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Tudo o que a gente puder fazer no sentido de
convocar os que vivem em torno da escola, e dentro

da escola, no sentido de participarem, de tomarem
um pouco o destino da escola na mão, também.

Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é
pouco ainda, considerando o trabalho imenso que
se põe diante de nós que é o de assumir este país

democraticamente [...].

Paulo Freire
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APRESENTAÇÃO

       O Projeto Político Pedagógico alicerça o trabalho pedagógico escolar enquanto

processo  de  construção  contínua  é  a  reflexão  crítica  sobre  os  problemas  da

sociedade e da educação para a busca de possibilidades de intervenção na realidade.

Exige e  articula  a participação de todos:  professores,  funcionários,  pais,  alunos e

outros  para  construir  uma  visão  global  da  realidade  e  tem  como  pressupostos

norteadores:  filosófico-sociológico,  epistemológicos,  didático-metodológicos  e

políticos. 

        Tem como princípios orientadores: a igualdade de condições para o acesso e

permanência no processo educativo, aprendizagem de qualidade para todos; a gestão

democrática que pressupõe participação de representantes de todos os segmentos da

escola  nas  tomadas  de  decisões,  priorizando  a  solidariedade,  eliminando  a

exploração  construída  na  vivência  coletiva,  contemplando  a  ideia  de  regras,

reconhecimento  e  intervenção  recíproca;  de  valorização  dos  trabalhadores  em

educação.

        A construção da proposta pedagógica da Escola Classe 45 decidiu pelo tema:

NO FANTÁSTICO MUNDO DOS LIVROS, DESCOBRINDO LEITORES, pois entende

que a escola é responsável pela formação do cidadão, tendo como desafio estimular

o potencial do aluno, sem desvalorizar suas diferenças socioculturais; é responsável

por trabalhar e incentivar o trabalho em grupo e a realização de atividades coletivas,

enfatizando a necessidade e importância das relações pessoais na vida de cada um,

para um mundo melhor, bem como do desejo de transformar a instituição educacional

num  ambiente  capaz  de  propiciar  a  vivência  plena  da  infância,  ampliando  e

enriquecendo o conhecimento da criança acerca do mundo físico e social onde está

inserida. Tudo isso trabalhando os gêneros literários.

      O presente projeto foi construído com base no PPP existente desde 2012 com

alterações sofridas em função do histórico vivido pela escola, desde então, além de

sugestões dadas pela comunidade escolar, principalmente no início de 2017, 2018 e

no início de 2019.

      A proposta construída que será constantemente reavaliada é entendida como

instrumento teórico metodológico capaz de apontar o caminho que esta instituição

deverá percorrer para realizar uma educação que priorize os princípios da qualidade e
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da equidade, cujo foco principal seja sempre atender o estudante como ser completo,

total e indivisível.

I - PERFIL INSTITUCIONAL

1. MISSÃO

Oportunizar  uma  educação  voltada  para  o  desenvolvimento  integral  do

estudante,  preparando-o  para  o  exercício  da  cidadania  e  o  prosseguimento  dos

estudos, por meio dos princípios da interdisciplinaridade e de contextualização, em

conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do Projeto

Educativo das Escolas Públicas do Distrito Federal. 

A Escola Classe 45 de Taguatinga têm a missão de instituir, de fato, a escola

cidadã,  implementando  uma  educação  transformadora  voltada  para  o

desenvolvimento integral do educando, considerando seus aspectos social, cognitivo,

emocional  e  psicomotor,  além  de  contribuir  para  sua  formação  consciente  e

comprometida na construção do mundo.

Acreditamos  que  a  aprendizagem deve  incentivar  novos  conhecimentos  num

processo contínuo, aprender a conhecer. Na crença de que por meio de práticas e

vivências,  promove-se  à  concretização  do  desenvolvimento  das  competências

pessoais  e  sociais,  entendendo  a  educação  como  única  possibilidade  efetiva  de

mudar o amanhã.

Busca-se  na  formação  do  estudante,  pelo  exercício  da  cidadania  e  o

desenvolvimento  das  habilidades,  assegurar-lhes  os  meios  de  progredirem  nos

estudos e na preparação para o mundo do trabalho.

Acreditamos que a aprendizagem é um mecanismo interno, pessoal e parte da

ação da criança, aprender a ser, enriquecendo-se com trocas de experiências e nas

relações pessoais, aprender a conviver, favorecendo em todos os sentidos o aprender

a fazer.

Nossa filosofia requer oportunizar aos estudantes condições para tornarem-se

cidadãos  organizados,  conscientes,  participativos  e  críticos  na  formação  da
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sociedade,  levando  o  mesmo  a  aprofundar  seus  conhecimentos  e  buscar  bases

sólidas, a fim de torná-los sujeitos comprometidos e conscientes.

Segundo preceitos legais e assegurado a todos o direito de igualdade acesso e

permanência  na  escola,  sendo  respeitada  a  diversidade  cultural,  a  diferença  de

gênero,  orientação  sexual,  etnia,  os  estudantes  portadores  de  necessidades

educacionais especiais, bem como os afros descendentes, indígenas, entre outros.  

A  E.C  45  coloca  em  1º  lugar  a  qualidade  de  ensino  oferecido  aos  nossos

estudantes visando o seu desenvolvimento integral e pleno de suas potencialidades.

Educar partindo do princípio: Prática-teoria-prática, em busca da construção de

uma  sociedade  justa,  igualitária,  vivenciadora  de  valores  e  conhecimentos

socialmente úteis, almejando o desenvolvimento integral do ser humano, sujeitos do

contexto social e capaz de transformar o ambiente em que vivem.

A  Escola  Classe  45  de  Taguatinga  têm  como  função  principal  respeitar  e

valorizar  as  experiências  de  vida  dos  estudantes  e  de  suas  famílias.  Garantindo

educação  pública  de  qualidade,  mediada  pela  gestão  democrática  e  articulada  à

proposta de formação integral dos estudantes, tendo como propósito fortalecer em

todos, a postura humana e os valores aprendidos: a criticidade, a sensibilidade, a

contestação  social,  a  criatividade  diante  das  situações  difíceis,  a  esperança.

Queremos deste modo, formar seres humanos com dignidade, identidade e projeto de

futuro.
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2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA

       A Escola Classe 45 de Taguatinga foi fundada no dia 19 de Abril de 1978. A

chave foi entregue ao então Secretário José Raimundo, dando inicio às atividades de

ensino fundamental.  Nessa época a escola  não contava com muros e  a M norte

sequer era asfaltada.

       A partir de 1980 iniciou-se o trabalho de atendimento à pré-escola com monitoria.

Nesse  mesmo  ano  a  escola  ofereceu  dependências  para  o  curso  Supletivo  no

noturno.

     Em 1982, a escola ampliou seu atendimento até a 5ª série e Supletivo Fase III. No

ano seguinte o Estabelecimento de Ensino iniciou o atendimento também à 6ª série,

em 1993 deu inicio a salas de alunos com atendimento ao Ensino Especial.

      No ano de 1995 a escola passou por uma reforma e ampliação, de 1995 a 1999 a

escola atendeu também à 7ª série. Em 2000 a escola atendeu de 1ª a 6ª série, em

2003,  foi  aberta  uma  Classe  de  Aceleração  e  o  EJA-  1º  segmento,  no  segundo

semestre de 2004 essa turma foi extinta. Em 2005 abriu-se uma turma de Portador de

Condutas Típicas- Autista.

No ano de 2007 e meados de 2008 a escola acolheu o Centro de Educação

Infantil 03 que passava por reforma e teve de adaptar seus espaços a essa realidade.

Nos anos seguintes à escola atendeu as turmas de Educação Infantil e da 1ª à

5ª série.

No ano de 2017, a escola atendeu da Educação Infantil aos Anos Iniciais ( 1º

ao 5º anos), tudo junto nos dois turnos.

No ano de 2018, a escola atendeu da Educação Infantil aos Anos Iniciais ( 1º

ao  5º  anos),  com  um  diferencial,  separando  as  realidades  em  turnos.  No  turno

matutino  atendeu  os  Anos  Iniciais  1º  ao  5º  anos  e  turno  vespertino  atendeu  a

Educação Infantil 1º e 2º períodos.

Neste ano de 2019, continuará atendendo no turno matutino os anos iniciais,

do 1º ao 5º anos e no turno vespertino a educação infantil do 1º e 2º períodos.
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

A Escola Classe 45 é uma escola inclusiva que atende a 538 alunos em turmas

de  Educação  Infantil  e  Anos  Iniciais,  residentes  em  suas  proximidades  e

assentamentos. Possui uma clientela bem diversificada, sendo que uma grande parte

desses alunos vem de ônibus cedido pela SEEDF, vindo de assentamentos como Vila

São José, 26 de Setembro e Cana do Reino, além da comunidade da M Norte e

outros setores. 

Possui ao todo 25 turmas, distribuídas em 14 turmas no turno matutino, sendo

quatro turmas de 1º ano; três turmas de 2º ano; três turmas de 3º ano; duas turmas de

4º ano e duas turmas 5º ano e 11 turmas no turno vespertino, sendo seis turmas de

primeiro período e cinco turmas de segundo período.

           Apesar dos avanços consideráveis na qualidade de ensino, a nossa escola

ainda enfrenta o desafio de sanar duas questões que são a alta rotatividade e as

ausências de nossos estudantes.
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II- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

A escola tem a função fundamental na formação do indivíduo, e o compromisso

de propiciar ações para a efetivação dos direitos sociais. Nesse contexto, a educação

em geral tem a função de possibilitar e de oferecer alternativas para que as pessoas

que estejam excluídas do sistema possam ter oportunidades de se reintegrar através

da participação, bem como da luta pelos direitos sociais e o resgate da cidadania.

A escola que todos almejam deve estar regulada na lógica de um espaço ideal

para a construção de uma sociedade sadia, uma escola democrática com formação

para a cidadania. Aquela que tem como primícias o combate à exclusão social e que

possa, ao mesmo tempo, trabalhar a relação escola-aluno-família, possibilitando que

a comunidade escolar participe de forma assídua a todos os interesses que envolvam

o  bom  andamento  do  ensino  aprendizagem  e  do  sucesso  escolar  em  geral.

Corroborando com o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, tendo em vista que o

homem é um ser ativo, social e histórico Bock (2002) enfatiza que a psicologia no

âmbito da educação foi construindo formas de compreensão do ser humano, cujas

condutas  no  espaço  escolar  são  compreendidas  a  partir  das  relações  que  se

estabelecem entre si, e dando atenção às diferenças.
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III- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A Lei de Diretrizes e Bases n° 9394 (BRASIL, 1996) organizou planos e políticas

inspirados  em  princípios  justos  que  visam  o  direito  de  todos  à  educação.  Em

harmonia a esta lei, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC,

1997) e a resolução 01/2005 - CEDF que tratam da proposta pedagógica das escolas

públicas  do DF.  Esta  proposta  apresenta-se  como instrumento norteador  da ação

educativa,  visando  à  melhoria  da  qualidade  de  ensino  de  forma  a  atender  as

especificidades de cada instituição escolar. 

