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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este projeto está fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases, lei n. 

9394/1996, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, no Currículo em Movimento da 

Educação Básica da Educação Infantil e Anos Iniciais do Distrito Federal, nas 

Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo, na Orientação 

Pedagógica Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógicas nas Escolas, 

nas Diretrizes de Avaliação, no Projeto Político Pedagógico Carlos Mota e nas 

Diretrizes e Metas do Governo do Distrito Federal. 

Visa o desenvolvimento de projetos diretamente relacionados à 

realidade apresentada (no Histórico), buscando identidade própria no sentido de 

enriquecer a bagagem cultural com o desenvolvimento do currículo especificados pelo 

corpo docente, funcionários desta Instituição de Ensino, ideias e ideais da 

comunidade local e entidades governamentais. 

Traz como objetivo principal o progresso na vida estudantil, buscando 

despertar no aluno o interesse por uma vida escolar produtiva, a qual servirá de 

sustentação para o crescimento intelectual e consequentemente de suas 

potencialidades. 

A Escola Classe 53 de Taguatinga busca orientar o trabalho educativo à 

luz de um ensino que venha atingir e fomentar o saber institucional como significativo 

e real, resgatando valores e a função social da escola, bem como considerar as 

práticas para a formação da sociedade, atentando, em especial, para os problemas 

específicos da comunidade local, suas expectativas, necessidades, costumes e 

manifestações culturais de forma a atender e valorizar sua identidade. 

Ao buscar melhor operacionalização, coloca as organizações 

administrativa, curricular e institucional como ponto de apoio para se posicionar na 

execução deste projeto. O foco principal é a formação de cidadãos autônomos e 

conscientes de seus direitos e deveres.  

Com o firme propósito de intensificar o desenvolvimento ensino 

aprendizagem, a administração desta Instituição Educacional permanecerá atenta a 

todas as atividades desenvolvidas a fim de que esta venha a cumprir suas metas, de 

acordo com o presente projeto. 

 



 

 

 

I - APRESENTAÇÃO DO PPP E DE SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

CONSTRUÇÃO COLETIVA 

 

O PPP dessa instituição de ensino, representa a nossa identidade, tendo 

como objetivo, nortear, guiar o trabalho pedagógico e administrativo, onde todos 

juntos trabalhamos para atingir os objetivos e metas, ofertando uma educação de 

qualidade para as crianças em seu desenvolvimento nas áreas: psicológica, 

intelectual, social e cumprindo as funções preconizadas no Currículo em Movimento 

da Educação dos Anos Iniciais. 

Para tornar o PPP eficiente, temos que fazê-lo no coletivo, na busca de 

soluções, na avaliação dos resultados. Para isso, faz se necessário à participação de 

toda a comunidade escolar (direção, coordenação, equipe, auxiliares de educação, 

EEAA, SOE, professores, alunos e pais) no processo de elaboração, implementação 

e acompanhamento. 

Todos citados acima fizeram parte da construção do PPP desta Unidade 

de Ensino: 

✓ Através de reuniões, foram feitas avaliações com funcionários e pais das ações 

pedagógicas e administrativos. 

✓ Caracterização da comunidade escolar através de questionário aplicado aos 

pais/responsáveis, contribuição para o PPP (em anexo) 

✓ Apreciação das informações coletadas junto à comunidade escolar para a 

compilação dos dados e ajuda na elaboração do PPP. 

✓ Discussão e elaboração do PPP com os professores na semana pedagógica, 

através de estudos. 

Os professores iniciaram o ano letivo de 2017, refletindo acerca da 

construção do PPP, através de estudos coletivos, em busca de melhoria para a 

qualidade do ensino, entendido como a própria organização do trabalho pedagógico 

da escola como um todo. 

          Foram feitas atividades de descontração e estudos no coletivo, para 

entendermos o porquê do Projeto Político Pedagógico: 

✓ Estrutura do PPP segundo orientações pedagógicas da SEEDF 

✓ O documento, a leitura e a ficha de UNIEB 

✓ Perguntas de um leitor que aprecia um PPP 



 

 

✓ Os princípios 

✓ Eixos estruturantes 

✓ Organização em ciclos de aprendizagem 

✓ As finalidades de um PPP 

✓ A essência de um PPP comprometido com as aprendizagens de todos na 

escola. 

Concluímos a importância do planejamento na tarefa de transformar 

prática educativa na direção de um ensino mais significativo, crítico, criativo e 

duradouro para a construção da cidadania, na perspectiva da autonomia e da 

solidariedade. 

 
 

II – HISTORICIDADE  

  
Escola Classe 53 de Taguatinga 
Endereço: QNL 16 Via 02 Lote 01 Taguatinga Norte - Brasília – DF 
Email: 53taguatinga@gmail.com  
Telefone: (61) 3901 6752  
CEP: 72160-600  

 

Esta escola foi criada com base na Portaria nº 108, de 15 de dezembro 

de 1992 com o objetivo de oferecer educação de qualidade aos moradores dessa 

comunidade, ofertando às crianças o ensino fundamental, séries iniciais.  

Na época, o Governo do Distrito Federal, desenvolvia um trabalho 

visando à erradicação de invasões, sendo esta área destinada aos moradores das 

invasões Boca da Mata e da Vila Maestro, da QNJ / QNG. Concluído o assentamento, 

as famílias esbarraram em vários problemas, sendo um deles, a necessidade de 

escolas nesta área. Assim, a comunidade com idade escolar foi subdividida em 

grupos que deveriam ser atendidos nas escolas das comunidades vizinhas, no turno 

intermediário, com duas horas e meia de aula por dia. Ante o grande problema 

gerado, ficou determinada a construção de outras duas escolas, em caráter 

provisório, ambas de zinco. Com tudo isso, ainda era necessário atendimento das 

crianças em três turnos, incluindo o turno da fome. Desta forma ficou claro que o 

número de salas de aulas construídas, foram poucas para atender a comunidade 

local.    



 

 

Na busca da solução para o problema, foi inaugurada esta Instituição de 

Ensino no final do ano de 1992, sendo preciso agilizar para que o início do ano 

escolar acontecesse em conjunto com as demais escolas da rede de ensino do 

Distrito Federal. Estava erradicado o turno intermediário nesta comunidade, que já 

podia contar com uma nova escola composta de 10 (dez) salas de aula, uma sala 

específica para aulas de arte, biblioteca e demais dependências necessárias para um 

atendimento de qualidade. Em se tratando da escola classe, não seria preciso uma 

sala específica para aulas de Artes, readaptando-a para sala de aula e, 

posteriormente transformando uma sala de aula em videoteca, permanecendo o 

mesmo quantitativo de salas de aula.  

Entre o período de 1994 a 1997, esta escola recebeu uma nova pintura e 

o fechamento do pátio interno. Entre 2001/2003, para evitar danos e furtos ao 

patrimônio. Foram colocadas grades nas janelas da direção, secretaria, sala dos 

professores, videoteca e salas de aula. Em 2003 os banheiros dos alunos foram 

reformados bem como revitalizada a pintura interna e externa. 

Em 2008 com as novas propostas de melhoria da qualidade de ensino, a 

escola aderiu ao Projeto da Secretaria da Educação implantando a Educação Integral, 

atendendo parcialmente os alunos do 2º ao 5º ano com monitores do Programa de 

Jovem Educador Voluntário. Como todo projeto que se inicia esbarrou-se em 

dificuldades tais como: espaço físico insuficiente e pessoal pouco qualificado ao que 

se propunha, tendo a escola que fazer adaptações. 

