os servidores que por ventura 
apresentarem atestados médicos ao SUBSAÚDE;  
- Encaminhar e liberar os servidores da escola aos 

- Apresentação de 
planilhas em slides, 
ou impressos com 
publicação no mural, 
principalmente nos 
dias temáticos. 

- Equipe Gestora - Durante todo 
ano letivo 
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cursos de capacitação e de formação continuada 
com liberação de uma vez por semana, em caso de 
professor no horário de coordenação; 
- Fornecer às informações necessárias aos 
servidores quanto à legislação trabalhista e decretos 
do Governo; a respeito de documentos, 
circulares, DODF, entre outros, de interesse dos 
mesmos 
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13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A Proposta Pedagógica será avaliada e revisada por todos que integram a escola, observando os erros e acertos durante a execução dos 

projetos e atividades propostas. Tal avaliação poderá acontecer verbalmente ou por escrito, nos Conselhos de Classe e, excepcionalmente, nas 

reuniões coletivas, para ajustar alguma situação emergencial, devidamente registrado em ata. A avalição da Proposta também poderá ocorrer 

com a participação da comunidade escolar, por meio da avaliação institucional ou de forma verbal, reportando sugestões e/ou críticas à Equipe 

Gestora, no tempo em que se fizer necessário tal processo. 

Todos os segmentos não podem perder de vista a necessidade de identificação dos responsáveis por determinadas ações assumidas no 

coletivo.  

Para assegurar isso, são fundamentais encontros periódicos com o coletivo da escola para a discussão e avaliação de como as ações 

estão sendo encaminhadas efetivamente (principalmente nos dias letivos temáticos em que conseguimos unir todos os segmentos) 

Nesses encontros, os vários atores da escola podem: 

 Retomar as ações, corrigindo o seu fluxo, com base na avaliação de como estão sendo desenvolvidas; 

 Avaliar se as ações definidas como prioridades pelos segmentos são realmente viáveis, ou seja, realistas; 

 Acrescentar ou sugerir novas ações para alcançar com melhor êxito as metas sugeridas. 

Para que a escola, realmente, alcance os seus objetivos, é de fundamental importância que a construção e o acompanhamento do 

projeto político-pedagógico estejam alicerçados em uma administração participativa, coletiva, em que as decisões sejam democratizadas e que 

o seu processo de avaliação e revisão seja uma prática coletiva constante, como oportunidade de reflexão para mudanças de direção e 

caminhos. 

A construção da Proposta Pedagógica traz consigo a necessidade de estar atentos a realização de suas ações, as quais foram propostas 

através das necessidades encontradas, e com sua realização necessita-se de avaliação dos resultados alcançados, registros concretos das 

atividades, elevando assim o índice de qualidade do processo ensino-aprendizagem da escola. 
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14. PROJETOS ESPECÍFICOS/APÊNDICE B   

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROKETO 

PROJETO SALA DE 
INFORMÁTICA 

 

Capacitar estudantes e 
profissionais da educação 
para a utilização das 
ferramentas e tecnologias 
educacionais disponíveis no 
laboratório de informática 
da instituição a fim de 
diversificar e ampliar os 
processos de ensino e 
aprendizagem. 

 Ofertar atendimento para todas 
as turmas no laboratório de 
informática. 

Magna Monteiro e 
equipe docente 

A avaliação acontecera 
de forma continua 
durante as aulas, por 
meio de observações no 
desenvolvimento das 
atividades, com 
momentos de auto 
avaliação dos alunos e 
profissionais envolvidos, 
mantendo possibilidades 
para reflexão visando 
melhorias e acréscimos 
ao longo do projeto.  

PROJETO: SEXTA-
SHOW 

 

Promover a integração das 
turmas por meio de 
atividades lúdicas.  
  
 

  Planejar os encontros 
mensais na coordenação 
coletiva anterior ao evento. 
  

 Definir os temas a serem 
desenvolvidos sempre 
retomando o tema geral da 
Escola “Eu no mundo, o mundo 
em mim”.  

 

Equipe docente  

PROJETO: ORIGAMI 
– ARTE DE 

ENCANTAMENTO 
 

Desenvolver habilidades 
múltiplas no Corpo docente 
e discente por meio do 
trabalho com Origami. 
 

 Mediar encontros semanais 
com uma hora de duração com 
os alunos do ensino regular do 
1º ao 5º ano para a produção de 
origamis. 

 Promover formação de 
professores na técnica origami. 

 Participar do Festival do 
Conhecimento, expondo os 

Stela de Azeredo 
Arneitz 

Registros orais ao final 
dos encontros. 
 
Exposição das produções 
dos alunos. 
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trabalhos dos alunos. 

 Promover oficinas com as 
famílias durante eventos. 

PROJETO DE 
INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA NO 
PROCESSO DE 

LEITURA E ESCRITA 
E CONCEITOS 
MATEMÁTICOS 

 

Recuperar estudantes que 
apresentam defasagem na 
aprendizagem, buscando 
alternativas pedagógicas 
que se fundamentam em 
aprendizagens significativas. 
Garantir oportunidades de 
aprendizagem a todos os 
estudantes promovendo 
continuamente avanços 
escolares. 
Propor novas possibilidades 
de intervenção pedagógica, 
de modo a criar 
oportunidades diferenciadas 
de aprendizagem. 

 Aplicação de atividades 
desenvolvidas a partir de textos; 

 Aplicação de atividades 
xerocopiadas envolvendo as 
quatro operações matemáticas; 

 Jogos didáticos; 

 Construção de tabelas e 
gráficos a partir de situações-
problema envolvendo as quatro 
operações; 

 Atividades xerocopiadas de 
ortografia. 
 

 A avaliação ocorrerá por 
meio das observações 
das professoras em 
todos os momentos em 
que os alunos estiverem 
participando das 
atividades propostas, 
considerando-se os 
avanços obtidos e 
demonstrados pelos 
estudantes no decorrer e 
ao final de projeto. 
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 PLANO DE AÇÃO– SALA DE LEITURA  

OBJETIVOS AÇÕES  PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS CALENDÁRIO AVALIAÇÃO 

Planejar o trabalho a 
ser desenvolvido em 
consonância com a 
proposta Pedagógica 
da Escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhar de forma 
integrada com toda a 
Equipe Pedagógica da 
Escola. 
 
 
 
Promover a 
explicitação do elo 
interdisciplinar como 
princípio pedagógico. 
 
 
 

Conhecer a Proposta Pedagógica 
da Escola. 
 
Planejar, organizar e manter um 
esquema de atividades para serem 
realizadas na Sala de Leitura, 
interligando – as com aquelas 
desenvolvidas em sala de aula 
pelos professores regentes de 
turma. 
 
Elaborar um cronograma mensal 
das atividades a serem 
desenvolvidas pela Sala de Leitura 
e divulgá-lo para os professores e 
a comunidade escolar. 
Divulgar o Plano de Ação da Sala 
de Leitura para toda a comunidade 
escolar. 
 
 
Participar de reuniões semanais 
com os professores, 
coordenadores e especialistas em 
educação, para planejar e discutir 
ações a serem desenvolvidas a 
partir da Sala de Leitura. 
 
Divulgar por meio de convites, 
cartazes, reuniões, as novas 
aquisições do acervo da Sala de 
Leitura. 
Organizar as atividades de leitura 
na Sala de Leitura ou sala de aula 

Alunos, equipe 
pedagógica e 
comunidade 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos e a 
comunidade 
escolar. 
 
 
 
 
Alunos e a 
comunidade 
escolar. 
 
 
 

Professoras da Sala 
de Leitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professoras da Sala 
de Leitura, regentes 
de turma, 
coordenadoras e 
especialistas em 
educação. 
 
Professoras da Sala 
de Leitura. 
 
 
 
 

Durante o 
ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante o 
ano letivo. 

 
 
 
 

 
Durante o 
ano letivo. 

 
 
 
 

Reunião com a 
equipe 
pedagógica com 
registro em ata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiais de apoio 
produzidos e 
estatísticas de 
utilização da Sala 
de Leitura. 
 