         Nesta perspectiva,  a  proposta pedagógica da  ESCOLA CLASSE 45 DE

TAGUATINGA está sendo construída coletiva e continuamente; concebendo a própria

essência do trabalho desenvolvido dentro de seu contexto histórico e social e tem o

compromisso de suplantar os problemas que possam comprometer a qualidade de

ensino que oferece.

Priorizar os interesses, buscar atender as necessidades e tratar cada aluno de

forma  individualizada  são  aspectos  centrais  num  ensino  bem  sucedido.  A

aprendizagem  é  o  resultado  de  processos  sociais  e  pessoais  e  estas  são  as

propostas da Escola Classe 45 de Taguatinga com todos os alunos desta Instituição

de Ensino.

Neste documento, contempla- se as diretrizes norteadoras voltadas para uma

educação que priorize  os  princípios  de qualidade e  da equidade,  aberta  a novas

experiências, a novas maneiras de ser a novas ideias.
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IV- OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS

1. Objetivos 

Dimensão OBJETIVOS

Gestão Pedagógica

Estimular  no  estudante  o  espírito  cooperativo,  crítico,
autônomo e transformador;
Promover  ações  que  estimulem  o  corpo  docente  para
descobrir novas estratégias pedagógicas
Promover ações de sensibilização e participação da família
e comunidade diante do processo de construção educativa,
através  de  reuniões,  palestras,  amostras  pedagógicas  e
culturais.
Utilizar  o  conhecimento  associado  aos  avanços
tecnológicos, em busca de esforços para atingir os fins do
processo educacional.

Gestão das 
aprendizagens e dos 
resultados 
educacionais

-  Garantir  aos  estudantes  um  atendimento  adequado  às
suas  necessidades  pedagógicas  básicas,  estimulando  o
desenvolvimento  de  suas  potencialidades  promovendo  a
prática de inclusão social.

Gestão Participativa

Criar  condições  para  o  estudante  assumir
responsabilidades;
Proporcionar  um  ambiente  harmonioso  ao  bem  estar  da
comunidade escolar.
- Promover o desenvolvimento de princípios morais, éticos,
religiosos e democráticos da comunidade escolar visando à
construção da plena cidadania.

Gestão de Pessoas

-  Estimular  a  prática  de atitudes  positivas  em relação às
pessoas e a natureza, valorizando a vida. 

- Proporcionar ações para que a escola e o aluno tenham
maior participação na comunidade educacional de modo a
influenciar o meio em que vive.

- Fortalecer as relações interpessoais entre os servidores da
escola para o melhor desenvolvimento do trabalho escolar.
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Gestão Financeira
Estabelecer  critérios  para  a  prática  da  autonomia
Administrativa, Pedagógica, Financeira e Jurídica como um
processo de identidade de toda ação educativa.

Gestão
Administrativa

O  objetivo  geral  da  gestãoadministração,  é  ter  um
espaço físico, pedagógico, político e cultural de formação de
sujeitos  de  plena  cidadania  e  de  consciência  crítica,
capazes  de  produzir  e  compartilhar  os  conhecimentos,
transformando-os em aprendizagem concreta e viabilizadora
que venha a favorecer o crescimento social da comunidade. 

Estabelecer as relações interpessoais entre a comunidade
através de comunicação objetiva, clara e coesa.
- Proporcionar ações para que a escola e o aluno tenham
maior participação na comunidade educacional de modo a
influenciar o meio em que vive.
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2. Metas

Para  alcançar  os  objetivos,  a  Escola  Classe  45  de  Taguatinga  terá  como
metas:

METAS OBJETIVOS

1. Viabilizar  a participação dos pais  em

80% nas reuniões bimestrais.

Intensificar o vínculo da comunidade com a 
escola estimulando a participação de toda a 
comunidade nos processos decisórios, por 
meio de diversos tipos de reuniões.

2 . Garantir a permanência de 100% dos 
alunos matriculados.

Combater a evasão pelo acompanhamento 
individual das faltas dos alunos.

3 Destinar  espaço  na  coordenação
pedagógica  para  estudos,
mensalmente.

Instituir a coordenação pedagógica como 
espaço de planejamento e de formação 
continuada.

4 .Aumentar  em um ponto percentual  o
índice da média do IDEB de 5,6 (2013)
para 6,7 (2021).

Acompanhar o desenvolvimento individual 
do aluno, fazendo avaliações contínuas e 
processuais e intervir para a superação das 
dificuldades.

5 .Aumentar  em  100  %  o  número  de
alunos  alfabetizados  nas  turmas  dos
terceiros  anos em relação ao ano de
2015.

Implementar os projetos de intervenção do 
processo de alfabetização tais como 
reagrupamento, projeto interventivo e 
alfabetização matemática.

6 Diminuir  em  95%  a  distorção
idade/série. 

Promover ações que acelerem o processo 
de aprendizagem de alunos que se 
encontram em defasagem.

7 Avaliar  a proposta política-pedagógica
bimestralmente.

Promover encontros com a comunidade 
escolar culminando a prática pedagógica da 
escola e coordenações coletivas com 
devolutivas dos objetivos traçados em 
relação aos alcançados.

8 Viabilizar o atendimento no laboratório
de informática.

Assegurar aos alunos o direito ao 
conhecimento tecnológico com vistas ao seu
desenvolvimento integral, com ações 
implementadas quinzenalmente;

9 Realizar  reuniões  bimestrais  com  a

Fomentar e apoiar o Conselho Escolar 
envolvendo as famílias dos alunos, com as 
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participação do Conselho Escolar para
as tomadas de decisões e resoluções
de problemas da escola. 

atribuições de zelar pela manutenção da 
escola e pelo monitoramento das ações e 
consecução das metas.

10  Gerenciar a verba oriunda do PDAF de
acordo com os critérios e legislação da
SS/DF de forma transparente.

Viabilizar a aplicação dos recursos 
financeiros, com a participação efetiva da 
comunidade escolar, zelando pela 
transparência da gestão democrática, com 
base nos princípios democrático, ético e 
responsável.

V- CONCEPÇÕES TEÓRICAS

A escola segue algumas matrizes pedagógicas que norteiam nossa prática e

vivências fundamentais neste processo de humanização das pessoas, que também

chamamos de educação.

Pedagogia da organização coletiva

Nossa escola tem como desafio permanente difundir novas relações de trabalho,

pelo jeito  de dividir  tarefas e pensar  no bem estar  do conjunto e da comunidade

escolar.

A  escola  se  organiza  coletivamente  através  de  novas  relações  sociais  que

produz  e  reproduz  valores,  alternando  comportamentos,  costumes  e  ideias.

Construindo  a  aprendizagem organicamente  coletiva  torna  o  espaço  escolar  uma

janela aberta para a visão de um mundo novo, e de uma cultura de pensar no bem de

todos. Procuramos exercer um espírito de equipe para atingirmos um objetivo comum

dentro de uma organização planejada.

Pedagogia do trabalho
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Pelo trabalho nossa escola acredita que os alunos compartilham conhecimentos,

criam habilidades e formam consciência. Em si o trabalho já é uma potencialidade

pedagógica, e a escola torna-o mais plenamente educativo, à medida que ajudamos

nossos alunos a perceber o seu vínculo com as demais dimensões da vida humana.

No  cotidiano  os  alunos  e  professores  desenvolvem atividades  no  pátio  com

peças, músicas e orientações para o dia a dia. Essas atividades orientadas pelas

coordenadoras  e  equipe  gestora  para  que  haja  uma  participação  de  todos  no

processo de ensino aprendizagem dos alunos desta Instituição de Ensino.

Pedagogia da história

A escola acredita que cultivar a memória é mais do que compreender friamente o

próprio passado. A pedagogia da história se baseia em não ver a história somente

como uma disciplina e passe a trabalhá-la como uma dimensão importante de todo o

processo educativo.

A comunidade tem uma história que se desencadeou em movimento, pois todas

as  famílias  vieram  de  diferentes  comunidades  e  passaram  por  diversos  conflitos

sociais até chegarem neste lugar, sendo assim a escola tem o papel fundamental de

manter viva e sempre em pleno resgate esse processo vivido pela comunidade.

     A equipe gestora procura utilizar, de acordo com as determinações constantes em

legislação específica, os recursos repassados para a escola, compartilhando o poder

decisório  com  o  Conselho  Escolar  e  assegurando  aos  pais  e  responsáveis,

professores  e  funcionários  a  participação  nas  decisões  colegiadas.  Durante  as

coordenações  coletivas,  procura  desenvolver  ações  para  aperfeiçoamento  de  seu

quadro de professores, cuidando para que todas as atividades e propostas cheguem

a todos os funcionários de forma transparente e clara, oportunizando exposição de

opiniões, avaliações, discussões, etc., o que leva a todos os que aqui trabalham a

assumirem,  como  um  verdadeiro  grupo,as  responsabilidades  pelas  ações

desencadeadas cotidianamente.

13



VI- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços

Em relação à Organização do regime, tempos e espaços da escola, a Escola

Classe 45 de Taguatinga segue a distribuição prevista na Matriz Curricular do Ensino

Fundamental, organizada de acordo com os dispositivos da Lei 9394/96 e Regimento

Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de ensino do Distrito Federal. 

Atende as seguintes modalidades da Educação Básica:

- Educação Infantil - 1º e 2º períodos.

- Ensino Fundamental de 09 anos - Anos Iniciais 1º ao 5º anos.

Distribuídos em 14 turmas no turno matutino e 11 turmas no turno vespertino.

Todos organizados em ciclos, 1º e 2º segmentos.

O  ano  letivo  é  composto  por  200  (duzentos)  dias  letivos,  divididos  em

04(quatro) bimestres, com 50(cinquenta) dias em cada um. Diariamente as aulas são

de 05 (cinco) horas, fazendo um total de 1000 horas durante todo o ano letivo.

2. Relação escola-comunidade 

No início  do  ano letivo  foi  realizada com a comunidade  escolara  primeira

reunião, a fim de apresentar a equipe da escola e o planejamento pré-definidos na

semana  pedagógica  e  que  ocorrerá  durante  o  ano:  a  estrutura  de  avaliação  e

acompanhamento,  projetos  interdisciplinares,  atividades a serem desenvolvidas no

decorrer do ano letivo, normas disciplinares, acompanhamento familiar, entre outros

assuntos relacionados à aprendizagem do aluno. Faz-se também ainda nesta reunião

um  trabalho  de  sensibilização  para  à  participação  nos  projetos  a  serem

desenvolvidos.