Em 2010 houve um avanço na parte tecnológica com o recebimento de 

computadores do Programa do MEC Proinfo Urbano, bem como o programa de banda 

larga nas escolas, o que facilitou a inserção de alunos e professores ao mundo digital. 

Algumas mudanças estruturais e pedagógicas, tem sido possibilitadas, 

desde 2008, através dos recursos referentes aos Programas de Descentralização 

Administrativa e Financeira (PDAF /GDF) e Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE/MEC). 

Percebemos que nossa clientela e formada por crianças de baixo e 

médio rendimento financeiro, em sua maioria, residente nas proximidades. Por ser 

uma região da periferia de Taguatinga e aluguel barato e próximo a transporte coletivo 

(metrô e ônibus) muitas famílias procuram esta área, não permanecendo por muito 

tempo, o que provoca alta rotatividade dos alunos durante todo o ano letivo. 



 

 

A Instituição tem buscado atender as expectativas da comunidade 

através do trabalho pedagógico, principal recurso escolar, procurando proporcionar 

um ensino de qualidade, firmando sua base em projetos elaborados pelo grupo, com 

a finalidade de contemplar os discentes com atividades que visam desenvolver 

aprendizagens significativas. 

 

III – DIAGNÓSTICO REALIDADE ESCOLAR 

 

A Escola Classe 53 de Taguatinga oferece Educação Infantil 1° e 2º 

período e Ensino Fundamental -  Anos Iniciais: 1º bloco do 2º ciclo (1° ao 3º) 2º bloco 

do 2º ciclo (4º e 5º ano) - sendo distribuídos da seguinte forma: 10 turmas no turno 

matutino e 10 turmas no turno vespertino. Sendo 26 alunos no 1° período, 66 no 2º 

período, 70 no 1º ano, 58 no 2º ano, 73 no 3º ano, 73 no 4º ano e 61 no 5º ano. 

Atualmente percebemos que a comunidade escolar necessita de um 

resgate de valores humanos e éticos bem como uma atenção especial para a 

autoestima, pois a comunidade vivencia no seu cotidiano a influência do tráfico de 

drogas e todos os desdobramentos que vem dessa realidade, como desemprego, 

baixa escolaridade, entre outros, trazendo para a escola problemas como infrequência 

e até evasão escolar, a ausência do pai ou da mãe na vida escolar dos filhos, 

interferindo assim no processo de ensino-aprendizagem. 

Dentro deste contexto a maior parte da comunidade é de baixa e média 

renda, de acordo com os dados informados no ato da matrícula pelos 

pais/responsáveis, que afirmam serem trabalhadores com a economia informal e 

empregos relacionados ao comércio, necessitando de auxílios governamentais para 

manter a criança na escola, bem como a alta rotatividade dos alunos que se mudam 

para outras cidades satélites e/ou estados em razão do aluguel ou de emprego para 

os pais. Temos matriculados  no momento com 17 (dezessete) alunos ANEE 

(Deficiente Intelectual, Físico, Múltiplo, Visual e TDAH) e 05 (sete) alunos defasados 

em idade/série.  

Em torno dos desafios apresentados buscamos qualidade no ensino, 

através do envolvimento familiar no acompanhamento do desempenho do aluno, na 

democratização da gestão escolar, na transformação e melhoria da prática 

pedagógica e na integração entre escola e comunidade. 



 

 

Acreditamos que o principal aspecto que torna a escola realmente eficaz 

é o entrosamento de todas as forças, direção, orientação, coordenação, Sala de 

Recursos e Serviço de Apoio à Aprendizagem, professores, servidores carreira 

assistência, alunos, pais e parceiros da comunidade. Sabendo onde se está e aonde 

se quer chegar é que poderemos alcançar a meta principal que é uma aprendizagem 

de qualidade, baseada em uma gestão participativa. 

O desenvolvimento do currículo corresponderá aos princípios 

elaborados, baseando-se nas diversas áreas que compõem o Ensino Fundamental 

visando à formação do aluno no seu todo. No decorrer do ano, após avaliações dos 

resultados obtidos, a escolha de projetos poderá ser rediscutida visando incluir ou 

retirar temas, desde que esses se façam necessários. 

Para o triênio de 2017/2019, pretende-se desenvolver projetos da Escola 

Integral, Projeto de Leitura e Escrita, Escola Dó-Ré-Mi, Administração Positiva, 

Projeto Educação com Movimento, Projeto Interventivo, Reforço Escolar e 

Remanejamento natural.  

Buscando atender as perspectivas da comunidade escolar elaborou-se 

questionários para sondar as expectativas de todos os segmentos com relação ao 

trabalho a ser desenvolvido pela Instituição Escolar. (Questionário anexo). 

 

IV – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A Escola Classe 53 de Taguatinga em conformidade com o Currículo em 

Movimento da Educação Infantil e Anos Iniciais, vem assumir um grande desafio, que 

é o de conceber à criança como sujeito de direitos e necessidades: social, histórico, 

ativo, participativo, produtor de cultura e influenciada por ela. Cabe ressaltar os eixos 

integradores uma vez que estes devem articular os conteúdos aos aspectos 

socioculturais, históricos, afetivos, lúdicos e motores em consonância com uma práxis 

direcionada para uma escola de qualidade social, que democratize saberes ao 

oportunizar que todos aprendam. 

Oferecer um ensino de qualidade contribuindo para a formação de 

cidadãos capazes de atuar como agentes de transformação social e preservação 

ambiental, colaborando para a mudança de comportamento na busca de melhores 

condições de vida para si e sua coletividade. 



 

 

Por sermos uma escola que tem integral, adota ainda os princípios da 

Educação Integral do Currículo em Movimento: 

✓ Integralidade – Promover a formação integral da criança, buscando dar a 

devida atenção para todas as dimensões humanas. 

✓ Transversalidade – Ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, 

numa concepção interdisciplinar de conhecimento. 

✓ Territorialidade – Romper com os muros escolares, entendendo a cidade como 

um rico laboratório de aprendizagem. 

✓ Trabalho em Rede – Criar oportunidades de aprendizagem para todas as 

crianças, onde todos trabalhem em conjunto, trocando experiências e 

informações. 

✓ Diálogo Escola e Comunidade – Transformação da escola num espaço 

comunitário, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da 

comunidade, resgatando tradições e culturas populares. 

 

 
 

V – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Os princípios que orientam nossa instituição de ensino, são os 

recomendados nas Diretrizes Curriculares Nacionais: 

✓ Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas, 

identidades e singularidades. 

✓ Os princípios estéticos de sensibilidade, da criatividade, ludicidade e da 

pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

✓ Os princípios políticos referem-se a garantia dos direitos de cidadania, o 

exercício da criticidade e do respeito a democracia. 

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil tem a 

primazia dos momentos livres para brincar, estabelecer elos afetivos, indispensáveis 

na reestruturação de personalidade sadia e feliz. 

Os estudantes do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais assumem em 

seu percurso formativo a condição de sujeitos de direito e constroem, gradativamente, 

sua cidadania (DCN, 2013). Nessa etapa da vida, crianças de seis a dez anos são 



 

 

curiosas, questionadoras, sociáveis e dotadas de imaginação, movimento e desejo de 

aprender, sendo o lúdico bem peculiar dessa fase. Independentemente de sua 

condição de vida, buscam referências para formação de princípios a fim de enfrentar 

situações do cotidiano.  