 
Qualidade e 
criatividade dos 
trabalhos 
produzidos pelos 
alunos e pela 
comunidade 
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Planejar as atividades 
da Sala de Leitura 
levando em conta o 
contexto social dos 
alunos da Escola. 
 
 
 
 
 
Promover ações de 
incentivo e gosto pela 
leitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para que o ato de ler seja um 
compromisso de todos da escola, 
em todas as áreas. 
 
 
Envolver todos os servidores da 
escola em atividades de 
leitura/escrita.  
Conhecer a realidade em que os 
alunos estão inseridos. 
Planejar as atividades a serem 
desenvolvidas na Sala de Leitura 
levando em conta fatores 
contextuais, sociais e culturais que 
possam influenciar a 
aprendizagem dos alunos. 
Realizar eventos que envolvam a 
participação da comunidade e seus 
saberes: contos populares, 
adivinhas, receitas culinárias, 
artesanatos, contadores de 
histórias locais, dentre outros. 
 
 
 
 
 
Transformar a Sala de Leitura em 
um ambiente alegre, vivo, cativante 
e mágico. 
 
Desenvolver projetos de incentivo 
à leitura e à escrita, bem como 
atividades artísticas e culturais, 
juntamente com a equipe escolar: 
hora do conto, contação de 
histórias, piquenique literário, 

 
 
 
 
 
Alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alunos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Professoras da Sala 
de Leitura e equipe 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professoras da Sala 
de Leitura e equipe 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Durante o 
ano letivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durante o 
ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

escolar. 
 
 
 
 
Participação, 
interesse e 
empenho dos 
alunos na 
realização das 
atividades 
propostas;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receptividade e 
interesse dos 
alunos e 
professores. 
 
 
Estatísticas de 
utilização da Sala 
de Leitura, de 
empréstimo para 
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Conscientizar os pais 
e familiares no 
desempenho escolar 
dos alunos, bem como 
o zelo pelo material 
didático.  
 
 
 
 
 

caixeiro viajante, varal/árvore de 
poesias, murais, saraus, sessões 
de filmes e debates, passa ou 
repassa literário, recreio com 
leitura, esperando com leitura, 
rodízio literário, roda de leitura, 
conversa com escritores, 
concursos literários, recreio 
artístico, do livro ao palco, 
conservação e utilização do livro 
didático, mascotes do livro didático 
e da sala de leitura, mala literária, 
etc. 
Seleção e apresentação de um 
acervo adequado e de boa 
qualidade. 
Leitura diária na sala de aula: para 
alunos menores: histórias lidas ou 
contadas; para alunos maiores: 
leitura diária, por capítulos. 
Entrevistar alunos sobre os livros 
lidos por eles, dando-lhes 
oportunidade de sugerir e 
compartilhar com os colegas um 
livro que tenha lido e gostado. 
 
Incentivar e participar com os 
professores regentes da 
implantação e implementação da 
Biblioteca de Classe ou preparar 
um acervo circundante a fim de 
disponibilizá-lo para uso em sala 
de aula. 
Realizar excursões dos alunos às 
Feiras do Livro e às Bibliotecas 
Públicas, em conjunto com os 
professores regentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a sala de aula e 
de empréstimo 
domiciliário. 
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Ser responsáveis, 
junto com o filho, pela 
utilização, 
conservação e 
devolução do Livro 
Didático, à Sala de 
Leitura, em data 
estabelecida pela 
escola. 

 
 

Disponibilizar livros e revistas no 
horário do recreio, no pátio da 
escola, para acesso dos alunos. 
 
Divulgar listagem de livros para 
sugestões de leitura para alunos e 
professores e expor as aquisições 
recentes. 
 
Sensibilizar os pais sobre a 
importância do Livro Didático como 
ferramenta de trabalho do 
professor e desenvolvimento 
acadêmico do aluno, incentivando-
os a: 
 
Perceber o Livro Didático como 
um direito de todos os alunos e de 
cada um de aprender bem e 
melhor. 
 
Valorizar o Livro Didático como 
importante material de 
aprendizagem do filho. 

 
Encapar e etiquetar os livros de 
seu filho. 

Alunos, pais e/ou 
responsáveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professoras da Sala 
de Leitura e regentes 
de turma. 

Durante o 
ano letivo 

Observação direta 
da adesão e 
envolvimento do 
aluno e dos 
responsáveis. 
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 PLANO DE AÇÃO 2019: SALA DE RECURSOS 

 

PLANO DE AÇÃO 2019: SALA DE RECURSOS 

 
O Atendimento Educacional Especializado (AEE), definido pelo Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, é gratuito aos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, e deve ser oferecido de forma transversal a todos os 

níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.  

Assim, de acordo com o decreto, o Atendimento Educacional Especializado compreende um conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos, organizados institucional e continuamente, prestados de forma complementar à formação de estudantes com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento; e suplementar à formação de estudantes com altas habilidades/superdotação. 

Para que a inclusão aconteça de forma eficiente é necessário um trabalho integrado e articulado entre todos os profissionais de 

educação, especialmente entre gestores, professores, Atendimento Educacional Especializado, Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem e Serviço de Orientação Educacional. 

As Salas de Recursos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em sua organização funcional, obedece a dois modelos 

básicos: salas de recursos generalistas e salas de recursos específicas.  Nas salas generalistas, são atendidos, individualmente ou em grupos, 

estudantes com deficiência intelectual/ mental, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno global do desenvolvimento. Os tipos 

de salas de recursos específicas são três: sala de recursos para deficientes auditivos, sala de recursos para deficientes visuais e para 

estudantes com altas habilidades/ superdotação. 

A Sala de Recursos da Escola Classe 416 Sul é uma Sala de Recursos do modelo generalista, onde é oferecido o atendimento aos 

alunos da própria escola e Polo de Atendimento do Jardim de Infância 316 Sul. 
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1. OBJETIVO ESPECÍFICO: Informar aos pais e/ ou responsáveis dos estudantes ANEEs sobre o funcionamento da Sala de 

Recursos. 

Ações Representante Cronograma Avaliação 

 Enviar comunicado 
agendando reunião com a 
família para informar do 
trabalho a ser desenvolvido na 
Sala de Recursos. 

 
 

 Professor(es) da Sala de 

Recursos Generalista; 

 

 Fevereiro 
 
 

 Através da assinatura da 
frequência . 
 

 Através do comparecimento das 
famílias nas reuniões. 
 

 Comparecimento a Sala de 
Recursos em data posterior a 
reunião. 
 

 
2. OBJETIVO ESPECÍFICO: Sensibilizar os estudantes sobre a importância / necessidade da Inclusão e a boa convivência com 

os ANEEs e as demais diferenças / diversidade. 

 Entrar em sala de 
aula e/ ou chamar 
estudantes para 
sensibilizá-los no 
sentido do respeito 
às pessoas com 
deficiência e 
respeito às 
diferenças. 
 
 
 
 

 Promover 
atividades diversas: 
Intervenções, 

 Professoras da Sala de 

Recursos Generalista; 

 

 

 Professoras da Sala de 

Recursos Generalista; 

 EEAA 

 SOE 

 Equipe Gestora 

 Durante todo ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante todo ano 
letivo 
 
 
 

 Melhoria nas relações colega / 
colega 

 Atitudes de respeito e 
solidariedade com os colegas 
ANEEs e com outros colegas. 
 
 
 
 

 Ao término de cada evento, 
atividade, intervenção, concurso, 
exposição e confecção de 
painéis. 
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painéis, teatro, 
filmes, musicas, 
palestras, na 
Semana Distrital da 
Conscientização e 
Promoção da 
Educação Inclusiva. 
 
  

 Mobilizar a Escola na 

Semana do Dia Nacional 

de Luta das Pessoas com 

Deficiência e em eventos 

escolares temáticos, 

destacando as 

potencialidades das 

pessoas com 

necessidades especiais.  

 Explorando  datas 

comemorativas temáticas 

(com dia do Autismo, Dia 

da Síndrome de Down) 

sobre inclusão através de 

atividades coletivas no 

pátio (oficinas, vídeos, 

músicas, dentre outros) 

 Promover as condições de 
inclusão dos estudantes 
com necessidades 
especiais em todas as 
atividades da instituição 
educacional. 
 