Os pais e/ou responsáveis também são convidados a participar das reuniões

bimestrais  e/ou extraordinárias para  tratar  de assuntos  referentes  aos estudantes,

atendimentos individualizados e encaminhamentos de acordo com as necessidades
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apresentadas por eles e detectadas pelos professores durante o processo educativo

divulgadase discutidas no Conselho de Classe e Conselho Escolar.

3. Atuação de equipes especializadas e outros profissionais 

O  trabalho  pedagógico  realizado  pelos  professores  é  organizado  por  uma

metodologia de trabalho diversificado, em atendimento as diferentes necessidades e

expectativas dos estudantes.

 A organização escolar conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar,

sendo  uma  Sala  de  Recursos  generalista,  Equipe  Especializada  de  Apoio  a

Aprendizagem  e  o  Serviço  de  Orientação  Educacional.  Esses  serviços  possuem

apenas um profissional atuante, uma professora, uma pedagoga e uma orientadora. A

escola ainda possui Educadores Voluntários Sociais par auxiliar o atendimento aos

alunos  com diagnósticos  de  DI  (deficiência  Intelectual),  DF  (Deficiência  Física)  e

Autista.

As  coordenações  coletivas  são  realizadas  semanalmente  e  divididas

em:administrativa para informes gerais, prestação de contas e avaliações de ações.

Pedagógica, com temas de estudos solicitados pelos professores ou sugeridos pela

equipe  diretiva,  ou  serviços,  às  vezes  com parcerias  externa,  como  palestrantes,

pessoas da regional  ou  outra  contribuição,  e  a  última  do  mês  é  destinada  a  um

compartilhamento de saberes diversos, sendo sempre um link com a prática de sala

de aula, oportunizando assim a constituição do saber aliado ao exercício da cidadania

pela  e a  atualização de conhecimentos  e  de valores  em uma perspectiva  crítica,

responsável, contextualizada e lúdica.

VII- PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE
ENSINO- APRENDIZAGEM
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1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação

AEscola Classe 45,observando as orientações da LDB –9394 (BRASIL, 1996) e o

Regimento das Escolas Públicas do Distrito Federal  (SEE/DF, 2004),  reconhece a

avaliação  como  instrumento  indissociável  do  processo  educativo,  que  representa

importante  fonte  de  informação  para  formulação  de  práticas  pedagógicas,  que

enfatiza as progressões e as demandas de intervenções. Assim, a escola a faz de

forma contínua  e  processual,  acompanhando  e  registrando  o  desenvolvimento  do

estudante, sem, contudo objetivar sua promoção.

A  observação  é  importante  instrumento  utilizado  pelos  professores  desta

instituição escolar. Além de possibilitar-lhes conhecer os anseios, as carências e os

focos de interesse dos estudantes, esse recurso possibilita conhecer os processos de

aprendizagem,as  interações  com  seus  pares,  funcionários  e  professores.  Os

resultados destas observações são registrados em relatórios individuais discursivos,

bimestralmente para o Ensino Fundamental, semestralmente no caso da Educação

Infantil.  Estes  relatórios  são  apresentados  aos  pais/responsáveis  em  reuniões  e

servem de subsidio para o trabalho dos professores e da família em benefício das

crianças. Os estudantes de 1º ao 5º ano são avaliados por observações, atividades,

trabalhos de pesquisa e leituras.

Nesta  oportunidade,  a  escola  avalia,  além  do  desenvolvimento  de  seus

estudantes, as práticas de ensino e a instituição escolar, pois considera que todos os

seus profissionais  são responsáveis  pelos  problemas e  sucessos relacionados ao

desenvolvimento  das  crianças  e  devem  participar  da  elaboração  de  ações

diversificadas para acompanhamento e monitoramento de suas necessidades.

2. Conselho de Classe

O  Conselho  de  Classe  é  uma  instância  democrática  de  avaliação.  Nesta
instituição escolar é formado por uma equipe de professores do mesmo período e/ou
afins, a diretora ou sua representante, a Orientadora Educacional, as Coordenadoras
Pedagógicas, a professorada Sala de Recursos e a pedagoga da E.E.A.A..
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De acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública
de Ensino do DF (SEE/DF, 2010), compete a este conselho: 

I. Acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem
dos alunos;

II. Analisar  o  rendimento  escolar  dos  alunos,  a  partir  dos
resultados da avaliação formativa, contínua e cumulativa do seu
desempenho;

III. Propor alternativas que visem o melhor ajustamento dos alunos
com dificuldades evidenciadas;

IV. Definir ações que visem à adequação dos métodos e técnicas
didáticas ao desenvolvimento das competências e habilidades
previstas nas Orientações Curriculares da SEE/DF;

V. Sugerir  procedimentos  para  resolução  dos  problemas
evidenciados  no  processo  de  aprendizagem  dos  alunos  que
apresentam dificuldades;

VI. Discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar e de
recursos interpostos;

VII. Analisar,  discutir  e  refletir  sobre  a  Proposta  Pedagógica  da
instituição  educacional  de  modo  a  promover  mudanças  no
espaço escolar voltadas para a avaliação de todos os processos
e  procedimentos  adotados  para  o  alcance  da  melhoria  da
educação.

& 1º As deliberações, emanadas do Conselho de Classe devem estar
de acordo com o Regimento Escolar da SEE/DF;

& 2º O Conselho de Classe deve reunir-se, ordinariamente, uma vez
por  bimestre  e  ao  final  do  semestre  e  do  ano  letivo,  ou
extraordinariamente,  quando  convocado  pelo  diretor  da  instituição
educacional.

VIII- ACOMPANHAMENTO  E  AVALIAÇÃO  DO  PROJETO  POLÍTICO-
PEDAGÓGICO 

17



     Serão observados os princípios da transparência, confiabilidade, agilidade,
objetividade,  participação  dos  segmentos  da  comunidade  escolar  no  processo
avaliativo, respeito às diferenças inerentes às áreas administrativas e pedagógicas da
escola e utilização integrada de abordagens qualitativas e quantitativas de avaliação. 

A  avaliação  institucional  da  Escola  Classe  45  é  realizada  frequentemente:
diariamente, em nossas conversas informais durante os intervalos, nos questionamos,
levantamos  hipóteses,  concordamos  ou  apresentamos  sugestões  relativas  às
questões administrativas e pedagógicas visando à melhoria da escola e do sistema
educacional.

De maneira formal, a avaliação institucional é realizada através de diferentes
instrumentos que se completam entre si, tais como questionários, respondidos pelos
diversos segmentos da comunidade escola, debates nos diversos grupos, seminários
e observações.

A avaliação institucional tem propósitos e consequências, e será pedagógica e
transformadora,  pois  apresentará  alternativas  que  possibilitem mudanças,  seja  de
aperfeiçoamento de nossas ações, seja de mudanças de rumos e estratégias para
cumprimento de nossa missão.

Considerando-se  que  avaliar  é  comparar  os  objetivos  propostos  aos
resultados alcançados, faz-se necessário uma avaliação de caráter intenso, isto é,
levantar dados por meio de análises dos resultados, realizando reuniões periódicas
com a equipe de coordenação e professores em conjunto para:

- Verificar  os  erros  e/ou  acertos  para  que  as  ações  possam  ser
reorganizadas ou mudadas quando for o caso;

- Buscar sugestões entre os participantes para enriquecer o projeto e para
incentivar o envolvimento do grupo;

- Buscar soluções coletivas para as possíveis deficiências encontradas na
implementação dos projetos.

E isto ocorrerá em todo o processo de ensino aprendizagem, durante o ano
letivo através das atividades realizadas.

Com a participação ativa dos alunos, é possível avaliar que o envolvimento
efetivo faz parte do sucesso do projeto, e esse é o termômetro do mesmo, é valiosa
também, a opinião dos pais e interessados. 
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APÊNDICE I 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO

Ano: 2019

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das
ações

Responsáveis Cronogra
ma

Gestão 
Pedagógi-
ca

Ele

var o número 

de alunos 

alfabetizados,

desenvolvend

o o cognitivo 

em suas 

áreas de 

atuação.

Em  reuniões

específicas  disponibilizar

dados,  gráficos  sobre

aprendizagem  dos  alunos

por ano, aprimorando assim

o  processo  de  avaliação;

acompanhamento da equipe

pedagógica  nas  ações

executadas  pelos

professores  e  a  coerência

destas  ações  com  o  PPP

através  de  relatórios  ou

observações;  socialização

dos  critérios  de  avaliação

com  toda  a  comunidade

escolar em reuniões. 

Bimestralmente
nos conselhos de

classe

Supervisora e
coordenadores
pedagógicos e

equipe
diretiva.

De
Fevereiro

à
Dezembro.

Gestão das
aprendizag
ens e dos 
resultados 
educacio-
nais

Alcançar o
índice do

IDEB

Dados  os  gráficos

dos  índices  da  escola,

analisar,  avaliar  e  buscar

maneiras para solucionar as

dificuldades encontradas, 

Através dos
resultados

observados no
decorrer dos
bimestres.

Toda a equipe
escolar.

Durante
todo o ano

letivo.

Gestão 
Participati-
va

Participação

ativa  de

todos  os

membros das

instâncias

colegiadas,

pais  e

comunidade

escolar.

Reuniões,

conversas  informais  em

horários e dias diferenciados

proporcionando  assim  uma

maior participação; coleta de

sugestões  dos  membros;

convite  para  participarem

das atividades extraclasses.

Em  todos  os  encontros,

disponibilizar  o  Regimento

Interno e as conquistas dos

Reuniões
bimestrais ou

quando
necessário.

Equipe
gestora,consel
ho escolar e
convidados.

Bimes-
tralmente



SEEDF/CREC/...

nossos  alunos,  bem  como

da nossa escola.

Gestãode
pessoas

Participação

ativa  de

todos  os

segmentos

escolares,val

orizando com

compromisso

e  integrando

toda  a

comunidade

escolar. 

Valorizar, motivar e

agregar  a  comunidade

escolar  através  de  projetos

que  acontecerão  dentro  e

fora da escola; Proporcionar

momentos  para  reuniões  e

palestras  com  temas

diferenciados  a  toda  a

comunidade  escolar,

principalmente  com

membros  do  conselho

escolar;  Oferecer

oportunidades  a  toda

comunidade  para  conhecer

a importância do PPP; trazer

para a escola a contribuição

de profissionais de diversas

áreas  (psicólogos,

sociólogos,  médicos,  etc.)

para  falar,  dialogar  sobre

liderança  e  motivação;

elaborar  atividades culturais

e  esportivas  envolvendo

pais,  alunos,  professores,

funcionários  e  comunidade

em geral, integrando assim a

escola  à  comunidade;

oportunizar  a  participação

dos professores,  em cursos

de  formação  continuada

para  aprimorar  seus

conhecimentos.