 

VI – OBJETIVOS 

 

 
 OBJETIVO GERAL 
 

Proporcionar ao educando, a construção do saber universal a fim de 

torná-lo cidadão crítico, capazes de assumir o papel de sujeito de sua história. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Mobilizar a comunidade escolar para garantir a permanência do aluno na 

escola; 

✓ Oferecer um ensino de qualidade que resulte numa aprendizagem real e 

significativa; 

✓ Melhorar o nível de aprendizagem com base num envolvimento maior da 

criança nas atividades escolares; 

✓ Provocar a reflexão da prática educacional por parte dos 

funcionários/parceiros através de planejamentos, reavaliações dos 

processos pedagógico e administrativo e a formação continuada na 

instituição; 

✓ Promover a participação da comunidade nas decisões a ela vinculada, nos 

eventos escolares; 

✓ Ampliar os meios de comunicação a todos os segmentos; 

✓ Despertar no corpo docente a valorização do trabalho coletivo, embasado 

na interdisciplinaridade; 

✓ Refletir com os alunos a importância de viver democraticamente em uma 

sociedade plural, respeitando as diferenças;  

✓ Valorizar a riqueza representada pela diversidade étnica e cultural que 

compõe a sociedade brasileira, respeitando a trajetória particular de cada 

grupo; 

✓ Promover a Avaliação Institucional; 



 

 

✓ Buscar melhorias e ampliação do patrimônio, materiais didáticos utilizando 

recursos do PDAF, PDDE e recursos próprios; 

✓ Criar ações em que o aluno perceba como parte integrante da natureza, 

identificando os processos pessoais como elementos fundamentais para 

uma atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio 

ambiente; 

✓ Promover a alfabetização até o terceiro ano; 

✓ Apresentar formas de intervenção individual e coletiva na alfabetização de 

alunos defasados idade/série; 

✓ Elevar a promoção e possibilitar a queda nos índices de infrequência; 

✓ Desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico dos educandos; 

✓ Propiciar o desenvolvimento integral dos estudantes em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social. 

 

VII – CONCEPÇÕES TEÓRICAS FUNDAMENTADORAS DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

A concepção de aprendizagem se amplia ao trabalhar de forma 

significativa o sistema de escrita (alfabetização), de forma articulada as práticas 

sociais de leitura e escrita (letramento), o que se dá prazerosa e criativamente por 

meio de jogo, da brincadeira e do brinquedo (ludicidade). Nesse sentido, a 

organização do trabalho pedagógico no BIA e no 2º Bloco (4º e 5º anos) deve ser 

sustentada por uma didática que provoque pensamento, envolta por situações que 

favoreçam o aprender na interlocução com o outro, ressignificando a estética da aula 

e, consequentemente, o lugar do professor que articula ações para a emancipação 

dos estudantes. 

A ludicidade é um espaço interativo de ações coordenadas em que as 

crianças constroem e apropriam-se de conhecimentos e habilidades no âmbito da 

linguagem, da cognição, dos valores e da sociabilidade. 

Cabe ressaltar a importância deste como facilitador da aprendizagem, 

pois propícia a criança se desenvolver, vivenciar papéis sociais, encontrar limites, 

experimentar novas habilidades e formar um novo conceito de si mesma, de forma 

prazerosa. 



 

 

O jogo é essencial na vida da criança, pois propicia o caminho interno da 

construção da inteligência e dos afetos. Para o autor, os jogos são classificados de 

acordo com as estruturas mentais: 

Jogos de exercícios (0 a 2 anos) – sensório-motor: a criança repete uma 

determinada situação por puro prazer. 

Jogos simbólicos (2 a 7 anos) – pré-operatório: a criança gosta de 

brincar de “faz de conta”, são os jogos da fantasia em que predomina a assimilação. 

Jogos de regras (7 a 12 anos) – operatório concreto: a criança vai se 

aproximando mais da realidade, em que se defronta não mais com as fantasias, mas 

sim, com os próprios dados do mundo real. 

É importante que o professor crie espaços, disponibilize materiais, 

observe as formas de aprender a pensar das crianças, seus interesses e sua 

sociabilidade, aproveitando desses momentos para compartilhar das brincadeiras na 

intenção de oportunizar a ampliação do conhecimento de mundo. 

O Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, por apresentarem 

elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional. 

Vygotsky é o principal representante da teoria Sociointeracionista, Sócio-

histórico, ou ainda, Sociocultural (MEC, 2005, p.24). Nessa concepção, o homem não 

está pronto ao nascer, mas constrói o conhecimento a partir das relações são 

mediadas por sistemas simbólicos, em que a linguagem ocupa posição central. 

O pensamento da criança pequena inicialmente evolui sem a linguagem. 

Entretanto, a função social da fala aparece já nos primeiros meses: a criança, por 

meio de variados sons, tenta atrair a atenção do adulto. Aproximadamente aos dois 

anos, a criança possui um pensamento pré-linguístico e uma linguagem pré-

intelectual que se encontram e se unem, ocasionando um novo tipo de organização 

de pensamento e da linguagem, iniciando o processo de construção do pensamento 

verbal e a fala racional. Posto isso, a criança utiliza a fala para nomear objetos e 

pessoas, começando a servir ao intelecto e os pensamentos começam a ser 

verbalizados. Vygotsky (apud SOUZA, 2001) 

Para esse autor, o desenvolvimento não ocorre em estágios, é visto 

como realização coletiva, pois é na interação social, entre o indivíduo e o contexto 

sócio-histórico em que está inserida, que a criança desenvolve todo o conjunto de 

funções psicológicas superiores. Nesse sentido, Vygotsky para explicar a relação 



 

 

entre o desenvolvimento e aprendizagem apresenta o conceito de “Zona de 

Desenvolvimento Proximal” (ZDP:) que é constituído de dois níveis de 

desenvolvimento: o real e o potencial. 

O estudo desses conceitos apresentados será considerado nas práticas 

pedagógicas do professor, uma vez que ao planejar suas atividades será necessário 

levar em consideração a fase de desenvolvimento em que a criança se encontra para 

propor situações desafiadoras, compatíveis com sua fase de desenvolvimento, 

visando promover a integração entre os aspectos físicos, cognitivos e sociais da 

criança considerando-se um ser complexo, indivisível e sujeito de direitos. 

 

VIII - ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA 

 

  A Escola Classe 53 é uma escola de dimensões construídas reduzidas, 

não possuindo quadra esportiva, parquinho e área adequada para a Educação 

Integral, contudo a Direção buscou apoio de verbas parlamentares ao longo do último 

triênio e foram reformados os banheiros dos estudantes e dos funcionários, a sala da 

coordenação/supervisão, foram feitos reparos na copa e a troca das luminárias 

antigas por lâmpadas de LED. 

   

  Quanto as instalações físicas são: 

 

  Vinte salas de aula com quadro branco, mesa para o professor, 

ventilador de teto e armários de aço.  

  Uma  sala de leitura com acervo de livros didáticos e paradidáticos e 

jogos pedagógicos, mobiliário em MDF para guardar os livros, mesas redondas com 

cadeiras, uma televisão e um aparelho de DVD. 

  Uma sala destinada à secretaria com armários em MDF e arquivo de 

aço, três mesas , três cadeiras estofadas, dois computadores e duas impressoras. 

  Uma  sala destinada à direção e vice-direção com duas mesas em aço, 

duas cadeiras estofadas, um computador, uma impressora colorida e uma armário de 

aço. 

  Uma sala destinada à Orientação Educacional uma mesa em aço, uma 

mesa redonda de MDF,  quatro cadeiras, um arquivo em aço e um armário de MDF. 



 

 

  Sala destinada à mecanografia com armários em aço onde ficam 

organizados os materiais pedagógicos pedidos nas litas de materiais e adquiridos 

pela escola e um duplicador. 