 

 Professoras da Sala de 

Recursos Generalista; 

 EEAA 

 SOE 

 Equipe Gestora 

 

 
 
 

 Setembro 

 
 
 

 Ao término de cada evento, 
atividade, intervenção, concurso, 
exposição e confecção de 
painéis. 
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3. OBJETIVO ESPECÍFICO: Estabelecer parceria com as professoras para consolidar a inclusão dos ANEEs e o respeito às 

diferenças. 

 Orientar e acompanhar o 

professor da turma 

Regular de Integração 

Inversa quanto a 

construção e elaboração 

da adequações 

curriculares e avaliações 

adaptativas. 

 Proporcionando 

momentos de Escuta 

Pedagógica aos docentes 

na SR, para identificar 

barreiras, para assim, 

proporcionar inclusão e 

adaptações em todo 

processo.  

 Planejamento  junto ao 

professor das turmas do 

Ensino Regular para a 

definição de estratégias 

pedagógicas que 

favoreçam o acesso do 

ANEEs (alunos com 

necessidades educacionais 

especiais) ao currículo e 

sua interação no grupo. 

 Participação: 

 Professoras da Sala de 

Recursos Generalista 

 Professoras regentes 

 

 

 

 

 Professoras da Sala de 

Recursos Generalista 

 

 

 

 

 Professoras da Sala de 

Recursos Generalista; 

 EEAA 

 SOE 

 Equipe Gestora 

 

 Durante todo ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante todo ano 
letivo. Principalmente 
em Coordenações 
Pedagógicas Geral . 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante todo ano 
letivo 
 
 
 
 

 Através dado feedeback do corpo 
docente, na análise da 
implementação das adequações 
Curriculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Através de mudanças nas 
estratégias e possíveis 
alterações na Adequação 
Curricular. 
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-Coordenação Pedagógica         
Coletiva; 
-Conselhos de Classes; 
-Estudos de Caso; 
-Reuniões com a Equipe de   
Apoio à Aprendizagem; 
-Reuniões bimestrais de Pais e 
Mestres. 

 
4.OBJETIVO ESPECÍFICO: Equipar a Sala de Recursos com recursos materiais e multifuncionais provenientes do MEC. 

 Solicitar a Equipe Gestora que 
requeira do MEC 
equipamentos e materiais/ 
recursos multifuncionais para 
a Sala de Recursos para esta 
UE 

 Professoras da Sala de 

Recursos Generalista; 

 Equipe Gestora 

 

 Inicio do ano letivo 
 
 
 

 Acompanhar o processo de 

aquisição dos  materiais/ 

recursos cedidos pelo MEC. 

 
5. OBJETIVO ESPECÍFICO: Atender os estudantes ANEEs, público da Sala de Recursos Generalista para seu pleno 
desenvolvimento. 

 Realizar atendimento Individual 

com Intervenção direta, 

reconhecendo os pontos fortes 

e de maior interesse, bem como 

as dificuldades de cada 

estudante. Conforme, a grade 

de atendimento. 

 Adequar espaço físico, mobiliário, 

materiais didáticos, recursos 

pedagógicos e de acessibilidade 

e equipamentos específicos 

destinados ao Atendimento 

Educacional Especializado. 

 Professoras da Sala de 

Recursos Generalista; 

 

 Durante todo ano 
letivo 
 
 

 Acompanhar o desenvolvimento 
do estudante , avaliando a cada 
bimestre através de jogos 
pedagógicos e atividades 
adaptadas. Intervindo de acordo 
com a especificidade de cada 
estudante. 
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 PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO A APRENDIZAGEM- 2019 

PROJETO OBJETIVO PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
Serviço Especializado 
de Apoio a 
Aprendizagem  
 
Profissionais 
responsáveis :  
Daniella Karine M 
Moraes Kanffer – 
matricula: 34691-8 
 
Greice  Furini Lawall 
Sobrinho – matricula 
226721-7 

 
- Atuar na promoção 
da melhoria da 
qualidade do 
processo de ensino e 
aprendizagem por 
meio de ações 
institucionais 
preventivas e 
interventivas, visando 
a diminuição das 
queixas escolares e 
manifestações de 
fracasso escolar. 

- Realizar Mapeamento Institucional 
através da análise da estrutura física e 
funcional da escola com o intuito de 
evidenciar as convergências, 
incoerências, conflitos e avanços 
existentes na IE a partir de 
levantamento histórico e documental e 
da observação dos espaços e das 
práticas escolares. 
 
- Assessorar o trabalho pedagógico da 
escola criando e revitalizando espaços 
de reflexão com e entre os professores, 
coordenadores pedagógicos e direção 
da escola, promovendo discussões, 
conscientizações e possíveis 
transformações das concepções 
orientadoras das práticas pedagógicas. 
 
- Construir um espaço de escuta do 
discurso dos professores para 
conhecer suas concepções e 
expectativas a respeito do 
desempenho escolar de seus alunos. 
 
- Acolher alunos encaminhados às 
equipes para avaliação, 
encaminhamento a avaliações 
complementares e providências 
relacionadas aos relatórios e 
devolutivas para a escola, família e 
professores. 
 

 
 
Pedagoga e 
Psicóloga  da 
Equipe 
Especializada de  
Apoio à 
Aprendizagem   

 

- A avaliação das ações 

propostas pela EEAA 

estará pautada nas 

Diretrizes de Avaliação 

Educacional para a rede 

pública de ensino e na 

Orientação Pedagógica da 

EEAA. Nessas avaliações 

serão abordadas as 

concepções, conceitos e 

práticas que embasam a 

avaliação formativa. 

 

 

- A avaliação dar-se-á 

processualmente para que 

cada ação possa ser 

avaliada e repensada para 

estar acorde com o seu 

objetivo. 
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- Acompanhar as práticas pedagógicas 
desenvolvidas nas classes especiais da 
IE, com o objetivo de auxiliar o 
desenvolvimento do potencial 
pedagógico dos ANEEs, com vista a 
atividades conjuntas e momentos de 
vivência, para proporcionar a inclusão 
do aluno em classes regulares. 
 
- Assessorar no âmbito psicológico e 
pedagógico os professores e os alunos 
da IE. 
 
- Ofertar subsídios para que as ações 
pedagógicas da IE sejam voltadas para 
o melhor rendimento escolar dos 
alunos ocorrendo tanto na dimensão 
coletiva quanto individual. 
 
- Realizar oficinas sobre as práticas 
pedagógicas com os professores e 
coordenação pedagógica da escola , 
voltadas para as dificuldades de 
aprendizagem, deficiências, transtornos 
funcionais específicos, etc. 
 
- Realizar discussões/estudos de temas 
relevantes sobre a inclusão escolar dos 
alunos ANEEs. 
 
- Participar nas Coordenações 
Pedagógicas das IE. 
 
- Orientar à escola, ao professor e aos 
demais membros da comunidade 
escolar sobre a sua responsabilidade 
diante das intervenções que se fizerem 
necessárias ao êxito escolar dos 
alunos. 

- Serão utilizadas 

entrevistas, formulários, 

exercícios, avaliações da 

aprendizagem dos alunos, 

tabelas, gráficos entre 

outros 

instrumentos/procedimentos 

de avaliação para a análise 

dos dados e reorganização 

das ações propostas. 
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- Sensibilizar os pais dos alunos 
acompanhados pelas EEAA para 
participarem das ações da escola bem 
como a construção do Projeto 
Pedagógico. 
 
-  Buscar  parcerias  com  as  famílias  
tornando-as  co-responsáveis  pelo  
desenvolvimento  acadêmico  do  
aluno,  orientando-as  e  subsidiando-
as  no acompanhamento deste frente 
às suas dificuldades de aprendizagem. 
 
- Buscar apoio em sistema de rede , 
junto a Secretaria de Saúde, Secretaria 
de Justiça (Ministério Público do Distrito 
Federal, Conselho Tutelar e Vara da 
Infância)  e dentre outros órgãos 
públicos , para garantia de atendimento 
adequado ao aluno. 
 