Através
participação

efetiva de todos
os segmentos.

Equipe
gestora.

Bimestral-
mente.

Gestão
Financeira

Buscar

alternativas

para

suprirdificulda

des

Elaborar projetos e

pleitear  novas  verbas

através  de  cota  extra  para

reforma,  ampliação,

manutenção  do  prédio  e

Mensalmente Equipe
gestora.

Durante
todo o ano

letivo.
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financeiras,

não  só  com

os  recursos

governament

ais,  mas,

também, com

a  promoção

de  eventos

para  angariar

fundos  e  a

participação

da  APM

(Associação

de  Pais  e

Mestres). 

equipamentos e, adequação

do espaço físico.  Promover

eventos  para  angariar

fundos.

Gestão
Administra
tiva

Expor as
documenta-

ções dos
procedimen-

tos
administrati-

vos;

Assegurar a transparência
dos recursos administrativos

Nas
coordenações

coletivas
administrativas

Equipe gestora Uma vez
por mês

Utilizar as
verbas

PDAF, PDDE
e recursos

arrecadados
com eventos,

para
melhorar a
estrutura
física da
escola e

Garantir os recursos
pedagógicos.

Nas
coordenações

coletivas
administrativas

Equipe gestora Uma vez
por mês

Avaliar as
ações

pedagógicas
para melhor
atender os

recursos por
elas

utilizados.

Aperfeiçoar e renovar os
recursos tecnológicos

necessários para o bom
funcionamento da escola.

Nas
coordenações

coletivas
administrativas

Equipe gestora Uma vez
por mês

APÊNDICE II – PLANOS DE AÇÃO DE EQUIPES E DEMAIS PROFISSIONAIS:
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PLANO DE AÇÃO - 2019

EQUIPE: Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

Pedagoga -Catarina Pereira de Araujo

AçãoInterventiva do Serviço Especializado de apoio à Aprendizagem

JUSTIFICATIVA:

O Serviço Especializado de Apoio á Aprendizagem (SEAA) caracteriza-se como um serviço

técnico  pedagógico,  de  caráter  multidisciplinar,  prestado  por  pedagogos  e  psicólogos,  de  forma

articulada  e  integrada  com o Orientador  Educacional,  Sala  de  Recursos,  Supervisor  Pedagógico,

Coordenadores Pedagógicos, Professores Regentes e família.

A atuação dos profissionais  se dá por meio de orientações quanto às ações preventivas e

interventivas  dos  profissionais  do  Serviço  Especializado  de  Apoio  à  aprendizagem  dentro  das

instituições  educacionais,  visando  o  desenvolvimento  dos alunos  que  apresentam dificuldades  de

aprendizagens e necessidades educacionais especiais.

 OBJETIVO GERAL: 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de 

intervenções avaliativas, preventivas e institucionais, especialmente às instituições educacionais que 

ofertam a Educação infantil, Ensino Fundamental – Séries/Anos Iniciais e os Centros de Ensino 

Especial.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Favorecer a ressignificação das concepções de ensino e de aprendizagem dos atores da 

escola, promovendoa consolidação de uma cultura de sucesso escolar.

 Contribuir com reflexão acerca dos diversos aspectos pedagógicos e intersubjetivos, com 

vistas à oxigenação das práticas e relações no contexto escolar.

 Realizar procedimentos de avaliação/intervenção às queixas escolares, visando conhecer e 

investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto escolar.

 Contribuir com a formação continuada do corpo docente.

 Sensibilizar as famílias para maior participação no processo educacional dos alunos.
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 Assessorar a direção e a comunidade escolar, com vistas à criação de reflexões acerca do 

contexto educacional que facilitem a tomada de decisões, a construção e implementação de 

estratégias administrativo-pedagógicas. 
PÚBLICO ALVO: 

Escola, Família e alunos.

CAMPOS DE ATUAÇÃO:

A proposta da orientação pedagógica para a atuação das Equipes Especializadas de Apoio à 

Aprendizagem se coaduna com as recomendações feitas pelo MEC, as quais apontam que os processos 

avaliativos que necessitem ser realizados ao longo do percurso educacional, devam objetivar em suas múltiplas 

dimensões e variáveis, entre elas: 

a) As que incidem na aprendizagem – com o cunho individual; 

b) As que incidem no ensino – como as condições da escola e da prática docente;

c) As que inspiram diretrizes gerais da educação e 

d) As relações que se estabelecem entre todas elas.

Assim, propõe-se que a atuação das EEAA seja pautada por três grandes dimensões de trabalho, que devem

acontecer de forma articulada.

 1- Mapeamento Institucional

Constitui-se como uma etapa de análise institucional, que mantém o foco em suas várias dimensões, isto

é, pedagógica, administrativa, social, cultural, entre outras, considerando que estas são promotoras de

sucesso e/ou de fracasso no âmbito do espaço escolar;

 2- Assessoria ao trabalho coletivo

Constitui-se  como  uma  estratégia  de  intervenção  que  auxilia  a  instituição  na  conscientização  dos

processos educativos, tanto no que se refere aos avanços, compreendidos como ações pedagógicas

bem sucedidas, quanto aos desafios que podem ser superados por meio da ação coletiva.

 3- Acompanhamento e Avaliação:

O processo avaliativo é desenvolvido de forma dinâmica, flexível e com terminalidade independente em

cada etapa, à semelhança do PAIQUE;

A atuação do SEAA será direcionada para o desenvolvimento de ações institucionais, preventivas e

interventivas nas Dimensões: Escola/Família/Aluno.

A avaliação será processual e contínua.

Níveis Ações Previstas Período de execução
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Escola

Mapeamento Institucional:

 Realizar pesquisa sobre os aspectos estruturais e 
pedagógicos da instituição.

 Participar da elaboração do Projeto Político 
Pedagógico da escola.

 Incluir o plano de ação do SEAA ao PPP.

Assessoria ao Trabalho Coletivo:

 Participar efetivamente das coordenações coletivas 
da escola e contribuir com a formação continuada dos
professores, favorecendo a ressignificação das 
concepções de desenvolvimento, de aprendizagem, 
de ensino, de avaliação , entre outras necessidades 
apontadas pelo  grupo docente da escola. 

 Contribuir com o planejamento das atividades 
pedagógicas da escola: festas, momentos culturais, 
etc.

 Realizar  atividades  e  projetos,  em  parceria  com  o
professor, que favoreçam a intervenção nas situações
de queixa escolar, no contexto de sala de aula. 

Acompanhamento do Processo de Ensino e 
Aprendizagem:

 Participar de reuniõessemanais de planejamento das 
ações pedagógicas  junto a direção/SOE /SR

 Participar dos Conselhos de Classe. 
 Participar da aplicação de avaliações junto aos 

alunos com Transtornos Funcionais.
 Favorecer a Estratégia de matrícula.
 Entrevista  com  o  professor  e  outros  atores  da

instituição  educacional,  quando  necessário,  com  o
objetivo de: acolher a demanda do professor, ampliar
a problematização dos motivos do encaminhamento;

 Compreender, de maneira conjunta e integrada com o
professor, a história escolar do aluno, reconstruindo e
contextualizando a escolaridade, por meio da análise
das produções escolares do aluno; compreensão do
histórico  escolar  do  aluno;  conversa  com  os
professores das séries anteriores.

 Visitar os espaços escolares, tais como recreio e sala
de aula,conhecer os diversos contextos nos quais o
aluno está inserido e, por meio da interação com o
professor e com os alunos, procurar compreender as
diversas  relações  psicológicas  e  pedagógicas
estabelecidas;

 Realizar  atividades  e  projetos,  em  parceria  com  o
professor, que favoreçam a intervenção nas situações
de queixa escolar, no contexto de sala de aula. 

Início do ano letivo

No decorrer do ano 
letivo

No decorrer do ano 
letivo

 Realizar  e  participar  de  reuniões  com  as  famílias,
quando necessário;

 Entrevista com a família para executar as seguintes

No decorrer do ano 
letivo



SEEDF/CREC/...

Família

ações:
- informá-la da demanda da queixa e apresentar as
ações já desenvolvidas pela instituição educacional e
pela equipe.

-  solicitar  a colaboração da família  no processo de
investigação da queixa escolar.

- inteirar-se das atividades desenvolvidas pelo aluno
no ambiente familiar.

-  refletir  acerca  das  atribuições  familiares  e  as
atribuições da instituição educacional.

-  realizar  orientações  advindas  do  conhecimento
psicológico  e  pedagógico  que  instrumentalizem  a
família na condução das questões de seu filho. 

- Encaminhamentos para avaliação complementar

- Realizar a devolutiva da queixa escolar.

- acompanhar e dar suporte familiar às queixas em
processo.

Aluno

 Processo de avaliação e reavaliação.
  Atividades individuais
  Atividades em grupos 
 Atendimento direto e Indireto
 Realização de vivências e oficinas pedagógicas, 

conforme a demandaescola.
 Estudo de caso.

No decorrer do ano 
letivo

Soe e Sala de 
recursos

 Diálogo permanente estabelecendo parcerias na 
assessoria ao trabalho coletivo;

 Acolhimento das queixas escolares;
 Realização de reavaliações dos alunos com 

necessidades especiais;
  Articulação de atividades que favoreçam a inclusão.
 Participação na semana de“luta da pessoa com 

deficiência” 

No decorrer do ano 
letivo e em setembro 
quando se tratar da 
semana de luta da 
pessoa com 
deficiência.

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
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UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe 45 de Taguatinga

COORDENADORAS: Fabiola Ribeiro Torres e Glésia Ribas de Carvalho

A Escola Classe 45 de Taguatinga é uma instituição de Ensino Fundamental - Anos
Iniciais, que atende 14 turmas no turno matutino, sendo com 10 turmas do Bloco Inicial de
Alfabetização, 02 turmas de 4º ano  e 02 turmas  5º anos. No turno vespertino  11 turmas
de Educação Infantil, sendo 05 turmas de 1º e  06 turmas 2º períodos.