  Uma  sala destinada ao Serviço de Apoio com uma mesa em aço, um 

computador e um terminal telefônico.  

  Uma sala destinada à coordenação pedagógica dos professores e ao 

Serviço de Coordenação/ Supervisão  com três mesas em aço, uma mesa grande 

para os professores, cadeiras estofadas, um quadro branco, um computador, uma 

impressora e um armário com um som com CD, três projetores e  documentos oficiais 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

  Uma sala  com armários tipo escaninho em madeira, um armário em 

MDF com materiais pedagógico e televisão 

  Uma copa com  pia, fogão, micro-ondas, utensílios de copa e geladeira. 

  Um espaço destinado as aulas de reforço com um armário em aço com 

jogos pedagógicos, um armário tipo arquivo com livros pedagógicos, mesas e 

cadeiras. 

  Uma cantina com depósito para merenda escolar: com um fogão 

industrial, balança eletrônica, utensílios para cozinha, vasilhames, uma geladeira, um 

freezer, balcões com pias e armários. 

  Uma sala de auxiliares do serviço de limpeza e conservação com 

banheiro: com geladeira, micro-ondas, cadeiras e armários. 

  Um depósito de material de limpeza com prateleiras. 

  Um depósito com materiais para Educação Física. 

   Dois banheiros que atendem os estudantes, dois banheiros que atendem 

os funcionários. 

  Três salas para Educação Integral com cadeiras e mesas.  

  Um refeitório com mesas e cadeiras. 

  Um pula-pula, uma mesa de Totó, uma casinha e uma piscina de 

bolinhas. 

IX – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

A escola atende os alunos de acordo com a sua modalidade. Por se 

tratar de Escola Classe oferece: Educação Infantil: 1º e 2º períodos e  Ensino 



 

 

Fundamental dos anos  iniciais: 1º bloco do 2º ciclo (1° ao 3º) 2º bloco do 2º ciclo ( 4º 

e 5º ano). 

A escola apresenta uma estrutura de organização de ensino em ciclos, 

nos anos iniciais do ensino fundamental. Blocos plurianuais com dois ou três anos de 

duração e a possibilidade de retenção oportunidades de aprendizagem, não alcance 

os objetivos previstos ao final de cada um desses períodos. Para as aprendizagens 

dos alunos a escola fundamenta-se na concepção de educação integral, para 

ampliação do tempo do estudante na escola. Educação integral implica compreender 

o sujeito como ser multidimensional em processo permanente de humanização e 

desenvolvimento do pensamento crítico a partir da problematização da realidade que 

o cerca e atuação consciente e responsável na construção de uma sociedade mais 

justa e solidária. Tendo como colaboradores/parceiros os educadores sociais e 

monitores. 

A organização escolar em ciclos apresenta-se como alternativa favorável 

à democratização da escola e da educação, permitindo ao estudante o livre trânsito 

entre os anos escolares sem a interrupção abrupta da reprovação ano a ano. 

Sendo assim, os ciclos são organizados para as aprendizagens, emerge 

o compromisso de realizar o ato pedagógico com o objetivo precípuo de fazer 

aprender, requerendo que todos os envolvidos organizem a escola, especialmente 

para o cumprimento de sua função social, ou seja, promover as aprendizagens, 

incluindo professores, gestores e profissionais de educação, onde os estudantes 

possam aprender com mais qualidade. 

Para atendimento de nossa escola temos os seguintes profissionais: 

Orientador Educacional, profissional da sala de leitura, pedagogo, psicólogo, 

profissional da sala de recurso, secretários, auxiliares, profissionais da merenda, 

administrativo. 

É importante que aconteça integração entre escola-comunidade, para 

isso serão promovidas reuniões de pais, para esclarecimentos, informes e progressão 

de seus filhos. Da mesma forma acontecem reuniões promovidas conforme 

calendário escolar, para todos os segmentos da escola (professores, auxiliares e 

comunidade escolar) para avaliar o trabalho e, consequentemente os resultados finais 

que venham contemplar a unidade como todo. O objetivo maior é a busca do trabalho 

participativo reiterando uma escola mais justa e digna, com decisões tomadas por 

todos. 



 

 

A organização escolar em ciclos que tem como princípio a progressão 

continuada das aprendizagens, se efetiva por meio de cinco elementos constitutivos 

da organização do trabalho pedagógico escolar: gestão democrática, formação 

continuada, coordenação pedagógica, avaliação formativa e organização curricular: 

eixos integradores, segundo as diretrizes pedagógicas para a organização escolar do 

2º ciclo para as aprendizagens: BIA e 2º Bloco. 

  
 

 
 
X – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

A avaliação se destina a obter informações e subsídios capazes de 

favorecer o desenvolvimento das crianças e ampliação de seus conhecimentos. 

Nesse sentido, avaliar não é apenas medir, comparar ou julgar. Muito mais do que 

isso, a avaliação apresenta uma importância social e política fundamental no fazer 

educativo. 

Em relação a educação infantil, de acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, na seção II, artigo 31, preconiza que: “ (...) a avaliação far-se-á 

mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. 

Por ser uma avaliação diferenciada na educação infantil, deve ser 

processual e destinada a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a 

autoestima das crianças.  

É importante que a cada dia, seja feito pelo menos um registro, pois isso 

possibilita ao professor e ao aluno um retrato dos passos percorridos na construção 

das aprendizagens. Essa forma de registrar diariamente a caminhada do aluno tem o 

objetivo de mostrar a importância de cada aula, de cada passo como uma situação de 

aprendizagem. 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF o 

Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, a avaliação formativa foi adotada como 

concepção e prática norteadora para toda a Educação Básica e suas respectivas 

modalidades, e fundamenta-se na utilização de diferentes instrumentos e 

procedimentos a fim de possibilitar as aprendizagens de todos na escola. A avaliação 

formativa possibilita análise de apreciação do processo de ensino e de aprendizagem 



 

 

oportunizando a progressão continuada e assistida das aprendizagens de todos os 

estudantes de maneira responsável. Com base nessa concepção, torna-se possível 

corroborar avanços, progressos e continuação de aprendizagens durante toda a 

trajetória dos estudantes. Para que sustente a avaliação formativa, o estimulo às 

práticas como autoavaliação para estudantes e demais profissionais da unidade 

escolar, bem como feedback constituem-se elementos imprescindíveis para tornar o 

processo avaliativo em um espaço-tempo das aprendizagens de todos no interior da 

escola (LIMA, 2012).  

A avaliação dos anos iniciais do 1º Bloco (1º ao 3º ano) e do 2º Bloco (4º 

e 5º ano) é feita com trabalhos, portfólios, relatórios e provas. 

Na nossa instituição de ensino o dever de casa como uso formativo é 

feito segundo as Diretrizes da Avaliação, de forma refletida, com objetivo e avaliado, 

de forma a deixar os familiares e estudantes seguros. Apresentamos a comunicação 

entre pais, estudantes e profissionais que atuam na escola como alternativa que 

reúne condições de inclusão do dever de casa em um processo avaliativo, formativo 

pelo professor em sala de aula, a partir da construção de uma proposta pedagógica 

também pensada e edificada coletivamente. 

Avaliar todos os alunos de uma única forma pode comprometer 

significativamente o desenvolvimento das crianças. Cabe ao educador, um olhar 

atento e reflexivo sobre o desenvolvimento de cada um dos seus alunos, percebendo 

cada criança na sua individualidade, com suas limitações e suas habilidades, dando 

ênfase a suas qualidades e ao seu crescimento durante o decorrer do ano. 