- Atender de forma  institucional direto 
ao aluno quando não houver 
superação da queixa inicial depois de 
feitas as intervenções junto à escola, 
ao professor e à família. 
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 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

 
PÚBLICO 

CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

- Organizar as 
atividades da CP 

- Elaborar calendário 
de ações da 

Coordenação; 
 

- Construir calendário 
panorâmico do 

semestre. 

Equipe gestora 
e pedagógica 

Comunidade 
escolar 

15/02 Registro oral 

- Trabalhar os temas 
transversais propostos 

no Currículo em 
Movimento; 

 
- Proporcionar acesso 
à diversidade cultural 

brasileira. 

- Elaborar agenda de 
passeios: 

 Definir instituições 
e datas com o 
corpo docente; 

 Contatar as 
instituições 

Direção e 
docentes 

 

Docentes e 
discentes 

Bimestral Registro oral 

 
- Possibilitar ao 

estudante ser atendido 
nas suas 

necessidades por meio 
de pequenos grupos; 

 
- Proporcionar avanço 

na leitura e escrita 
para minimizar as 

lacunas na 
alfabetização. 

 
 

- Planejar o 
Reagrupamento 

Interclasse; 
 

- Definir com os 
docentes a 

metodologia do teste 
da psicogênese; 

 
- Definir cronograma; 

 
- Montar os grupos por 

níveis; 
 

 -Promover a 
devolutiva no final do 
ano 

Docentes e 
direção 

Discentes Início de cada bimestre  
- Conversa com os 

docentes. 
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Compartilhar 
informações 

pertinentes ao 
processo educacional 

da Rede. 

- Participar de 
reuniões convocadas 

pela CRE; 
 

- Compartilhar as 
informações com as 

equipes. 
 

Direção Docentes Ano letivo Conversas nas 
Coordenações Coletivas 

 
Compartilhar e refletir 
os resultados  com a 
finalidade de levantar 
estratégias para sanar 

as dificuldades 
identificadas 

- Fazer devolutiva da 
Prova Diagnóstica (2º 

e 4º anos) e de 
Acompanhamento das 
Aprendizagens (4º e 5º 

anos); 
 
 

- Disponibilizar os 
relatórios de todas as 

turmas; 
 
 

- Levantar estratégias 
para melhorar as 

habilidades 
 

Direção e 
Docentes 

Docentes 15/05 Registro oral 

Aproximar a prática 
docente das Diretrizes 

Pedagógicas, 
considerando o 

Currículo em 
Movimento. 

 -Acompanhar o 
Planejamento 
Docente; 

 
 

- Realizar rodas de 
conversa para troca de 
experiências por turno; 

 
- Promover formações 

nas Coordenações 
 

Direção, 
Equipes 

especializadas 
e Docentes 

Equipe Gestora 
e Pedagógica 

Ano letivo Devolutiva dos 
participantes 
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Subsidiar a prática 
docente para sanar as 

necessidades 
específicas de 

aprendizagem que 
surgirem ao longo do 

ano letivo 

- Acompanhar o 
Projeto Interventivo; 

 
- Listar os alunos que 

serão atendidos; 
 

- Definir os horários de 
atendimento; 

 
- Definir as estratégias. 

Docentes Discentes Ano letivo Diálogo permanente 

Apoiar os professores 
na elaboração das 

avaliações bimestrais 
e RAVs 

- Acompanhar 
relatórios bimestrais 
propondo melhorias; 

 
- Analisar junto com os 

Docentes antes da 
entrega final; 

 
- Acompanhamento 

das Avaliações 
bimestrais. 

 

Docentes Discentes Final de cada bimestre Devolutiva dos docentes 

Encaminhar situações 
críticas de alunos com 

baixo desempenho 
 
 
 
 

 
Participar do Conselho 

de Classe 

Direção, EEAA, 
SOE, Sala de 
Recursos e 
Docentes 

Docentes Final de cada bimestre Registro escrito 
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 PROJETO SALA DE INFORMÁTICA 

SALA DE INFORMÁTICA 

1.OBJETIVO ESPECIFICO -  Capacitar estudantes e profissionais da educação para a utilização das ferramentas  e tecnologias 

educacionais disponíveis no laboratório de informática da instituição a fim de diversificar e ampliar os processos de ensino e 

aprendizagem. 

AÇOES REPRESENTANTES CRONOGRAMA AVALIAÇAO 

* Ofertar 

atendimento para 

todas as turmas 

no laboratório de 

informática   

* Professora da Sala 

de Informática   

*Professores 

regentes 

* Alunos 

* Monitores 

* Educadores Sociais 

* Ano letivo de 

2019 

A avaliação acontecera de forma continua durante as aulas, por meio 

de observações no desenvolvimento das atividades, com momentos de 

auto avaliação dos alunos e profissionais envolvidos, mantendo 

possibilidades para reflexão visando melhorias e acréscimos ao longo 

do projeto.  

2.OBJETIVO ESPECIFICO – Associar as tecnologias disponíveis no laboratório de informática para auxiliar no desenvolvimento dos 

pensamentos lógicos matemáticos na busca de soluções racionais para situações de aprendizagem formais.    

AÇOES REPRESENTANTES CRONOGRAMA AVALIAÇAO 

* Ofertar 

atendimento para 

todas as turmas 

no laboratório de 

informática com 

uso de jogos com 

raciocínios 

lógicos.    

* Professora da Sala 

de Informática   

*Professores 

regentes 

* Alunos 

* Monitores 

* Educadores 

Sociais 

* Ano letivo de 

2019 

A avali8cao acontecera de forma continua durante as aulas, por meio 

de observações no desenvolvimento das atividades, com momentos de 

auto avaliação dos alunos e profissionais envolvidos, mantendo 

possibilidades para reflexão visando melhorias e acréscimos ao longo 

do projeto.  
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3.OBJETIVO ESPECIFICO – Possibilitar o uso das tecnologias disponíveis para enriquecer e ampliar os conhecimentos dos 

docentes e discentes por meio da pesquisa e a construção e apropriação de novos saberes.    

AÇOES REPRESENTANTES CRONOGRAMA AVALIAÇAO 

* Ofertar atendimento para 

todas as turmas no laboratório 

de informática com uso da 

internet como fonte de 

pesquisa.    

* Professora da Sala de 

Informática   

*Professores regentes 

* Alunos 

* Monitores 

* Educadores Sociais 

* Ano letivo de 2019 A avali8cao acontecera de forma 

continua durante as aulas, por meio 

de observações no desenvolvimento 

das atividades, com momentos de 

auto avaliação dos alunos e 

profissionais envolvidos, mantendo 

possibilidades para reflexão visando 

melhorias e acréscimos ao longo do 

projeto.  
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PROJETO: SEXTA-SHOW 

Responsável: Equipe docente 
 
 
Justificativa: 
 
Considerando a cultura como componente ativo na vida cotidiana escolar e elemento importante no processo de ensino, bem como a 
necessidade de promover a articulação e integração entre as turmas e seus professores, o projeto Sexta-show surge como instrumento para o 
trabalho com a diversidade na escola de forma a garantir, primeiramente, que os alunos consigam entender suas origens, respeitando sua 
identidade e as características da sua localidade, ampliando o conhecimento para um contexto globalizado, abrangendo os componentes 
curriculares elencados no Currículo em Movimento a partir da temática “Eu no mundo, o mundo em mim”. 
 
Objetivo Geral: 
 
Promover a integração das turmas por meio de atividades lúdicas.  
  
Metodologia: 
 
Aulas ministradas com atividades lúdicas, envolvendo os componentes curriculares elencados no Currículo em Movimento. Toda a Escola se 
encontra no pátio para o evento em horário normal de aula, ou seja das 13h às 18h. A partir de um tema escolhido previamente pela equipe 
docente, é feito o planejamento das aulas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Proporcionar ao estudante momentos de interação com alunos das demais turmas e com os vários profissionais da Escola. 

2. Resgatar atitudes de cooperação, participação, respeito entre todos os envolvidos no evento. 

3. Desenvolver atitudes de autoconfiança para a produção de material a ser exposto. 

4. Propiciar o conhecimento dos temas escolhidos a partir da reflexão do cotidiano. 

Ações Parcerias Cronograma Avaliação 

 Planejar os encontros 
mensais na coordenação 
coletiva anterior ao evento. 
  