OBJETIVO GERAL:

Articular a proposta pedagógica da escola promovendo a formação continuada e
direcionar  os  professores  na  estruturação  do  seu  plano  de  ação  com  base  nas
necessidades dos alunos. Tornando o momento da Coordenação Pedagógica,  dinâmico,
criativo, importante e significativo para a realização do trabalho coletivo da escola, com os
professores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Assessorar o trabalho do professor com vistas a atingir o aluno dentro dos
diversos níveis de aprendizagem;
 Realizar  estudos  pedagógicos  oportunizando  a  formação  continuada  dos
professores;
 Oferecer oficinas que envolvam a utilização de materiais concretos e também
a confecção de objetos úteis com material reciclável;
 Propor e orientar trabalhos para serem desenvolvidos em sala de aula que
resgatem valores, hábitos e atitudes nos alunos;
 Elaborar e planejar a execução dos projetos de Política Pública e os demais
projetos da escola;
 Conduzir o trabalho do grupo de modo a ser desenvolvido dentro de uma
mesma perspectiva de ensino;
 Planejar ações que envolvam a participação direta da comunidade escolar
nos eventos e demais trabalhos da escola.



SEEDF/CREC/...

Nº Meta (o que fazer)
Descrição da ação

(como fazer)

Execução

(quando
fazer)

Recursos

humanos

Recursos
materiais

01 Semana

pedagógica

Apresentação da equipe diretiva
interventora;

elaboração do plano de ação para o
ano letivo.

04/02 a 
08/02

Diretor,vice,

Professores.

servidores

Data show,
computador,

folhas coloridas,
cola, tesoura.

02 Projeto Político

Pedagógico

Leitura e estudo do PPP já 
utilizado pela escola e possíveis 
ajustes.

Encontro com os professores 
para levantarmos o que temos em
nossa escola e o que queremos 
para auxiliar na construção do 
projeto;

Reflexão sobre se mantém ou 
altera o Tema maior da escola: 45

Sustentável e dos subtemas para 
cadapara cada bimestre:

. eu sustentável

. as relações sustentáveis

. natureza sustentável

. o mundo sustentável

Encontros para fazer 
levantamento deEventos, 
sugestão de dia e data para a 
realização dos mesmos;

Definição de ações pedagógicas,

Meses de

fevereiro

a julho

1ºbimestr
e

 2º 
bimestre

 3º 
bimestre

 4º 
bimestre

Diretor e

Vice,

professores,

pais, mães,

pedagoga,

orientadora,

sala de  

recursos e

servidores.

Questioná-

rios

Livros,

Didáticos e

literários;

atividades

diversas,CD

DVD, filme,

e outros.
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Nº Meta (o que fazer)
Descrição da ação

(como fazer)

Execução

(quando
fazer)

Recursos

humanos

Recursos
materiais

Excursões, datas comemorativas;

Redação final do projeto.

Durante 
todo o

Ano letivo

Junho e 
julho.

Diretora,

Orientadora,

coordenadoras

Computador

03 Regimento 
Interno

Construção coletiva das regras, 
normas,direitos, deveres, 
sansões,para ofuncionamento da 
escola como um todo.

Mês de 
março

Coletivo da

escola

Regimento do 
ano anterior, 
folhas e 
computador.

04 Reagrupamento Reunião para explicação das 
PolíticasPúblicas;

Aplicação de testes da 
psicogênese eTabulação dos 
resultadosseparando as  crianças 
por níveis de aprendizagens;

Estipulação do dia e tempo para o
reagrupamento interclasse;

Avaliação dos resultados dos 
reagrupamentos nas coletivas 
com fins de um novo 
planejamento;

Dramatização das histórias que 
subsidiamos testes para 
diagnósticos e o reagrupamento;

Elaboração de atividades 
apropriadas para cada nível de 
aprendizagem;

Orientação na elaboração de 

Mês de

Fevereiro 
ao

final  do 
mês

de 
novembro
.

Coordenadoras,

Orientador,

Pedagoga,

Diretora e

Professores.

Livros de

Literatura,

Atividades

Mimeografadas,

Histórias,

Bingos, cartão

Conflito, jogo

dememória,

glossário de

alfabetização,

letras móveis,
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Nº Meta (o que fazer)
Descrição da ação

(como fazer)

Execução

(quando
fazer)

Recursos

humanos

Recursos
materiais

relatóriosdescritivos para 
divulgação dos resultados;

Elaboração e preenchimento de 
fichas que ajudam no Conselho 
de Classe e autoavaliação.

músicas, DVD,

filmes, quadro

branco, ETC.

05 Coletivas Planejamento geral;

Troca de experiências 
pedagógicas;

Planejamento e organização dos 
eventos da escola;

Estudos;

Construção de sequências 
didáticasparaprojetos;

Divulgação de curso, feiras, 
reuniões, correspondências...

Encaminhamentos diversos;

Realização de oficinas (leitura, 
produção de textos, utilização de

Jogos.

Educação inclusiva

Do mês 
de

fevereiro 
até

o mês de

dezembro
.

Diretora,vice,

Coordenadoras,

Orientadora,

Pedagoga,

Professores,

Sala de

Recursos.

Textos diversos,

Vídeos,

Correspondên-

cias,Materiais   
eRecursos

Didáticos,

Mensagens,

Formulários,

Fichas, atas,

Apostilas,

Materiais de

Sucatas,

Cola, pincel,

Tesoura...

06 Viabilização e 
aplicação da 
provinha

Participação em reunião de 
aplicação

e entrega da provinha para as 
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Nº Meta (o que fazer)
Descrição da ação

(como fazer)

Execução

(quando
fazer)

Recursos

humanos

Recursos
materiais

Brasil escolas;

Estudo dos cadernos de 
aplicação, correção com os 
professores;

Organização com as turmas e 
com aEscola para a aplicação;

Análise, tabulação e 
encaminhamento dos resultados.

Duas 
vezes

durante o 
ano

CRA, alunos

do 2º ano,

Professores,

Coordenadoras,

Diretora.

Cadernos de

Prova, cadernos 
de

Aplicação,

Cadernos de

Correção,

Computador.

07 Estudos 
realizados

na 
coordenação

Diário de classe ( preenchimento, 
diagnóstico inicial, campos 
diversos,  cuidados especiais...);

Entendendoo projeto 45 
sustentável

(sustentabilidade);

Passos para uma aula de leitura,

Produção de textos, reescrita do

Texto,

Março até
o

Final do

Ano.

Diretora,

Orientadora,

Coordenadoras,

Secretária 
escolar,

Palestrantes

vindos de fora

da escola,

psicólogos.

Cópia do 
currículoem

Movimento.

Proposta 
pedagógica,

Subsídios para

Avaliação,

Diário de classe,
vídeos,

Textose

Apostilas.

08

Semanade

Educação para

Atividades voltadas para o 
esquema corporal das crianças 
com momentos Palestrantes, Folder, convite,
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Nº Meta (o que fazer)
Descrição da ação

(como fazer)

Execução

(quando
fazer)

Recursos

humanos

Recursos
materiais

a vida De psicomotricidade na cama 
elástica, brincadeiras com bola,

Pintura derosto como 
entretenimento.

Semana

de

06 a 10 
de

maio

Músicos,

Profissionais

da área de 
higiene e

Beleza,

Diretora,

Coordenadoras,

Orientadora,

Pedagoga,

Sala de 
recursos,

Professores,

Alunos,

Pais, mãese

toda 
comunidade

Escolar.

Bilhete, vídeo,

Instrumentos

Musicais,

Microfone,

Data show, CD,

Tintas,pinceis,

Cama elástica,

Caixa de som,

Painel, mural,

Máquina para

Fotografar,

Espelhos,

Mesas     e

Cadeiras.

09

Coordenação

diária

Planejamento semanal com 
professores de Educação infantil;

Planejamento de dramatizações, 
contação de histórias;

Trocas de experiências;

Ensaio de sócio drama;

Sugestões de atividades 
diferenciadas para sala de aula;

Preparação de sequências 
didáticas.

Durante o
ano

letivo

Professores e

coordenadoras

Cadernos de

Planejamento

Fichas,

Formulários.
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Nº Meta (o que fazer)
Descrição da ação

(como fazer)

Execução

(quando
fazer)

Recursos

humanos

Recursos
materiais

10 Envolvimentoda

Comunidade

Escolar como 
trabalho da 
escola

Nas reuniões de início do ano 
para

Apresentação do grupo de 
trabalho e entrega do regimento 
escolar interno;

Nasreuniões bimestrais para 
divulgação dos resultados dos 
alunos;

Através do Conselho Fiscal e 
Escolar;

Para participação de palestras, 
eleições, votações, mediante 
entregade bilhetes, convites;

Na participação dos diversos 
eventos realizados pela escola;

Nas ações sociais oferecidas pela

Escola;

Na elaboração do PPP, mediante 
coleta de dados via questionários 
eSemelhantes;

Nas reuniões extraordinárias para

Tratar de assuntos como PI-
Projeto

Interventivo, alunos com 
problemas para estudo de caso, 
para conversar com a 
orientadora...;

Nas culminâncias dos 
subprojetos;

Nas datas comemorativas (dia 
das mães, pais, crianças, avós...);

Nas convocações do Conselho de
Classe.

Durante 
todo

o ano

Letivo.

Comunidade

escolar de

modo geral,

diretora,

professores,

profissionais

do SOE, e

equipe de

apoio,

Coordenadoras.

Livros de Atas,

Relatórios

Descritivosde

Alunos,

Bilhetes de

convocação,

Listasde

Assinaturas,
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Nº Meta (o que fazer)
Descrição da ação

(como fazer)

Execução

(quando
fazer)

Recursos

humanos

Recursos
materiais

11 Dia nacional da 
lutada pessoa 
com deficiência

Momento de conscientização dos 
demais alunos e comunidade 
escolarsobre a importância da 
inclusão e daPresença dos alunos
ANEE no recinto escolar;

Preparação de um sócio drama 
relacionado ao tema para 
trabalharcom as crianças;

Apresentações feitas pelas 
criançasANEE para as demais 
crianças daEscola;

Trabalho feito coletivamente com 
aHistória: O Campeão.

Semanad
e

16 a  20  
de

setembro

Todosos

Profissionais

da escola,

inclusive  os

servidores

auxiliares em

educação.

Livros de história
infantil,

Atividades

Mimeografadas

Fantasias para

Sócio-drama,

Vídeos,CD,

Projeções e

Painéis.

13 Projeto 
Interventivo

Elaboração de estratégias de 
sondagem e atendimento aos 
alunoscom defasagem de idade, 
série eaprendizagem.

A partir do
mês

abril

Professores,

Pedagoga,

Coordenadoras,

SOE e os

Alunos.

Livros, 
atividades

Diversificadas, 
diagnósticose

Relatórios.
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Orientação Educacional
Plano de Ação 2019 – Nível Local

Eixo

Cronograma

Atividades                        

Fe
ve

re
ir

o

M
ar

ço

A
b

ri
l

M
ai

o

Ju
n

h
o

Ju
lh

o

A
go

st
o

Se
te

m
b

ro

O
u

tu
b

ro

N
o

ve
m

b
ro

D
ez

em
b

ro

01 Ações para 

implantação 

e/ou 

implementa-

ção do Serviço 

de Orientação 

Educacional

Realização de uma reunião com a 

Equipe Gestora e professores para a 

apresentação das atribuições da 

Orientadora Educacional

X

Levantamento das demandas da 

escola

X X

Organização do arquivo com as fichas 

de acompanhamento dos alunos

X X

02 Açõesno 

âmbito 

institucional

Acompanhamento dos resultados das 

avaliações e infrequência por meio da 

participação nos Conselhos de Classe

X X X X

Participação do processo de 

elaboração e execução da Proposta 

Pedagógica.