Com base em procedimentos que visem representar o sucesso e o 

porquê do fracasso escolar, avaliação será vista como algo supremo e merecedor de 

atenção especial, instrumento de aprendizagem funcionando como elemento 

orientador e integrador da prática pedagógica, possibilitando os ajustes que possam 

contribuir para o sucesso do aluno e, consequentemente da escola. É importante que 

sejam feitas avaliações visando estruturar e reestruturar o trabalho do professor 

procedendo não somente ao final, mas em todos os momentos do processo ensino-

aprendizagem. O corpo docente utilizará uma diversidade de meios que contemplem 

todos os aspectos relevantes para o melhor desempenho dos alunos. 

Assim sendo nossa Instituição de Ensino utiliza importantes espaços de 

democratização criados pela escola para o exercício de avaliação formativa, são 

aqueles nos quais se articulam os dados advindos dos diferentes níveis de avaliação 



 

 

escolar, por meio de sua análise crítica. Entender que os resultados da avaliação para 

as aprendizagens devem ser analisados em conexão com a avaliação do trabalho da 

escola, realizado pelos sujeitos que a constroem diariamente (famílias, estudantes, 

professores, gestão, coordenadores pedagógicos, supervisores e auxiliares). 

Deste modo temos: 
✓ Avaliação para as aprendizagens – visa identificar aquilo que os estudantes 

já aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por meio de 

estratégias pedagógicas para promover avanços. (VILLAS BOAS, 2004). 

✓ Avaliação institucional (do trabalho pedagógico da escola) – é feita uma 

autoavaliação por todos envolvidos no processo educativo. Tomando como 

referência no nosso PPP. Acontece também em diferentes espaços e tempos, 

como no Conselho de Classe, coordenação pedagógica e em outros. Contribui 

significativamente para a análise do desempenho dos estudantes e do trabalho 

desenvolvido.  

✓ Reunião de Pais – Realizada bimestralmente, encontro para fortalecer a 

relação escola x comunidade, visando à melhoria do processo ensino e 

aprendizagem. 

✓ Conselho de Classe – Realizado uma vez a cada bimestre, tem por objetivo o 

acompanhamento e a avaliação do processo de desenvolvimento do aluno. 

Participam do Conselho de Classe, a direção, os coordenadores, a equipe 

EEAA, a orientadora educacional e os professores. É construída coletivamente 

a ficha perfil das potencialidades e fragilidades, por ano. É realizado o 

levantamento das estratégias para solucionar as dificuldades, como também 

para o enriquecimento das potencialidades. Análise dos cadernos, teste da 

psicogênese e avaliação. O Conselho de Classe  é feito através de formação 

com temas relevantes e interesses dos professores, tendo como orientador de 

estudos o supervisor pedagógico da escola. Segundo as Diretrizes de 

Avaliação Educacional da SEEDF, a formação inserida no processo de 

desenvolvimento profissional favorece uma atitude crítica do educador. A 

formação desses profissionais deve ainda ser vista numa perspectiva crítico-

reflexiva que possibilite a construção de sua autonomia pessoal e pedagógica. 

 

 

 



 

 

XI - DIAGNÓSTICO COM BASE NOS INDICADORES EDUCACIONAIS DA ESCOLA 

 

GRÁFICOS 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

As ações planejadas para os desafios apresentados nos gráficos estão descritas 

na Organização Pedagógica - OP da Coordenação, Reagrupamentos Interclasse, 

Projeto Interventivo. 

 

 
XII – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

 
 

Toda ação deve estar pautada em uma transformação real e 

significativa, visando o desenvolvimento do “ser”, o qual nos foi confiado, em cidadão 

competente para assumir seu papel na sociedade. 

Nesta Instituição de Ensino o Currículo é trabalhado da seguinte forma: 

Educação Infantil (1º e 2º períodos) o currículo de educação infantil é desenvolvido 

através de projetos elaborados pela coordenação, orientação e professores de acordo 

com temas geradores da Escola Classe 53 priorizando o bem estar da criança, bem 

como a socialização e o aprender a conviver. 

Ensino Fundamental – anos iniciais, com os alunos distribuídos da 

seguinte forma: 1º ao 3º ano, sendo desenvolvidos os projetos de Reagrupamento 

com todos os alunos agrupados por níveis e o Projeto Interventivo com os defasados 

em ano/idade, que valorizam a autoestima do aluno, sua aceitação e a do outro, 

colaborando na formação de um ser autônomo. Ensino Fundamental de – anos 

iniciais – 4º e 5º anos baseia-se no Currículo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 

também em projetos especiais e interdisciplinares. 

Em observância ao Currículo em Movimento da Educação Básica 

(SEEDF, 2014) a Escola Classe 53 se organiza em torno da constituição da educação 

integral, pois objetiva a formação do ser humano com respeito à diversidade e a suas 

múltiplas dimensões, de forma emancipatória. Além disso, a prática didático-

pedagógica sustenta-se a partir dos eixos transversais: Educação para a Diversidade, 

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

sustentabilidade. Os eixos transversais perpassam os conteúdos de forma articulada 

e interdisciplinar. 

Essa Instituição de Ensino optou-se trabalhar o Currículo por meio de 

projetos interdisciplinares, pois possibilitam aos professores e às crianças um papel 

ativo na construção do planejamento e da Proposta Pedagógica. O tema gerador 

deste documento é “Juntos Somos Mais”, que será trabalhado todo o ano. 



 

 

Na Educação Infantil o lúdico é caracterizado pela alegria, 

espontaneidade, liberdade, autorrealização. Proporcionar brincadeiras é a garantia de 

uma possibilidade de educação da criança em uma perspectiva criadora, inclusiva e 

consciente. 

Nessa perspectiva, para o desenvolvimento das atividades pedagógicas 

na Educação Infantil, faz-se necessário a compreensão do conceito de letramento. 

Não como um conceito relacionado somente à alfabetização, mas sim como aplicação 

de conhecimentos matemáticos, científicos, literários e históricos, dentre outros, nas 

práticas sociais. É importante ressaltar que o letramento também se faz presente no 

brinquedo e brincadeiras do cotidiano da Educação Infantil, que como prática motora, 

social, cognitiva e cultural, contribui também para desenvolvimento de outras 

habilidades: atenção, percepção, socialização, entre outras (LEITE, 2001). 

Em relação aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – o Currículo 

propõe os eixos integradores: Alfabetização, Letramento e Ludicidade, com o 

entendimento de que o eixo é algo que sustenta, apoia e integra, pois ao mesmo 

tempo que articula entre si, é articulador dos objetivos e conteúdos curriculares no 

processo de ensino e aprendizagem, buscando a proficiência leitora e escritora a 

partir da alfabetização e dos letramentos, sem perder de vista a ludicidade. Esses 

eixos nos remetem à necessidade de integração e progressão curricular como 

fundamentais para à OTP nos ciclos. 

A organização da escola é feita por Trabalho de Projetos, como prática 

de reflexão, diagnóstico e de tomada de decisões registradas nos planos de trabalho, 

de unidade ou de aula. O planejamento imprime ao trabalho pedagógico a partir do 

momento que aponta com clareza aonde se quer chegar, levanta questionamentos e 

indica caminhos.  

O detalhamento do planejamento é feito por meio das modalidades de 

organização do trabalho pedagógico: sequências, projetos didáticos e projeto 

interventivo. 