 Definir os temas a serem 
desenvolvidos sempre 
retomando o tema geral da 
Escola “Eu no mundo, o 
mundo em mim”.  

 
 

 Professores 

 Alunos 

 Equipe gestora 

 Coordenação 

pedagógica 

 Educadores Sociais 

Voluntários. 

 Monitores. 

 Última sexta-feira do 
mês durante o ano 
letivo. 
 
 

 Registros orais ao final dos 
encontros. 

 Exposição das produções dos 
alunos. 
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PROJETO: ORIGAMI – ARTE DE ENCANTAMENTO 
Professora responsável: Stela de Azeredo Arneitz 

 
 
Justificativa: 
 
Considerando o Origami como um recurso inter e multidisciplinar que auxilia as aulas tornando-as mais lúdicas, este projeto foi pensado como 
ferramenta para contribuir com a formação integral do educando. 
 
Objetivo Geral: 
 
Desenvolver habilidades múltiplas no Corpo docente e discente por meio do trabalho com Origami. 
 
Metodologia: 
 
Ocorrerão encontros de 30 minutos com o Corpo Docente da Escola durante as Coordenações Pedagógicas Individuais, uma vez por semana, 
para explanação e preparação do professor para o desenvolvimento das atividades com os estudantes. Em princípio serão apresentadas 
dobraduras simples como chapéu de soldado, barquinho, avião e outros, destacando a necessidade de marcar o papel com a unha (vincar o 
papel), salientando a importância da atenção dos estudantes para que a figura não fique deformada. Para que não haja desperdício de material, 
frustração do estudante, visto que é uma arte para encantar, será apresentado o material adequado para desenvolver o Origami e os similares 
que poderão ser utilizados em sala de aula. 
 O fundamental do Origami é mostrar aos Professores que existem várias formas de trabalhar a Linguagem da Arte, além de encantar o 
estudante, que com criatividade realizará novas produções, a partir das apresentadas, desenvolvendo suas habilidades de forma lúdica. Desta 
forma, brincando e aprendendo os estudantes poderão partir para a construção de novas propostas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

5. Mostrar como a dobradura auxilia no desenvolvimento do estudante; 

6. Demonstrar ao Corpo docente o uso do Origami como arte enriquecedora na contação de estórias e também em datas 

comemorativas; 

7. Utilizar o Origami como ferramenta nas aulas de geometria; 

8. Contribuir para a formação dos professores. 

Ações Parcerias Cronograma Avaliação 

 Mediar encontros semanais 
com uma hora de duração 
com os alunos do ensino 
regular do 1º ao 5º ano para a 
produção de origamis. 
 

 Promover formação de 
professores na técnica 
origami. 

 

 Participar do Festival do 
Conhecimento, expondo os 
trabalhos dos alunos. 

 

 Promover oficinas com as 
famílias durante eventos. 

 Professores 

 Alunos do ensino regular 

 Família 

 

 Ano letivo 
 
 

 Registros orais ao final dos 
encontros. 

 Exposição das produções dos 
alunos. 
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 PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

CRE: PLANO PILOTO                                       

Unidade Escolar: EC 416 SUL                                                                                                                   Telefone: 3901-2505 
                                                                                                                  

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional:  JOANA D’ARC BEZERRA LÔBO DE BRITO                                    Matrícula: 33950-4 

E-mail:  buritijuju@gmail.com                                                                                                                       Celular: (61)981125891 
                                                                                                                  

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 
 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

Neste campo, deverão ser descritos o breve histórico e diagnóstico da realidade escolar (vide PP)  

No dia 07 de março de 1977, sob a direção da Professora Elza Bites Montezuma iniciaram-se as atividades da Escola Classe 

416 Sul, que teve o seu reconhecimento legal, através da Portaria nº 17, de 07/07/1980. A inauguração ocorreu em 28 de abril de 

1977. Atualmente está funcionando com um quantitativo de 28 turmas, sendo 14 turmas de Ensino Regular e 12 turmas de Classes 

Especiais, totalizando 198 alunos matriculados. Sua característica mais forte refere-se ao aspecto familiar, pois é possível encontrar 

alunos, cujos pais foram também alunos desta Instituição de Ensino. 

Através da Avaliação Diagnóstica Inicial foi identificado que os alunos possuem dificuldades de leitura, interpretação e produção 

de texto; problemas em relacionar o conteúdo estudado com a vida prática; dificuldades relacionadas à resolução de problemas e a 

atividades que envolvam raciocínio lógico; problemas relacionados ao ensino de valores e atitudes (tolerância, solidariedade, respeito, 

amizade); reproduzem costumes, vícios de linguagem vindo da família; entretanto o número de Alunos com Defasagem Idade/Série são 

basicamente os ANEEs que antes de irem para a Inclusão, estavam nas Classes Especiais. O nível de Escolaridade dos Professores é de 

100% graduados com Curso Superior principalmente em Pedagogia. 

Nosso desafio é oferecer aos alunos as condições necessárias para o desenvolvimento de competências e habilidades, nos 

processos de alfabetização e do letramento, na perspectiva do Currículo em Movimento da Educação Básica visando a formação de 

cidadãos participativos e críticos, promovendo a organização, mobilização e articulação da organização escolar, para garantir uma 

mailto:buritijuju@gmail.com
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Educação de Qualidade e um aprendizado dos estudantes de forma efetiva. Ter como objetivos pedagógicos um ensino de qualidade 

levando nossos alunos a compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e 

exigindo para si o mesmo respeito. 

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 
Neste campo listar quais os objetivos pretende atingir, partir das necessidades e prioridades da escola. 

 

 Abordar temas relevantes à ecologia humana precípua ao desenvolvimento biopsicossocial;  

 Enaltecer as relações humanas; 

 Estabelecer critérios em atendimentos coletivos; 

 Ajustar e avaliar aspectos saudáveis; 

 Encaminhar estudantes a parceiros; 

 Encontrar meios e trabalhar integrado com as Equipes de Apoio à Aprendizagem e Sala de Recursos. 

Justificativa 

 
Neste campo descrever como as ações objetivadas colaboram com as estratégias do PDE (cite-as); como o processo 
de definição das prioridades a serem trabalhadas. 
 
A ciência vem conseguindo provar que sutis energias do amor são muito mais poderosas e construtivas do que o ódio e seus 

derivados. 

Ecologia Humana, uma ciência nova e transdisciplinar que estuda as relações de convívio dos homens entre si e com o meio 

ambiente, incluído o natural. 

A Ecologia Humana tem muito a contribuir com as bases teóricas do desenvolvimento sustentável, uma vez que, sem 
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sustentabilidade nas relações humanas, se torna impossível vislumbrar esse aspecto em qualquer outro âmbito. 

A bióloga Rita Mendonça trabalha na área de Educação Ambiental com pessoas que buscam inspiração na gentileza. Ema tem a 

voz doce e calma, mantendo o tom abaixo do comum, em uma performance lapidada pelo contato frequente com a natureza. Falar em 

voz alta no meio da mata pode espantar os pássaros, assim como pisar sem cuidado pode significar a morte de uma comunidade de 

formigas. Rita acredita que a cortesia e a educação podem fazer a diferença na construção de um mundo melhor. 

Gentileza não é só dizer “Bom dia”, “Por favor” e “Obrigado”. Cuidar do meio ambiente e da cidade e respeitar as diferenças também 

é ser “Gentil”. 

Sugestões: 

- Trilhas; 

-  Caminhadas filosóficas; 

- Afetividade e Inclusão; 

- Caminhar no Parque; 

- Caminhar na Quadra; 

- Observar plantas, árvores, pássaros, insetos. 

Todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana. Conquistar “Autonomia Individual” (Morin). 

Podemos definir o meio ambiente humano saudável como aquele que permite a sobrevivência por tempo indeterminado da espécie 

humana e, ao mesmo tempo, satisfaz, no maior grau possível, as necessidades de cada indivíduo humano, proporcionando-lhe a 

oportunidade de viver uma vida digna. 