X X
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Elaboração do Plano de Ação, que 

contribua para o alcance das metas 

propostas no projeto Politico 

Pedagógico.

X X X

Avaliação dos resultados para 

possíveis adaptações das estratégias 

do plano de ação

X X

03

Ações junto ao

corpo docente

Participação do planejamento, 

execução e avaliação das atividades 

durante as coletivas semanais.

X X X X X X X X X X X

Discussão do Regimento Interno da 

Instituição e construção das normas 

disciplinares conforme demanda 

apontada pelos professores 

X X X

Apresentação dos procedimentos de 

encaminhamento e discussão dos 

formulários utilizados 

X

Realização de Encaminhamentos a 

Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem nos casos de 

dificuldades especificas de 

aprendizagem

X X X X X X X X X

Participação nos Conselhos de Classe e

coletivas para reflexão dos resultados 

das avaliações e testes da 

psicogênese, formulando propostas de

intervenção

X X X X X X X X X X X

Realização de devolutivas dos 

atendimentos/encaminhamentos dos 

alunos aos professores, direção e 

familiares, ao final de cada bimestre

X X X X

Participação em estudos de caso X X X X X

x Ações junto ao

corpo discente

Identificação e realização de ações, 

junto aos estudantes, das causas que 

interferem no avanço do processo de 

ensino e aprendizagem do aluno, de 

acordo com os encaminhamentos dos 

professores

X X X X X X X X X X X
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Apresentação das atribuições da 

Orientação Educacional.

X

Promoção de oficinas: valores 

humanos, autoestima, hábitos de 

estudos, entre outros.

X X X X X X X X X

Promoção de ações que permitem o 

conhecimento sobre os valores 

humanos e Estatuto da Criança e 

Adolescente.

X X X X X X X X X

Realização de atendimentos 

individuais e coletivos 

X X X X X X X X X X X 

Acompanhamento dos monitores do 

recreio 

X X X X X X X X X X 

Incentivo a partição dos alunos nas 

atividades escolares e nos projetos da 

escola

X X X X X X X X X X 

Projeto de Transição - Novos Olhares 

(alunos do 5° ano)

X X X

05 Ações junto à 

família

Identificação e realização de ações, 

junto à família, das causas que 

interferem no avanço do processo de 

ensino e aprendizagem do aluno, de 

acordo com os encaminhamentos dos 

professores

X X X X X X X X X X

Realização dos Encontros de Pais X X X

Promoção e reflexão sobre os conflitos

e as possibilidades de intervenção 

junto à família por meio de 

atendimentos individuais e coletivos 

X X X X X X X X X X X

Sensibilização sobre a participação da 

família no acompanhamento 

acadêmico 

X X X X X X X X X X X

06 Ações junto à 

rede social

Estabelecimento de parcerias com 

profissionais de outras instituições 

para o aprimoramento das ações 

preventivas

X X X X X X X 
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Encaminhamentos ao Conselho 

Tutelar nos casos de negligencia 

(infrequência)e maus tratos

X X X X X X X X X X X 

* Inserir neste item as ações integradas junto a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Sala de 

Recursos e Sala de Apoio.

PLANO DE AÇÃO SALA DE RECURSOS 

Escola: Escola Classe 45 de Taguatinga

Nome da Profissional da Sala de Recursos:Teresinha do Socorro de Novais

Objetivo Geral: Promover a concretização dos processos de inclusão, colaborando com a
construção de um ambiente escolar verdadeiramente acessível para os alunos assistidos pelo
Atendimento  Educacional  Especializado  da  Escola  Classe  45  de  Taguatinga,  com  a
participação de toda comunidade escolar.

Justificativa: A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais é sem dúvida o

grande desafio da educação brasileira em todos os segmentos.  O desafio de educar a todos

sem distinção como garante a Constituição Federal, respeitando individualidades e atendendo

os alunos nas suas especificidades de forma igualitária é enorme, porém recompensador. O

Atendimento Educacional Especializado está previsto nos artigos 58,59 e 60 da LDBEN (lei n

9394-96) e deve ser disponível em todos os segmentos do ensino.

Objetivos

Específi-

cos

Metas Estratégias Avaliação Responsáveis

e/ou

interlocutores

Cronograma

1. Promo

ver ações com

o objetivo de 

conscientizara

comunidade

Otimizar os 

encaminham

entos feitos 

pela 

comunidade 

escolar, 

Participando de 

reuniões, 

agilizando 

ações e 

valorizando 

sempre o 

Será realizada no 

decorrer de cada 

ação, usando a 

metodologia VER 

(respeitando a 

realidade), 

Sala de Recursos,

em conjunto com a

Comunidade

Escolar. Fevereiro a

Dezembro.
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Escolar sobre 

a importância 

da Lei nº9394-

96, bem como

a Lei Distrital 

nº 5.714/2006 

– Semana 

Distrital de 

Conscientizaç

ão e 

Promoção da 

Educação 

Inclusiva aos 

alunos com 

Necessidades

Especiais.

2 - Esclarecer 

quanto a 

função e as 

atribuições do 

professor da 

sala de 

recursos.

3 - Participar 

de formação 

continuada 

sobre a 

educação 

especial.

valorizando o

crescimento 

coletivo.

Conseguir 

que a 

comunidade 

escolar 

esteja 

consciente 

das reais 

atribuições 

da Sala de 

Recursos da 

EC 45 de 

Taguatinga.

Buscar 

ampliação de

conheciment

o na área da 

educação 

especial para

a melhoria 

da pratica 

pedagógica.

trabalho 

coletivo, em 

consonância 

com a CRET e 

SEEDF.

Proporcionar 

momentos de 

reuniões 

específicas e 

atendimentos 

individualizados,

se for 

necessários, 

coma 

comunidade 

escolar.

Participando 
das reuniões 
organizadas 
pela 
coordenação 
intermediáriada 
CRET. 
Fazendo cursos 
ofertados pela 
EAPE, bem 
como, cursos 
nas 
coordenações 
coletivas locais.

JULGAR (sobre as 

diretrizes da SEE-

DF e AGIR 

(conforme os 

interesses da 

comunidade 

escolar).

Sempre que se 

fizer necessário, 

respeitando a 

coletividade, 

preferencialmente, 

logo após cada 

ação.

Será realizada no 

decorrer do ano, 

respeitando o 

cronograma de 

cada curso.

Reuniões 

bimestrais de pais 

para reavaliação do

desenvolvimento 

dos seus filhos. E 

sempre que se fizer

necessário.

Durante o ano 

letivo vigente.

Sala de Recursos.

O órgão 

competente que 

estiver 

administrando o 

curso. 

(Coordenadores 

intermediários da 

educação especial

Tutores da EAPE).

Sala de Recursos.

.

Durante o ano 

letivo.

Durante o ano 

letivo.

Durante o ano 

letivo.
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4 – 

Proporcionar 

a efetiva 

participação 

dos pais ou 

responsáveis 

na vida 

escolar dos 

alunos 

especiais.

5. Garantir 

aos alunos 

especiais o 

direito à 

adequação 

curricular.

Desenvolver 

uma parceria

com os pais, 

visando 

torná-los 

cada vez 

mais 

participativos

no processo 

educacional 

de seus 

filhos.

Proporcionar

Intervenções

pedagógicas 

pontuais de 

acordo com 

a adequação

curricular de 

cada aluno.

Orientar o 

professor 

regente 

quanto a 

elaboração e

aplicação da 

adequação 

curricular, 

revisando-a 

sempre que 

Estabelecer 

uma larga 

interação junto 

aos pais através

de reuniões e 

atendimentos 

individualizados,

visando 

clarificar os 

objetivos da 

Sala de 

Recursos, 

favorecendo o 

desenvolviment

o 

biopsicossocial, 

na 

aprendizagem 

de seus filhos.

Realizar 

atendimentos 

direcionados a 

cada professor 

regente, 

orientando-o 

com trocas de 

experiências, 

visando o 

sucesso de 

cada aluno.

Proporcionar 

momentos de 

interações e 

Será realizada no 

decorrer de cada 

bimestre, pela Sala

de Recursos, 

Professor Regente,

bem como, com a 

Equipe e 

Supervisão 

Pedagógica.

Em cada atividade 

desenvolvida com 

o aluno, 

procurando 

observar seu 

desenvolvimento, 

fazendo anotações 

no portfólio e 

valorizando a auto-

avaliação.

Sala de Recursos e

demais 

profissionais 

envolvidos.

Será dinamizada 

pela professora da 

sala de recursos.

Durante cada 

bimestre.

No decorrer do 

ano letivo e em

Cada momento 

que se fizer 

necessário.
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6.  Planejar e 

realizar 

atendimentos 

aos alunos 

com 

necessidades 

especiais.

7.  Garantir o 

cumprimento 

da legislação 

a respeito da 

inclusão dos 

alunos 

especiais.

necessário.

Melhorar a 

autoestima 

dos alunos 

ANEEs; 

diminuir 

barreiras 

entre família 

e escola; 

ajudar os 

alunos em 

seu 

desenvolvim

ento 

biopsicossoci

al, bem 

como, em 

sua 

aprendizage

m.

superações, 

objetivando 

sempre o 

crescimento 

biopsicossocial 

do estudante, 

dinamizando 

conteúdos 

específicos a 

cada um de 

forma 

sistematizada 

em cada 

encontro com 

estratégias 

específicas 

(jogos 

cooperativos, 

colagens, teatro,

trabalhos 

manuais, 

brincadeiras, 

leituras para 

promover a 

antecipação de 

conteúdos, 

levantamento de

hipóteses; 

exercícios 

inferenciais para

perceber 

informações 

implícitas; jogos 

de quebra 

cabeça; 

encaixes; 

alfabeto móvel; 

materiais de 

sucata, etc).

Será realizada pela

equipe de apoio, 

gestores e 

secretário.

Verificar 

sistematicamente 

junto ao professor 

regente, aos alunos

e direção, como 

está o atendimento 

do Monitor, ou 

ESV.

Ação Integrada, 

professora da Sala 

de Recursos, 

Pedagoga, 

Orientadora, 

Gestores e 

Secretário Escolar.

Será realizado pela

professora da sala 

de recursos.

Data a ser 

definida pela 

SEE/DF.