Levando em consideração todos os aspectos citados, as atividades 

desenvolvidas são cuidadosamente planejadas e distribuídas durante a semana. Os 

alunos participam de atividades dentro de sala (com professor regente), na Sala de 

Leitura, Sala de Informática, Educação Física, Futebol, Músicas, parques, entre 

outras, atividades estas, ministradas por professores readaptados e educadores 

sociais com o acompanhamento do professor regente. 



 

 

O planejamento é realizado com a participação dos coordenadores, 

professores regentes e professores das salas de apoio. As terças-feiras e quintas-

feiras o grupo se reúne com o objetivo de planejar as atividades que serão 

desenvolvidas durante a semana, para que estas ocorram de forma integrada.  

As coordenações coletivas ocorrem todas as quartas-feiras com a 

participação da direção, coordenação, orientadora, pedagoga e professores, espaço 

utilizado para a formação continuada e avaliação dos projetos e ações pedagógicas 

desenvolvidas. As reuniões são registradas em ata. 

Modalidades de Ensino oferecidas: 10 turmas no turno matutino e 10 

turmas no turno vespertino. Sendo no matutino, uma turma de Primeiro Período, três 

turmas de Primeiro Ano, três turmas de Segundo Ano, três turmas de 3° Ano e no 

vespertino, três turmas de Segundo Período, quatro turmas de 4° Ano e 3 turmas de 

5° Ano. 

A escola conta com uma equipe formada de: 01 diretor, 01 vice-diretor, 

01 supervisor pedagógico, 01 apoio administrativo, 01 orientador educacional, 01 

agente de portaria, 03 auxiliares de limpeza readaptados, 03 merendeiros 

(terceirizados), 01 chefe de secretaria, 02 assistentes de secretaria, 09 auxiliares de 

conservação e limpeza, 39 professores (incluindo 03 coordenadores, 09 contratos 

temporário e 12 efetivos), 01 orientador educacional, 01 psicóloga (itinerante) 01 Sala 

de Recurso, 04 vigilantes. 

 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

• Educação Infantil:  

07:30 às 12:15 horas 

• Educação Infantil 

13:00 às 17:45 horas 

• 1º ao 5º ano: 07:30 às 12:30 horas • 1º ao 5º ano: 13:00 às 18:00 horas 

 

O serviço de Orientação Educacional tem por objetivo promover 

melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem aos alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem e/necessidades educacionais especiais, encaminhado 

a equipe psicopedagógica. 

A escola conta ainda com 6 educadores sociais, que desenvolvem as 

atividades extracurriculares que complementam as atividades diárias da Escola 

Integral, sendo que 02 acompanham os alunos ANEE. 



 

 

Os profissionais que atuam nesta instituição trabalham de maneira 

integrada, visando o pleno desenvolvimento do educando. Os projetos são 

desenvolvidos com a participação de todos os segmentos. 

 

 

XIII – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO 
 

➢ GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVO Objetivo geral: 

Reconhecer a importância do aluno na escola, garantido a 

sua frequência e aprendizagem, para que se torne um 

cidadão útil a sociedade. 

Objetivos Específicos:  

▪ Mobilizar a comunidade escolar para garantir a 

permanência do aluno na escola; 

▪ Elevar a promoção à queda nos índices de 

infrequência; 

▪ Implementar as atividades da Educação Integral; 

▪ Promover a Avaliação Institucional; 

▪ Apresentar forma de intervenção individual e coletiva 

na alfabetização alunos defasados; 

▪ Refletir com os alunos a importância de viver 

democraticamente em uma sociedade, respeitando as 

diferenças; 

▪ Ampliar a comunicação entre escola e família; 

▪ Buscar melhorias e ampliação do patrimônio, 

materiais utilizando recursos do PDAF, PDDE e 

próprios; 

▪ Oferecer um ensino de qualidade que resulte numa 

aprendizagem real e significativa; 

▪ Refletir sobre a formação continuada, planejamento e 

reavaliação do processo pedagógico. 

METAS ▪ Monitorar e informar os responsáveis dos alunos que 



 

 

apresentam frequência irregular; 

▪ Realizar o reagrupamento do 1º ao 3º ano conforme 

níveis da psicogênese; 

▪ Realizar avaliação institucional, conforme calendário 

escolar; 

▪ Diminuir dos alunos defasados e ampliação de horas 

as aulas de reforço; 

▪ Promover o respeito e apareço a tolerância por meio 

de palestras e apresentações de histórias; 

▪ Intensificar do uso da agenda escolar, para 

comunicação periódica e quando for necessário; 

▪ Revitalizar dos espaços físicos da unidade escolar, 

com verbas adquiridas; 

▪ Estudos nas coletivas para formação dos professores. 

AÇÕES ▪ Promoção de reuniões com pais, para conscientizá-

los da importância na vida escolar do aluno; 

▪ Atendimento individualizado do aluno e reforço 

escolar e projeto interventivo; 

▪ Melhoria e ampliação do atendimento aos alunos da 

Educação Integral; 

▪ Dinamização e acompanhamento no recreio com 

ajuda dos monitores (alunos); 

▪ Envolvimento dos professores nas formações nas 

coletivas. 

AVALIAÇÕES ▪ Através do acompanhamento sistemático das 

atividades realizadas e reuniões avaliativas. 

RESPONSÁVEIS ▪ Direção, coordenação, professores, secretário 

escolar, educadores sociais e demais funcionários. 

CRONOGRAMA ▪ Durante o ano letivo. 



 

 

➢ GESTÃO PARTICIPATIVA 

A escola está aberta a comunidade escolar, buscando o apoio da 

mesma através das instituições Escolares, com as quais contaremos para a tomada 

as decisões necessárias, vindas a fortalecer as ações aqui desenvolvidas.   

As instituições escolares terão de aprimorar o processo de construção 

da autonomia da escola e as relações de convivência inter e extraescolar. Nossa 

escola conta com as seguintes Instituições Escolares: Conselho Escolar, Caixa 

Escolar. 

 

OBJETIVO Objetivos: 

▪ Garantir a participação efetiva da comunidade na 

gestão escolar; 

▪ Integração entre escola, família, a comunidade e o 

poder público, na busca de um desempenho mais 

eficiente do processo educativo. 

METAS ▪ Utilização de 100% dos recursos de acordo com as 

necessidades pedagógicas, administrativas e da 

legislação; 

▪ Responsabilização pelo recebimento e execução dos 

recursos financeiros advindos do Governo Federal 

e/ou Governo do Distrito Federal 

AÇÕES ▪ Convocando os membros do Conselho Escolar para 

deliberar e acompanhar a utilização dos recursos 

financeiros; 

▪ Buscando o apoio e as idéias  do Conselho Escolar e, 

através de reuniões antecipadamente marcadas, 

buscando soluções em casos que impedem o bom 

andamento do processo educativo deliberando sobre 

alterações sobre alterações no calendário escolar, 

análise e aprovação do Plano de Aplicação dos 

Recursos Financeiros. 

▪ Discutindo e identificando com a comunidade escolar 

as necessidades da escola; 



 

 

▪ Viabilizando o envolvimento de todos os segmentos na 

utilização dos recursos. 

AVALIAÇÕES ▪ Acompanhamento e supervisão por meio da análise 

dos resultados, pela comunidade escolar e Conselho. 

RESPONSÁVEIS ▪ Comunidade Escolar 

CRONOGRAMA ▪ Durante o ano letivo de 2017. 

 

➢ GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVO ▪ Promover um ambiente salubre, salutar e 

respeitoso que proporcione o bom convívio, a 

cooperação e crescimento coletivo. 