O homem e sua evolução no planeta Terra. 
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA O.E 

DESENVOLVIDA 

 
  
 

Ecologia Humana 

 Divulgação do 
planejamento do SOE; 

 Elaboração do Plano 
de Ação. 

 

 Famílias 

 Professores 

 
1º semestre 

 

 Equipe gestora 

Ação junto as famílias e 
professores 

 Questionários com os 
estudantes sobre o 
tema; 

 Incentivo na participação 
da construção do PPP; 

 Atendimentos individuais 
e coletivos. 

 

 Estudantes do 1º ao 
5º ano. 

 
1º e 2º semestre 

 

 Professores 

Ação junto aos estudantes 

 

 Oficinas e jogos 
 

 Estudantes do 1º ao 
5º ano. 

Duas vezes na semana 
durante todo o ano. 

 Alunos; 

 Equipe 
Pedagógica; 

 Equipe de Apoio 
à Aprendizagem. 

Ação junto aos estudantes 
e em rede 
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“EU NO MUNDO. 
O MUNDO EM MIM.” 

 

ENTENDER MINHA IDENTIDADE 
EXERCER CIDADANIA 

FAZEM PARTE DO MEU “EU” 
ISSO É SABEDORIA 

DIVULGAR NOSSA CULTURA 
CONHECER O MEU BRASIL 

HÁ UM MUNDO DENTRO DE MIM. 
 

EXISTEM OUTROS SERES VIVOS. 
QUE VIVEM AO REDOR DE MIM. 

ESTÃO NO MEIO AMBIENTE 
DESSE TEMA ESTOU A FIM 

DO MUNDO EU VOU CUIDAR 
PRESERVAR PRA NÃO FALTAR 

HÁ UM MUNDO DENTRO DE MIM. 
 

HÁ UM MUNDO DENTRO DE MIM. 
HÁ UM MUNDO DENTRO DE MIM. 
HÁ UM MUNDO DENTRO DE MIM. 

DENTRO DE MIM. DENTRO DE MIM. 
 

(Paródia da música:  
“É preciso saber viver” do Titãs) 
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PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA UDF/2019 CARGA HORÁRIA/HS 

Atividades da residência desenvolvidas no UDF – Orientações com o(a) Professor (a) Supervisor 

(a), Coordenação Institucional da RP e Orientações nas aulas da Disciplina Estágio.  

Responsáveis pela certificação das horas – Coordenação Institucional da RP, Professores 

Supervisores e Professores das disciplinas de Estágio (UDF) 

40 

Curso com a Coordenação Institucional – Escrita e Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. 

Responsável pela certificação das horas – Coordenação Institucional da RP 

20 

Atividades da residência desenvolvidas em outros espaços (Feiras, Congressos, Seminários em 

outras IES - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF e/ou Cursos). 

Responsáveis pela certificação das horas: os estudantes residentes deverão digitalizar os 

certificados e colocar na Plataforma Freire e deixar as cópias com a Dayane Ramos (secretária). 

10 

Semana de Orientação com os Professores Preceptores nas Escolas-Campo –  

(18/02 A 01/03/2019) 

Responsáveis pela certificação das horas Professores Preceptores - Formulário 1 

20 

Planejamento e Preparação das aulas – Ao longo do ano letivo 

Responsáveis pela certificação das horas Professores Preceptores - Formulário 2 

60 

Regência nas Escolas-campo - (07/03 A 25/10/2019)  

Responsáveis pela certificação das horas Professores Preceptores - Formulário 3 

100 

Participação no UDF – Estudantes RESIDENTES: Congressos de Iniciação Científica e da 

Residência Pedagógica – Apresentações: Banners e oficinas 

Responsáveis pela certificação das horas – Coordenação Institucional da RP, Professores 

Supervisores e Secretária Dayane 

40 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL – CAPES 

Responsáveis pela certificação das horas – Coordenação Institucional da RP e Professores 

Supervisores 

 

60 

 
TOTAL DE HORAS 

 
350 
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CRONOGRAMA  DE  ATIVIDADES 

Preceptora: Profa. Regina Roppa Evilasio  

FEVEREIRO 

PERÍODO ATIVIDADE HORAS Responsáveis 

18 a 22/02 Semana de Orientação e Planejamento de atividades a serem 

executadas pelos residentes e Distribuição de Turmas e 

primeiro contato com as professoras regentes, Leitura do 

PPP da Escola e Curriculo em Movimento, Elaboração de 

Calendário 

20 horas 

(Formulário 1) 

Residentes e Preceptores 

23/02  Primeira Reunião de Pais do Ensino Regular 

 

 Convite aos Residentes para observação  

25/02 Inicio das participações dos residentes em salas de aulas com 

os professores regentes. Coleta de informações sobre as 

turmas que atua; ciência sobre o  planejamento anual da 

turma. Atividadesde intervenções e mediações  

Variável Residentes, Professores Regentes e 

Preceptores 
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CRONOGRAMA  DE  ATIVIDADES          A partir de 07 de Março a 25 de outubro  

Preceptora: Profa. Regina Roppa Evilasio                                                                                   Período de planejamentos e regências 

MARÇO 

PERÍODO ATIVIDADE HORAS Responsáveis 
01/03 Bailinho de Carnaval   Professores, Residentes e Preceptores 

 

04 a 08/03 Semana da Educação Inclusiva com entradas especiais realizadas pelas 

Profs. Taís e Verusa da Sala de Recursos. 

  

07/03 a 25/10  Planejamento de aulas: elaboração e entrega para avaliação das 

preceptoras 

 60 horas ( Formulário 2) 

 

Residentes /Preceptores Professores regentes 

12/03 

19/03 

26/03 

Participação nos reagrupamentos com regências nos diversos níveis do 

desenvolvimento de 1º a 5º ano – ( Planejamento de aulas e materiais) 

1 h e 30 min de regência Residentes /Preceptores Professores regentes 

13/03 Palestra sobre confecção de Portage e PPI com a Prof. Mara Rúbia 3 horas Residentes/ Preceptores Professores regentes 

15/03 Palestra sobre Adequação Curricular com a Prof. Dieny Eire – 14 horas – 

Entrega de calendário de atividades da 2ª quinzena e breve avaliação das 

atividades realizadas. Conversa sobre Teste de  Psicogênese – 

Prof.CarolinaVaz- 18h e 15min 

Circuito de Psicomotricidade ( matutino 

3 horas Residentes/ Preceptores 

18/08 Conversa sobre  Teste de Psicogênese – Prof.CarolinaVaz- 10h e 30 min  Residentes e Preceptores 
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CRONOGRAMA  DE  ATIVIDADES          A partir de 07 de Março a 25 de outubro  

Preceptora: Profa. Regina Roppa Evilasio                                                                                   Período de planejamentos e regências 

ABRIL 

PERÍODO ATIVIDADE HORAS Responsáveis 

01 a 30  Planejamento de aulas: elaboração e entrega para avaliação 

das preceptoras 

 Residentes/ Preceptores 

02/04 – 09/04 

16/04 – 23/04 

30/04 

Participação nos reagrupamentos com regências nos diversos níveis do 

desenvolvimento de 1º a 5º ano – ( Planejamento de aulas e materiais) 

1h 30 min de regência 

(mínimo) 

Residentes/ Preceptores/ Professores 

regentes 

05/04 Palestra sobre Manejo de Comportamento – 14 horas -  Prof. 