No decorrer do 

aluno letivo.
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8. Trabalhar 

junto aos 

Monitores e 

Educadores 

Sociais 

Voluntários 

(ESV)

9. Festividade 

em 

comemoração

ao dia 21 de 

setembro.

Participar da 

estratégia de

matrícula, 

bem como, 

intervir para 

fazer cumprir

os direitos do

aluno.

Orientar os 

Monitores e 

ou 

Educadores 

Sociais 

Voluntários, 

quanto aos 

comportame

ntos dos 

ANEEs e 

quanto as 

suas 

atribuições, 

promovendo 

encontros e 

dirimindo 

dúvidas.

Sensibilizar 

toda a 

comunidade 

escolar 

sobre a real 

inclusão 

(Semana 

Reunir com a 

equipe de apoio 

a 

aprendizagem, 

equipe gestora 

e secretaria 

escolar para 

elaboraçãoda 

estratégia de 

matrícula de 

2019.

Através de 

reuniões, 

encontros e 

atendimentos 

individuais, 

harmonizando a

compreensão 

sobre o trabalho

pedagógico com

alunos de AEEs.

Realizar em 

conjunto com a 

comunidade 

escolar: peça 

teatral; 

gincanas; 

recreio musical; 

Reunião avaliativa 

com todos os 

participantes com 

vista melhorar a 

comemoração dos 

anos vindouros.

Sala de Recursos e

comunidade 

escolar.

Semana de 21 

de setembro.
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diferente). palestras; jogos 

cooperativos e 

demais 

atividades que 

venham 

contribuir.

Observação:Plano de Ação sujeito a alterações ao longo do ano letivo.

APÊNDICE III – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Os projetos têm como foco principal o desenvolvimento dos estudantes tanto no
campo cognitivo e psicomotor, quanto no desenvolvimento social. 

Visando aumentar o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica ( IDEB) da
escola,  foram  planejados  projetos  para  que  o  aluno  progrida  cognitivamente  e  sejam
sanadas possíveis dificuldades que venham ter no aprendizado.

Em alguns projetos, o objetivo principal é incentivar a leitura para que assim os
estudantes  aumentem  o  vocabulário,  conheçam  vários  estilos  literários  e  adquiram
conhecimentos em todas as áreas (conhecimentos gerais). Tais como:

• Sacolinha  da  Leitura,  Momentos  da  Leitura,  e  Resgatando  a  leitura  no  recinto
escolar.

• Outro  projeto,  como  o  de  Datas  Comemorativas,  proporcionam  ao  estudante  o
conhecimento  de  várias  culturas,  além  de  mostrar  o  próprio  desenvolvimento  e
participação no desenvolvimento educacional.
• Em outros ressaltamos o exercício da cidadania e assim sucessivamente.
Os projetos a serem trabalhados no ano letivo de 2019, propiciam a participação

ativa dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Os professores e a escola
estão  se  preparando  para  atender  a  estudantes  que  necessitem  de  atendimento  ou
atenção especial.

A E.C. 45 propicia aos estudantes contato com novas práticas de ensino de acordo
com as possibilidades da instituição.  
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Estrutura de Projeto Integrador 

IDENTIFICAÇÃO1
Unidade Escolar: Escola Classe 45 de Taguatinga
Título do Projeto:Momento de Leitura
Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Total de estudantes 

envolvidos:538
Áreas de conhecimento:Português
Equipe responsável: Todo segmento escolar

JUSTIFICATIVA

A escola enquanto espaço de desenvolvimento de competências e habilidades necessárias 
à ampliação do senso crítico, autonomia intelectual e capacidade de reflexão e ação diante 
de informações e problemas, têm por obrigação abertura de espaço para leitura, 
oportunizando momento de enriquecimento cultural dos discentes.

PROBLEMATIZAÇÃO

 Que tipo de leitura eles querem ler hoje?
 A leitura será feita pela professora ou pelo aluno?
 Todos conseguiram parar e concentrar para ler?

OBJETIVOS

GERAL
Incentivar a leitura de livros literários com temas ligados à vida, ao

social, usando a ampliação do saber e reflexão sobre ações pessoais.

ESPECÍFICOS
 Estabelecer consciência sobre a importância da leitura, para um bom

desenvolvimento do vocabulário e da escrita;

 Identificação dos elementos narrativos;

 Formar hábitos de leitura.

CONTEÚDOS
 Leitura e interpretação oral
 Despertar o raciocínio temporal
 Saber ler e entender

IDENTIFICAÇÃO2
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Unidade Escolar: Escola Classe 45 de Taguatinga
Título do Projeto: RELAÇÕES SUSTENTÁVEIS E DIVERSIDADE HUMANA

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Total de estudantes envolvidos: 
538

Áreas de conhecimento: Ciências e história
Equipe responsável:Todos os segmentos escolar

JUSTIFICATIVA

Todo ser humano é dotado de inteligências emocionais, dentre elas a que mais se
destaca é a relação interpessoal,  pois é a forma com que a pessoa lida com seu meio
social, seja na família, na escola ou no trabalho.

É importante destacar que nem sempre cruzam o nosso caminho pessoas que nos
agradam, pessoas que provocam sentimentos os quais não queríamos experimentar, o que
nos faz afastar consciente ou ate mesmo inconscientemente.

Como a escola é um espaço social com grande número de pessoas, portanto, uma
diversidade  de  personalidades,  é  certo  que  existirão  os  conflitos,  as  divergências  de
opiniões. Porém o que não pode se considerar normal é o desprezo, o desrespeitofrente aos
conflitos,  pois  estes  devem  ser  trabalhados,  refletidos  para  que  se  resolvam  e/ou
minimizem; um exercício para se desenvolver a tolerância.

 Muitas vezes, devido às atribuições do dia a dia, valores essenciais para manter
relações saudáveis com as outras pessoas deixam de ser empregados. Essas atitudes vão
tornando as relações mais superficiais e fragilizadas e as pessoas vão se distanciando, o
que contribui para a falta de estímulo e motivação no trabalho. E uma vez que todas as
relações dentro da escola refletem diretamente no rendimento do trabalho (ter boas relações
com o grupo de trabalho, com a direção, funcionários e com os alunos), é fundamental para
que o trabalho seja completo e para que o ato de ensinar seja prazeroso, destaca-se a
relevância do tema “Relações Sustentáveis e Diversidade Humana”.

Valorizar, resgatar e fortalecer os valores nas relações humanas, dentro e fora da
escola são ações importantes a serem desenvolvidas em uma escola sustentável; valores
como: o respeito, a tolerância, o diálogo, e outros.

Uma educação alicerçada por valores além de promover a qualidade das relações
entre todas as pessoas entre todas as pessoas (alunos, professores, equipe diretiva, equipe
de  apoio,  coordenação,  outros  colaboradores  da  escola  e  família)traz  também,  a  boa
convivência pela prática da cooperação e o incentivo à cultura da paz, tão essenciais na
busca pela sustentabilidade das relações interpessoais.

Se  as  relações  na  escola,  de  uma  forma  geral,  não  estiverem  equilibradas,  o
professor na sala de aula não desenvolverá um bom trabalho, e seu relacionamento com os
alunos também poderá ficar comprometido. Mosquera e Stobaus alertam que: “Grande parte
dos problemas que um docente enfrenta podem ser provenientes de um ambiente hostil,
podendo este se tornar ainda mais hostil quando se trabalha com pessoas diversas” (2004
p.  93).  Para que haja um relacionamento saudável  entre  o grupo é preciso  respeitar  e
compreender que as pessoas são diferentes, portanto, pensam e agemdiferente.

Reitera-se  que  quando  há  um  bom  entendimento  entre  toda  equipe  da  escola,
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quando existe comunicação e respeito tudo funciona melhor (as normas são discutidas, as
sugestões dadas pelos colegas são levadas em consideração e todos tentam usar uma
mesma  linguagem),  há  grandes  possibilidades  de  se  alcançar  uma  estrutura  forte  e
solidificada na escola. 

PROBLEMATIZAÇÃO

 O que é respeito para os alunos?
 Quem e o que devem respeitar?
 Somos todos iguais? Por quê?
 E o nosso ambiente escolar? Devemos cuidar dele? Como?

OBJETIVOS

GERAL
Proporcionar um espaço de troca de saberes e delegação de 
responsabilidades no propósito de estabelecer uma aprendizagem 
significativa ao aluno através de ações conduzidas com os interesses e 
os anseios de todos, com respeito às individualidades.

ESPECÍFICOS
 Incorporar e consolidar determinados valores, atitudes e hábitos

nas relações interpessoais e intrapessoais; 

 Reconhecer  os  problemas  comportamentais,  suas  origens  e
formas de intervenção e sua solução ou prevenção, articulados
com os conteúdos e práticas escolares cotidianas;

 Estabelecer relações entre os problemas locais e os problemas
globais do planeta;

 Reconhecer e entender a Educação como cultura e a sala de aula
como espaço multicultural, intercultural e transcultural.

 Identificar os diferentes grupos sociais dentro do meio escolar; 

 Exemplificar interações que esses grupos mantêm;

 Avaliar o impacto das questões ambientais sobre o meio escolar
em seu  conjunto,  de  um tipo  concreto  de  interações  entre  os
distintos grupos.

 Estimular os alunos a serem multiplicadores dos conhecimentos
sobre o Meio Ambiente em sua comunidade.

CONTEÚDOS
 Relação eu e o outro
 Relação com o meio ambiente
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IDENTIFICAÇÃO 3
Unidade Escolar: Escola Classe 45 de Taguatinga
Título do Projeto: Sacolinha da Leitura

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Total de estudantes envolvidos: 
538

Áreas de conhecimento: Português
Equipe responsável:Todo segmento escolar

JUSTIFICATIVA

Visa integrar a criança, com o auxílio da família, ao mundo da literatura Infantil.
PROBLEMATIZAÇÃO

 O que o aluno gosta de ler?
 Será que alguém em casa ouvirá a sua história? 

OBJETIVOS

GERAL
Envolver a criança e a família no mundo da leitura e da escrita.

ESPECÍFICOS
 Desenvolver o gosto pela leitura;
 Socializar a criança da Educação Fundamental – Anos Iniciais, ao

mundo da literatura infantil; Aproximar a família ao processo de
leitura;

 Desenvolver a responsabilidade.

CONTEÚDOS
 Leitura e interpretação oral 
 Autonomia na leitura
 Despertar o gosto pela leitura e diferentes gêneros literários

IDENTIFICAÇÃO 4
Unidade Escolar: Escola Classe 45 de Taguatinga
Título do Projeto: Resgatando a leitura no recinto escolar ( Sala de leitura)

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Total de estudantes 



SEEDF/CREC/...

envolvidos:538
Áreas de conhecimento: Português
Equipe responsável: Todos os professores e equipe pedagógica

JUSTIFICATIVA
Nenhuma escola  atinge  por  completo  o  seu  papel  social  se  não  oferecer  à  sua

clientela  todas as  etapas  necessárias  que possam proporcionar  uma interação  maior  e
melhor com a vida e com o mundo. 