METAS ▪ Que 100% dos funcionários sintam acolhidos em seu 

ambiente de trabalho; 

▪ Sensibilização de 100% dos funcionários em relação à 

acolhida e  ao tratamento respeitoso com todos os 

segmentos escolar. 

AÇÕES ▪ Realização de reuniões com a participação de todos 

os funcionários para coloca-los a par do trabalho 

realizado por cada um e sua importância para o bom 

andamento das atividades pedagógicas; 

▪ Encontros bimestrais para socialização, como 

comemoração dos aniversariantes. 

AVALIAÇÕES ▪ Através do envolvimento dos funcionários no processo 

pedagógicos e na resolução de problemas que 

surgirem ao longo do processo. 

RESPONSÁVEIS ▪ Direção, coordenação, professores, educadores 

sociais e demais funcionários 

CRONOGRAMA ▪ Durante o ano letivo. 

 



 

 

➢ GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVO ▪ Utilizar de maneira consciente e responsável os 

recursos financeiros recebidos pela escola; 

▪ Prestar contas junto aos órgãos e fórum 

competentes do uso dos recursos. 

METAS ▪ Utilização de 100% dos recursos de acordo com as 

necessidades pedagógicas e administrativas e da 

legislação; 

▪ Cumprimento do prazo definido pela SEEDF, na 

entrega de prestação de contas; 

▪ Aquisição de bens, serviços e manutenção de acordo 

com a ata de prioridade. 

AÇÕES ▪ Convocação das Instituições Escolares responsáveis 

para deliberar e acompanhar a utilização dos recursos 

financeiros; 

▪ Discutindo e identificando com a comunidade escolar 

as necessidades da escola. 

AVALIAÇÕES ▪ Aprovação das contas pelo Conselho Escolar, pelos 

órgãos competentes do GDF e comunidade escolar 

RESPONSÁVEIS ▪ Caixa Escolar, Conselho Escolar e Comunidade 

escolar. 

CRONOGRAMA ▪ Durante o ano letivo. 

 

➢ GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO Objetivos: 

▪ Implementar ações para manutenção da estrutura 

física e patrimonial da Instituição. 

METAS ▪ Aquisição de bens, serviços e manutenção, utilizando 

os recursos e doações (parceria). 

AÇÕES ▪ Levantamento das necessidades com a comunidade 

escolar. 

▪ Promoção de eventos com fins lucrativos: Festa 



 

 

Junina, Rifas, Bingos. 

▪ Aplicação dos recursos recebidos (PDAF e PDDE), 

nas melhorias físicas da escola, compra de materiais 

pedagógicos e recursos para projetos na escola. 

▪ Respostas a documentos e solicitações aos núcleos 

competentes da Coordenação Regional de Ensino de 

Taguatinga (CRET), dando fluidez as documentações, 

solicitações e informações. 

AVALIAÇÕES ▪ Por meio de reuniões com a Comunidade Escolar 

para verificação de resultados. 

RESPONSÁVEIS ▪ Equipe Diretiva 

CRONOGRAMA ▪ Durante o ano letivo de 2017. 

 

XIV – ACOMPANHAMENTOS E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

  A Avaliação do Projeto Político Pedagógico se dará através de avaliações 

sistemáticas em dias determinados pelo Calendário Oficial com Avaliações 

Institucionais com todos os segmentos escolares. Também serão feitas avaliações 

durante o processo com o segmento de professores e direção para adequações que 

necessitam ser feitas para atender a demanda em função da aprendizagem dos 

alunos. 

 Estes meios serão calcados na observação sistemática, na análise de 

produções dos alunos e atividades específicas para avaliação e autoavaliação não só 

do discente, como também do corpo docente e administrativo buscando um melhor 

desempenho de todos nas soluções dos problemas apresentados. 

 Todos os processos avaliativos servirão como alicerce para o redirecionar da 

prática educativa. 

 

 

 

 

 



 

 

XV – PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES (DE ACORDO COM O CURRÍCULO SEEDF) – 

                    Desenvolvemos o nosso trabalho por meio de Projetos, garantindo a construção do conhecimento de forma lúdica, 

autonomia, significativa e contextualizada, visando o desenvolvimento global da criança, em seus aspectos cognitivo, afetivo, 

social e psicomotor respeitando seus interesses e necessidades, e cumprindo as funções de educar e cuidar/brincar e interagir. 

 

EQUIPE: 

Diretora: Elizabeth de Castro  

Vice-diretora: Marta dos Santos 

Supervisora Pedagógica: Juliana R. Teles 

Coordenadoras Pedagógicas: Michele L. Kopavnick, Luana Gomes e Gislene Pires 

 

Plano de Ação / Organização do Trabalho Pedagógico (OTP) 

Coordenação/Supervisão Pedagógica 2019 

 

Objetivos Específicos 
 

Ações/Estratégias 
Parcerias 

Envolvidas nas 
Ações 

Público Cronograma 

 

Avaliação das 
Ações 

Planejar e apresentar 
bimestralmente Cronograma 
com as ações Pedagógicas. 
 
Acompanhar o planejamento 
pedagógico das Sequencias 
Didáticas em Blocos. 
 
Acompanhar e sugerir 
propostas pedagógicas 

Organização de 
Cronograma com 
Ações Pedagógicas 
 
Planejamento 
coletivo de 
Sequencia Didática 
por blocos. 
 
Organização, estudo 

 
Supervisão / 
Coordenação 
Pedagógica 

 
Corpo docente 

 
 
 

 

 
Estudantes da 

Educação 
Infantil ao 5° 

ano. 
 
 
 
 
 

 
 

Ano letivo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

através de tabulação da 
Psicogênese de Níveis 
Textuais e de Matemática 
 
Organizar e executar o 
Projeto Interventivo 
 
Organizar o Reagrupamento 
Interclasse participando do 
planejamento e da 
execução.  
 
Propor coletivas de 
formação com temas 
pertinentes ao corpo 
docente.  
 
 
Propor propostas que 
garantam com os direitos de 
aprendizagem dos 
estudantes. 
 
 
Ler e propor devolutivas 
relacionadas ao Relatório 
Individual do Aluno. 
 
 
Organizar o Conselho de 
Classe de acordo com 
objetivos específicos para 
cada bimestre. 

das tabulações e 
sugestão de 
propostas 
pedagógicas de 
Língua Portuguesa e 
Matemática. 
 
Projeto Interventivo 
 
Reagrupamento 
Interclasse 
 
Coletivas para 
formação dos 
docentes 
 
Leitura e devolutiva 
do Relatório 
Individual do Aluno 
 
Organização do 
Conselho de Classe 
respeitando os 
objetivos de cada 
bimestre. 
 
Organização de 
práticas que 
propiciem aos 
estudantes o trabalho 
com descritores e 
tipos de avaliações 
de larga escala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisão / 
Coordenação 
Pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudantes da 
Educação 

Infantil ao 5° 
ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As avaliações 
acontecerão 
processualmente nas 
coordenações 
pedagógicas e nos 
finais de bimestre 
nos Conselhos de 
Classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Propor ações que auxiliem o 
educando a participar com 
eficácia das avaliações de 
larga escala. 
 
Acompanhar o projeto de 
Leitura obedecendo ações 
planejadas coletivamente.  
Acompanhar a execução das 
praticas pedagógicas que 
levem ao cumprimento das 
metas estabelecidas 
coletivamente na semana 
Pedagógica 
 
Planejar e  
promover semanas da 
Educação Infantil com intuito 
de fomentar a  valorização a 
etapa.  
 
 
Planejar ações para a 
participação no Circuito de 
Ciências 
 

 
Organizar e 
acompanhar o 
Projeto de Leitura. 
 