Daniela Kanfer / Informes necessários 

Circuito de Psicomotricidade (matutino) 

3 horas Residentes/ Preceptores/ Professores 

regentes 

10 e 11/04  Aplicação de Prova Diagnóstica   SIPAEDF – Professores regentes/ 

Preceptores e Residentes 

12/04 Palestra sobre Rotina e elaboração de relatórios – 14 horas – 

Prof. Daniela Kanfer/ Informes necessários 

Circuito de Psicomotricidade  (matutino) 

3 horas Residentes/ Preceptores/ Professores 

regentes 

15 a 18/04 Semana de Avaliações – 1º Bimestre.  Residentes/ Preceptores/ Professores 

regentes 

25/04 Encerramento do 1º bimestre   

26/04 Palestra sobre Afetividade – 14 horas – Prof. Daniela Kanfer 

Informes necessários e avaliação das atividades realizadas 

Circuito de Psicomotricidade ( matutino) 

3 horas Residentes/ Preceptores/ Professores 

regentes 
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CRONOGRAMA  DE  ATIVIDADES          A partir de 07 de Março a 25 de outubro  

Preceptora: Profa. Regina Roppa Evilasio                                                                                   Período de planejamentos e regências 

MAIO 

PERÍODO ATIVIDADE HORAS Responsáveis 

01 a 31/05 

 

Planejamento de aulas: elaboração e entrega para avaliação 

das preceptoras 

 Residentes / Preceptores 

06 a 10/05 Semana de Educação Para a Vida – Elaboração e aplicação 

de atividades – Entradas especiais 

 Residentes/ Preceptores e Professores 

regente 

07/05 – 14/05 

21/05 – 28/05 

Participação nos reagrupamentos com regências nos diversos níveis do 

desenvolvimento de 1º a 5º ano – ( Planejamento de aulas e materiais) 
 Residentes/ Preceptores e Professores 

regente 

03/05 – 10/05 

17/05 – 24/05 

31/05 

Sextas Show com Circuito de Psicomotricidade  (matutino)  Residentes/ Preceptores e Professores 

regente 

17/05 Palestra sobre Teoria da Modificabilidade Cognitiva de 

Reuven Feuerstein – Prof. Regina Roppa  

Avaliação das atividades realizadas até o momento – pontos 

a melhorar e informes necessários 

 Residentes/ Preceptores 
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CRONOGRAMA  DE  ATIVIDADES          A partir de 07 de Março a 25 de outubro  

Preceptora: Profa. Regina Roppa Evilasio                                                                                   Período de planejamentos e regências 

JUNHO 

PERÍODO ATIVIDADE HORAS Responsáveis 

01 a 30/06 Planejamento de aulas: elaboração e entrega para avaliação 

das preceptoras 

 Residentes/ Preceptores  

03/06 Dia Nacional da Educação Ambiental   Residentes/ Preceptores e Professores 

regente 

04/06 – 11/06 

18/06 – 25/06 

Participação nos reagrupamentos com regências nos diversos níveis do 

desenvolvimento de 1º a 5º ano – ( Planejamento de aulas e materiais) 
 Residentes/ Preceptores e Professores 

regente 

07/06 – 14/06 

21/06 – 28/06 

Sextas Show com circuitos de Psicomotricidade  Residentes/ Preceptores e Professores 

regente 

10 a 14/06 Semana de Avaliações do 2º Bimestre  Residentes/Preceptores e Professores 

A confirmar Festa Junina – Organização, ensaios  e apresentações  Residentes/ Preceptores e Professores 
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CRONOGRAMA  DE  ATIVIDADES          A partir de 07 de Março a 25 de outubro  

Preceptora: Profa. Regina Roppa Evilasio                                                                                   Período de planejamentos e regências 

 

JULHO 

PERÍODO ATIVIDADE HORAS Responsáveis 

01 a 05/07 Planejamento de aulas: elaboração e entrega para avaliação 

das preceptoras 

Avaliação das atividades realizadas  e  necessidade de 

melhorias para o próximo bimestre 

 Residentes / Preceptores 

08/07 Encerramento do 2º bimestre / Término do 1º semestre.   

09/07 a 28/07 Recesso Escolar 

 

  

29/07 a 02 /08 Redistribuição dos Residentes nas turmas para regências  Residentes/ Preceptores/ Professoras 
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – ESCOLA CLASSE 416 SUL 

DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS - 2019 
 

MATUTINO (07:30 ÀS 12:30) 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1º A – MARIA PAULA  IASMIM    

1º B - REGINA  CRISTIANA    

2ºA - LARISSA     MARLI 

3º A - FABIANE  CRISLANE    

3º B - IVONE   RITA   

4º A - CAMILA  GISLENE  TULANY  

5º A - LEILA      

CE (04) – 

CRISTINA/MARLENE 

     

CE (05) – DIENY/WÂNIA  CAMILA LAILA   

CE (10) – CLÉO/ANDREA      

 

VESPERTINO (13:00 ÀS 18:00) 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1º C - CAROLINA  RAFAELA FERNANDA MICHELINY  

1º D – TÂNIA  SARAH    

2º B – GREYCE  DAIANY  JAQUELINE  

3º C – MÁRCIA FLÁVIA    MATEUS 

3º D – LIANE TATIANE  ARLETE   

4º B – PATTY  ISABELA  REBECA  

5º B - GLAUCIENE  ALDENICE    

CE (4)SUSAM/ROSANGELA   LANA   

CE (5)NÁDILA/REGINA   GABRIELA   

CE (10)ELIETE/FABIANA YASMIN  CAMILLA   

OBS: Sujeito a alterações. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO  
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR – ESTUDANTES 
 

Prezado(a) Estudante, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e conhecer a sua opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino aprendizagem  

vivenciados por você. Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

 

2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 4 anos.  

( ) 5 anos 

( ) 6 anos 

( ) 7 anos 

( ) 8 anos 

( ) 9 anos 

( ) 10 anos 

( ) 11 anos 

( ) 12 anos 

( ) De 13 a 15 anos 

( ) De 15 ou mais 

 

3. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 

AC AL   AM AP BA CE 

DF ES   GO MA MG MS 

MT PA   PB PE PI PR 

RJ RN  RO RR RS SC 

SE SP   TO Exterior 

 

5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.  

( ) Lago Sul. 

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(     ) Planaltina. 

(     ) Sobradinho. 

(     ) Asa Norte. 



139 

 

(     ) Asa Sul. 

(     ) Santa Maria. 

(     ) Guará. 

(     ) Núcleo Bandeirante. 

(     ) Taguatinga. 

(     ) São Sebastião. 

(     ) Recanto das Emas. 

(     ) Samambaia 

(     ) Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(     ) Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 

 

6. Com quem você mora atualmente? 

( ) Pais 

( ) Mãe 

( ) Pai 

( ) Avó/Avô 

( ) Parentes 

 

7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes e desenhos)  

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

(     ) Games. 

(     ) Documentários, programas informativos e/ ou educativos 

 

 

9. Você utiliza a internet para a realização de pesquisas e tarefas de casa? 

( ) Sim, as vezes 

( ) Sim, sempre 

( ) Não 

10.Alguém te ajuda a realizar suas tarefas de casa? 
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(    )Sim 

(    )Não 

(    )As vezes 

 

11. Quantas pessoas moram na sua casa? 

(    ) Duas. 

(    ) Três ou quatro. 

(    ) Cinco ou seis. 

(    ) Mais de seis. 

 

12. Como você vem para a escola?  

(    ) A pé. 

(    ) Ônibus. 

(    ) Bicicleta. 

(    ) Carro. 

(    ) Metrô 

(    ) Moto 

(    ) transporte escolar 

(    ) Outro: ____________________________________ 

 

 

13 - Avaliação do trabalho da escola. Conte para nós o que você acha: 

 Boa/bom REGULAR RUIM 

Da sua escola    

Da direção    

Dos professores    

Da secretaria    

Da orientação Educacional    

Das regras de convivência da escola    

Da qualidade do Ensino    

Da merenda e do almoço    

Da limpeza e higiene    

Da segurança    

Da biblioteca    

Do relacionamento entre colegas    

 

14. Registre suas críticas, sugestões ou elogios: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos gostam de estar! 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - PROFESSORES 
 

Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos professores e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino e procedimentos vivenciados 

por você. Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 

 
2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 

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

 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) De 3 a 5 mil 

( ) De 5 a 7 mil 

( ) De 7 a 10 mil. 

( ) Acima de 10 mil  
 

5.  Em que Região Administrativa você mora? 

(     ) Itapoã.              

(     ) Lago Norte.  

(     ) Lago Sul. 

(     ) Paranoá.            

(     ) Varjão.     

(     ) Planaltina. 

(     ) Sobradinho. 

(     ) Asa Norte. 

(     ) Asa Sul. 

(     ) Santa Maria. 

(     ) Guará. 

(     ) Núcleo Bandeirante. 