Um dos ambientes mais apropriados para uma dessas etapas é a Sala de Leitura,
uma vez que nela, são oferecidas fontes de leituras diversas que levarão o leitor à aquisição
de conhecimentos, que ampliarão horizontes nos âmbitos pessoal, social, cultural, político...,
além de proporcionarem uma maior visão do mundo em que vivem.

Já faz algum tempo que a Escola Classe 45 de Taguatinga vem desenvolvendo o seu
trabalho didático-pedagógico com as crianças sem ter o suporte de uma Sala de Leitura
onde os alunos possam buscar e ampliar seus conhecimentos a partir do contato diário com
os livros, auxiliares necessários à formação do cidadão como um todo.

Foram levantados problemas em salas de aula como dificuldades enfrentadas pelos
alunos em ler proficientemente, interpretar textos nos níveis intertextuais e contextuais, nas
produções de textos, dificuldades no desenvolvimento da criatividade, incidência de muitos
erros gramaticais e ortográficos e capacidade limitada para debates e discussões, inclusive
alunos dos quartos e quintos anos.

Associamos essas dificuldades apresentadas à falta de leitura e então veio à ideia de
revitalizar  a  Sala  de  Leitura  na  Escola  que  estava  desativada  sem  acesso  para
empréstimos,  pesquisas,  leituras  livres e monitoradas.  Ao tornar  esse espaço funcional,
espera-se  que  o  acesso  semanal  de  cada  turma  à  mesma  para  leitura,  empréstimos
individuais,  apreciação de histórias lidas e contadas,  bem como a intervenção diária do
professor, leve os alunos a uma reversão do quadro problemático apresentado acima.  

PROBLEMATIZAÇÃO
 Acervo da sala de leitura mínimo
 Falta de recursos humanos na sala de leitura para auxiliar

OBJETIVOS

GERAL
Despertar nos alunos o gosto e o prazer de ler.

ESPECÍFICOS
 Propiciar o desenvolvimento da criatividade e estimular a 

imaginaçãonas produções escritas e no uso da fala (situações de 
diálogos, conversas, exposições de ideias);

 Formar leitores ativos, construtivos e participativos;
Desenvolver habilidades de compreensão e interpretação de textos nos 
diversos níveis; 

 Ampliar o vocabulário e as ideias nas atividades orais e de 
produção escritas;
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 Formar gradativamente o leitor pesquisador;
 Criar situações que levem o aluno a interagir com o livro 

(solicitando o empréstimo, lendo, pesquisando, inferindo...);
 Oferecer momentos de leitura, contação e dramatização de 

histórias dinamizando o espaço do leitor e despertando o interesse para 
que realizem essas atividades.

CONTEÚDOS
 Leitura e interpretação
 Despertar o gosto pela leitura
 Organização espaço e tempo

IDENTIFICAÇÃO 5
Unidade Escolar: Escola Classe 45 de Taguatinga
Título do Projeto: Recreio monitorado

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Total de estudantes 
envolvidos:538
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Áreas de conhecimento: Psicomotor
Equipe responsável: Todos os segmentos escolares

JUSTIFICATIVA

A iniciativa do projeto do Recreio tem como base a real situação da escola com dados
colhidos através de depoimentos dos alunos, professores e servidores, que demonstraram
grande  preocupação  em  relação  ao  nível  de  informação  e  violência  na  escola,
principalmente no horário do recreio, onde fica explícito o maior momento de empolgação
dos alunos, onde eles têm a necessidade de extravasar energia e acabam tornando as
brincadeiras agressivas

PROBLEMATIZAÇÃO

 Aprender a respeitar o outro
 Socialização
 Brincar em grupo e coletivamente
 Saber dividir os brinquedos

OBJETIVOS

GERAL
Sensibilizar o corpo docente, discente e demais funcionários da escola, 
sobre as ações do projeto, para assim promover a integração e a 
conscientização da comunidade escolar quanto à necessidade da 
revigoração da prática do respeito mútuo, valorizando o próximo.

ESPECÍFICOS
-  Desenvolver relações humanas cooperativas visando a formação de
um espírito de equipe e amizade na escola;

- Contribuir para o processo de integração escola-família-comunidade,

atuando como elemento de ligação e comunicação entre todos.

CONTEÚDOS
 Socialização
 Respeito consigo mesmo e com o outro
 Utilização do espaço escolar

IDENTIFICAÇÃO 6
Unidade Escolar: Escola Classe 45 de Taguatinga
Título do Projeto: Datas Comemorativas

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Total de estudantes 
envolvidos:538
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Áreas de conhecimento: Interdisciplinaridade
Equipe responsável:Todos os segmentos escolares

JUSTIFICATIVA

A necessidade do conhecimento das culturas existentes no nosso país, a integração
entre os alunos e o trabalho nas diversas áreas de Artes, leva os alunos a confeccionar
materiais e apresentações que serão expostos para a comunidade.

PROBLEMATIZAÇÃO
 Planejamento interdisciplinar

OBJETIVOS

GERAL
Incentivar a pesquisa em vários meios de comunicação, a produção de 
texto e a socialização.

ESPECÍFICOS
 Comemorar datas específicas;
 Conhecimento de várias culturas;
 Estudo de História;
 Desenvolver  o  espírito  cívico  devido  a  algumas  datas

comemoradas;
 Socialização entre os alunos de várias turmas e idades.

CONTEÚDOS
 De acordo com os eventos do mês, os conteúdos serão ministrados e integrados as 

datas comemorativas

IDENTIFICAÇÃO8
Unidade Escolar: Escola Classe 45 de Taguatinga
Título do Projeto: Transição do 5º para o 6º ano

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Total de estudantes envolvidos: 
538

Áreas de conhecimento: Todas as disciplinas
Equipe responsável:Orientadora educacional e equipe gestora
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JUSTIFICATIVA

Este  projeto  foi  elaborado com o intuito  de  melhorar  o  desempenho  escolar  dos
alunos do5º ano, por meio de atividades que visam uma melhor adaptação dos mesmos na
iniciação do Ensino Fundamental Anos Finais.

As atividades escolhidas trabalharão o aluno como um todo

PROBLEMATIZAÇÃO

 Demonstrar o funcionamento dos anos finais
 Explicar detalhes
 Aulas demonstrativas de disciplinas e seus horários do dia-a-dia

OBJETIVOS

GERAL
Desenvolver hábitos e atitudes que gerem competências necessárias, 
para o ano seguinte do Ensino Fundamental – 6º anos.

ESPECÍFICOS
Desenvolver nos alunos a autonomia e segurança em relação ao

novo ambiente;
Despertar o interesse e gosto pelos estudos;
Colaborar com a escola e a família, nos aspectos importantes da

educação do aluno, tais como: cognitivo, afetivo e psicomotor;
Viabilizar a compreensão do hábito de estudo e

 Estudar para a vida

CONTEÚDOS
 Leitura e interpretação 
 Autonomia



PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)

Nº
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma

Reduzir  o  índice
de  reprovação  e
repetência  em
5%.

Oferecer acompanhamento 
aos estudantes por meio de 
aulas de reforço e sala de 
leitura.

Promover  iniciativasculturais:
projetos interdisciplinares.

Professores
Alunos
Equipe gestora
Comunidade escolar

Durante todo o
ano letivo

Qualificar  a
coordenação
pedagógica
como  umespaço
de  estudo,
reflexão  e
formação
permanentes.

Promovermomentos de estudo
na coordenação pedagógica.

Estimular  a  participação  dos
professores  em  cursos
ofertados  pela  EAPE,  UnB  e
outras instituições.

Supervisão,
Coordenação pedagógica e
Equipe gestora

Durante todo o
ano letivo.

Estimular  a
atividadedocente
em   dedicação
integral à escola ,
com  tempo
efetivo  para  as
atividades   de
planejamento
individual  e
coletivo.

Propor  ações  quevalorizem  a
troca  de  experiências  ,  o
estudo  e  a  participação  dos
professores  nas  discussões
acerca  da  coordenação
pedagógica  como  espaço  de
formação

Supervisão,
Coordenação pedagógica e
Equipe gestora

Durante todo o
ano letivo.

Resgatar  as
relações
interpessoais  de
forma
ética,contribuind
o  com  um clima
institucional
prazeroso.

Estabelecer  espaços  de
diálogo e de confraternização,
a fim de que se fortaleçam os
vínculos  pessoais  e
institucionais  reforçando  o
sentimento  de  pertença  ao
grupo.

Supervisão,
Coordenação pedagógica e
Equipe gestora

Durante todo o
ano letivo.

Promover 
a melhoria da 
qualidade do 
processo de 
ensino e de 
aprendizagem, 
por meio de 
intervenções 
avaliativas, 
preventivas e 
institucionais, 
especialmente às
instituições 
educacionais que
ofertam a 
Educação 
infantil, Ensino 
Fundamental – 
Séries/Anos 

 Diálogo permanente 
estabelecendo 
parcerias na 
assessoria ao trabalho
coletivo;

 Acolhimento das 
queixas escolares;

 Realização de 
reavaliações dos 
alunos com 
necessidades 
especiais;

  Articulação de 
atividades que 
favoreçam a inclusão.

 Participação na 
semana de“luta da 
pessoa com 
deficiência” 

Professora da E.E.A.A. Durante todo o
ano letivo.



Iniciais e os 
Centros de 
Ensino Especial. 

AVALIAÇÃO 

O acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico acontecerão, no
decorrer do ano letivo, nos espaços de coordenação pedagógica, nas reuniões de pais ou
responsáveis envolvendo alunos,  professores,  equipe pedagógica. Dar-se-á por meio da
avaliação  institucional  que  se  destina  a  analisar  o  desenvolvimento  das  propostas
construídas, identificando suas fragilidades e potencialidades a fim de que se garanta a
qualidade do trabalho escolar.  A forma de registro da avalição desse processo se dará
através  de  anotações  em  atas  e  reuniões  e  se  necessário  serão  feitas  alterações  no
processo de construção do Projeto Político Pedagógico.

REFERÊNCIAS

Diretrizes Pedagógicas. SEE – Subsecretaria de Educação Básica. Brasília: 2008.
Estratégia de Matrículas para a Rede Pública de Ensino do DF/ 2010. SEE Brasília:
2009.
Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do DF.
SEE –Subsecretaria de Educação Pública, Brasília: 2010.
Currículo em movimento
Diretrizes para avaliação
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