(     ) Taguatinga. 

(     ) São Sebastião. 

(     ) Recanto das Emas. 

(     ) Samambaia 

(     ) Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(     ) Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 
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(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 

 

6. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois 
 

7. Qual é o seu nível de escolaridade? 
( ) Ensino Superior  
( ) Pós-Graduação  
( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 

 
8. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 

( ) Há menos 2 anos. (     ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . (     ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 

 
9. Há quantos anos você trabalha como professor? 

(     ) Menos de um ano 

(     ) 1-2 anos.         (     ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.         (     ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.                (     ) Mais de 20 anos. 

 
10. Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? 

(     ) Menos de um ano 

(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 

 
11.  Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra neste momento? 

(    ) Menos de um ano. 

(    ) 1-2 anos.       (    ) 11-15 anos. 

(    ) 3-5 anos.       (    ) 16-20 anos. 

(    ) 6-10 anos.     (    ) Mais de 20 anos. 
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12. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de 
ensino aprendizagem na sua área de atuação? 

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

(    ) Sim, e não houve impacto.. (    ) Sim, e houve um grande impacto. 

(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 

 

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

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

 (     ) Sites sobre educação.  

  

15 - Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera adequado: 

 BOM REGULAR RUIM 

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 2019 - SERVIDORES, ESV E DEMAIS COLABORADORES 
 

Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos servidores e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino e procedimentos vivenciados 

por você. Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual é o seu sexo?  
(     ) Masculino. ( ) Feminino. 
 
2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 
 
3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até um salário mínimo  

( ) Até dois salários mínimos 

( ) Até três salários mínimos 

( ) Até quatro salários mínimos 

( ) Acima de quatro salários mínimos 
 

5.  Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.  

( ) Lago Sul. 

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(    ) Planaltina. 

(    ) Sobradinho. 

(    ) Asa Norte. 

(    ) Asa Sul. 

(    ) Santa Maria. 

(     ) Guará. 

(     ) Núcleo Bandeirante. 

(     ) Taguatinga. 

(     ) São Sebastião. 

(     ) Recanto das Emas. 

(     )Samambaia 

(     )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(     )Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 
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(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

 

6. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
 

7. Qual é o seu nível de escolaridade? 
( ) Ensino Fundamental - Anos Iniciais ( do 1º ao 5º ano) 
( ) Ensino Fundamental - Anos Finais ( do 6º ao 9º ano) 
( ) Ensino Médio 
( ) Ensino Superior 
( ) Pós-Graduação  
( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 
 
8. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 
( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 
 
9. Há quantos anos você trabalha nessa função?  

(     ) Menos de um ano 

(     ) 1-2 anos.        (     ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (     ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 

 
10. Há quantos anos você trabalha nesta escola? 

(     ) Menos de um ano 

(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 

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

(  ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 
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12. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 

(     ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes ou desenhos)  

(     ) Esporte. 

(     ) Jornais. 

(     ) Sites sobre educação.  

(     ) Outro: ________________________________________ 

 

15 - Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera adequado: 

 BOM REGULAR RUIM NÃO SEI INFORMAR 

Organização geral da escola     

Direção     

Corpo Docente     

Serviços de Secretaria     

Orientação Educacional     

Orientação Disciplinar     

Qualidade do Ensino     

Merenda     

Limpeza e Higiene     

Segurança     

Biblioteca     

Laboratório de Informática     

Relacionamento entre colegas     

Relacionamento entre professores e alunos     

Relacionamento entre alunos e direção     

 

16. Registre aqui suas sugestões e observações para melhoria do trabalho na escola.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 
][ 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 2019 - FAMÍLIAS 
 

1-Qual é o Ano escolar do(a) aluno(a)? 

 

2. Grau de parentesco:  

( ) Pai.  

( ) Mãe. 

( ) Avós     

 

3-Você participa da vida escolar do(a) aluno(a)? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Em parte 

 

4.Qual o seu sexo? (do responsável)  

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

 

5. Qual a sua faixa etária? 

( ) De 18 a 30 anos.  

( ) De 31 a 40 anos. 

( ) De 41 a 50 anos. 

( )  De 51 a 60 anos     

( ) + 61 anos 

 

6. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

7. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até um salário mínimo  

( ) Até dois salários mínimos 

( ) Até três salários mínimos 

( ) Até quatro salários mínimos 

( ) Acima de quatro salários mínimos 
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8. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 

(    ) Nenhuma escolaridade. 
(    ) Ensino Fundamental - Anos Iniciais ( do 1º ao 5º ano) 
(    ) Ensino Fundamental - Anos Finais ( do 6º ao 9º ano) 
(    ) Ensino Médio 
(    ) Ensino Superior 

 

9. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.  

( ) Lago Sul. 

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(     ) Planaltina. 

(     ) Sobradinho. 

(     ) Asa Norte. 

(     ) Asa Sul. 

(     ) Santa Maria. 

(     ) Guará. 

(     ) Núcleo Bandeirante. 

(     ) Taguatinga. 

(     ) São Sebastião. 

(     ) Recanto das Emas. 

(     )Samambaia 

(     )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(     )Águas Claras 

(    )Recanto das Emas 

(    )Sobradinho II 

(    )Sudoeste/Octogonal 

(    )Brazlândia 

(    )Riacho Fundo II 

(    )Paranoá 

(    )Riacho Fundo 

(    )Estrutural 

(    )Cruzeiro 

(    )Jardim Botânico 

(    )Park Way  

(    )Candangolândia 

(    )Varjão 

(    )Fercal 

(    )Ceilândia 

(    )SAI 

(    )Entorno 

( ) Outra _______________________________ 



10. Qual tipo de moradia que você vive: 

( ) Própria. 

( ) Alugada. 

( ) Cedida. 

 

 

11. Na sua casa tem carro? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim, dois 

 

 

12. Na sua casa tem quartos para dormir? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim, dois. 

 

 

13. Na sua casa tem computador? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim, dois. 

 

 

14. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

15. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes, desenhos, etc.)  

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

( ) Documentários 

( ) Outros 
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16. Avaliação das RELAÇÕES INTERNAS DA ESCOLA. Assinale o conceito que você considera adequado:  

 

 MUITO BOM BOM REGULAR RUIM NÃO SEI 

Família-Professora      

Família-Agente de Portaria      

Família-Servidores da Limpeza e Cantina      

Família-Secretaria      

Família-Professora da Sala de Recursos      

Família-Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (Psicóloga/Psicopedagoga/Sala de 

recursos) 

     

Família-Orientadora Educacional      

Família-Coordenadoras      

 
17.Avaliação da QUALIDADE DA LIMPEZA DA ESCOLA. Assinale o conceito que você considera adequado: 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO SEI 

Pátio      

Salas de aula      

Banheiros      

Área externa      

 

18. Avaliação da QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS ALUNOS. Assinale o conceito que você considera adequado: 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO SEI 

Trabalho pedagógico desenvolvido pela Escola      

Atividades pedagógicas realizadas em sala      

Deveres enviados para o aluno fazer em casa      

Acolhimento dos alunos no pátio na entrada      

Projetos da escola      

Atividades na Sala de Informática      

Lanche da Escola       
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19. Avaliação da PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA. Assinale o conceito que você considera adequado: 

 

 SIM NÃO AS VEZES 

Conhece a professora do aluno?    

Participa das reuniões pedagógicas?    

Participa das palestras e atividades socioculturais?    

Acompanha a agenda escolar do aluno?    

Acompanha as tarefas de casa e de sala do aluno?    

Providencia diariamente uniforme e materiais escolares do 

aluno? 
   

Providencia a assiduidade diária do aluno na escola?    

Cumpre o horário de chegada e saída do aluno?    

Contribui com a APM?    

Conhece a Proposta Político Pedagógica da escola?    

Conhece o Regimento Interno da escola?    

 

 20. Que relação deve existir entre a família e a escola? 

 

 

21. Como podemos melhorar a PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA? 

 

 

22. Quais os pontos FORTES da escola? O que a escola está realizando bem? 

 

 

23 . Quais os pontos FRACOS da escola? O que precisa melhorar? 

 

 

24. Como é a Escola dos sonhos para seu(sua) filho(a)? 
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