Organizar e promover 
Semanas da 
Educação Infantil 
 
Participação no 
Circuito de Ciências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudantes da 
Educação 

Infantil ao 5° 
ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As avaliações 
acontecerão 
processualmente nas 
coordenações 
pedagógicas e nos 
finais de bimestre 
nos Conselhos de 
Classe. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Quadro Síntese de Projetos Desenvolvidos na Escola 

 

 

Projeto 
 

Objetivos Principais Ações 
Professores 

Responsáveis 
Avaliação do Projeto e 

no Projeto 

 
 
 
 
 

Educação Integral 

Propor atividades 
pedagógicas  diferentes 
das apresentadas em sala 
de aula para sanar os 
desafios pedagógicos dos 
estudantes, tais como 
jogos, gincanas, 
apresentações teatrais, 
leitura em voz alta entre 
outras ações lúdicas. 
 
 
Realizar ações lúdicas que 
auxiliem os educandos a 
melhorar a autoestima e a 
valorizar os espaços 
escolares. 
 
Auxiliar nos hábitos 
escolares ou sociais como 
realizar as tarefas de casa, 
alimentar-se de forma 
saudável. 
 
Incentivar a alimentação 
saudável no momento do 
almoço e do lanche, 

 
Sala de reforço com 
atividades lúdicas 
 
Sala de atividades lúdicas 
e formação de hábitos 
sociais. 
 
 
Planejamento de 
propostas que proponham 
o trabalho da autoestima, 
da valorização do espaço 
escolar, da alimentação 
saudável, participação de 
projetos externos. 
 
 
Organizar momentos de 
formação do Educador 
Social Voluntário. 

 
 

Juliana R. Teles 
Gislene Pires 

 
 

Processualmente nas 
coordenações 
pedagógicas, ao final do 
bimestre nos Conselhos de 
Classe e nas Reuniões de 
Pais. 



 

 

oferecendo um ambiente 
agradável. 
 
Promover gincanas, 
momentos culturais, 
participação da Feira de 
Ciências e em momentos 
festivos da escola.  
 
Informar os professores 
das ações desenvolvidas 
na Educação Integral para 
que a escola seja única e 
coesa. 
 
Organizar espaço para 
formação do Educadores 
Sociais Voluntários. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projeto 
 

Objetivos Principais Ações 
Professores 

Responsáveis 
Avaliação do Projeto e 

no Projeto 

  
 
 
 
 

Projeto Escola Do-Ré-Mi 

Despertar a apreciação 
musical e a percepção de 
suas expressões; 
 
Oportunizar o ingresso dos 
alunos na arte musical; 
 
Trabalhar a música como 
elemento importante para 
a cultura de todos os 
povos; 
 
Possibilitar o 
conhecimento da 
diversidade cultural 
brasileira: seus ritmos, 
danças, cantos e sons de 
instrumentos regionais; 
 
Desenvolver a 
sensibilidade rítmica, a 
percepção auditiva, a 
cooperação, a capacidade 
de disciplina, 
concentração, atenção e 
sociabilidade, necessárias 
à execução de toda e 
qualquer peça musical; 
 
Estimular a melhora da 

As primeiras aulas 

do projeto devem motivar 

os alunos em relação à 

música e à capacidade de 

todos, mostrando-lhes a 

importância do som, do 

ritmo e o prazer que a 

execução musical pode 

proporcionar. 

O repertório será 

inserido pouco a pouco no 

decorrer das aulas. A 

partir de cada música 

serão desenvolvidas 

atividades que 

proporcionem: 

Análise, reflexão e 

exploração textual (em 

caso de composição com 

letra); 

 
 

Professora Sidileide 
Casagrande 

 
 

Processualmente nas 
coordenações 
pedagógicas, ao final do 
bimestre nos Conselhos de 
Classe e nas Reuniões de 
Pais. 



 

 

oralidade, interpretação 
textual, expressão 
corporal, enriquecimento 
do vocabulário, disciplina, 
lateralidade, coordenação 
motora, capacidade de 
memorização e a 
criatividade, de modo com 
que reflita no desempenho 
dos alunos em sala de 
aula; 
 
Proporcionar a condição 
de avaliar a qualidade das 
próprias produções e as 
dos outros;  
 
Promover, através da 
superação dos desafios 
propostos nos ensaios e 
nas dificuldades de cada 
apresentação, a elevação 
da autoestima dos alunos 
e o entendimento de que o 
estudo e o trabalho, a 
persistência e a dedicação, 
nos leva a alcançar 
resultados de qualidade, 
na música e em tudo na 
vida. 
 
 

Interpretação oral; 

Reconhecimento do 

vocabulário; 

Percepção rítmica; 

Compreensão da 

relevância social e cultural 

da obra trabalhada; 

Reconhecimento do 

compositor e sua 

importância; 

Estudo da história 

da obra.  

 

 



 

 

 

Projeto 
 

Objetivos Principais Ações 
Professores 

Responsáveis 
Avaliação do Projeto e 

no Projeto 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projeto Interventivo 

Ações da Escola: 
 
Propor atividades 
especificas para as 
crianças apontadas no 
Conselho de Classe que 
não estejam no nível 
alfabetizado a partir do 3° 
Ano e aqueles não 
alfabetizados a partir do 2° 
ano. 
 
Propor para que as 
famílias acompanhem as 
atividades que serão 
enviadas para casa. 
 
Ações do Professor: 
 
 
Propor aula de reforço 
organizada em horário 
contrário. 
 
Promover atividade 
intraclasse específica para 
o avanços em nos desafios 
de aprendizagem.  
 
 

 
Planejamento coletivo de 
atividades para cada 
desafio de aprendizado 
dos alunos participantes. 
 
Produzir atividades e 
materiais concretos 
específicos para cada 
criança. 
 
 
Aula de reforço em horário 
contrário. 
 
 
Reagrupamento 
Intraclasse 

 
 
Supervisão / Coordenação 
Pedagógica 
 
Corpo docente do Bloco 
Inicial de Alfabetização / 
4os e 5os anos 

 
 

Processualmente nas 
coordenações 
pedagógicas, ao final do 
bimestre nos Conselhos de 
Classe. 



 

 

 

 

Projeto 
 

Objetivos Principais Ações 
Professores 

Responsáveis 
Avaliação do Projeto e 

no Projeto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto de Leitura e Escrita 

Fazer as segundas-feiras 
leitura deleite em todas as 
turmas. 
 
Promover empréstimo de 
livros para a comunidade. 
 
Promover a troca de livros 
entre estudantes e entre 
funcionários. 
 
 
Realizar apresentação de 
peças  com livros de 
autores locais. 
 
Enviar comunicado em 
agenda com temas 
diversos para leitura da 
comunidade, entre eles, 
estilo de vida, criação dos 
filhos, alimentação 
saudável.  
 
Executar Concurso de 
Redação com tipos de 
texto para cada etapa.  
 
 

Leitura deleite “Liberte um 
texto” 
 
Empréstimo de livro para a 
comunidade 
 
Troca de livros entre os 
alunos. 
 
Troca de livros entre os 
professores. 
 
 
Apresentação de peças 
teatrais 
 
Valorização de autores 
locais. 
 
Comunicado para a leitura 
da comunidade com temas 
de estilo de vida. 
 
 
Concurso de Redação 
 
 
Planejamento coletivo. 
 

 
Supervisão / Coordenação 
Pedagógica 
 
Corpo docente da 
Educação Infantil, do Bloco 
Inicial de Alfabetização / 
4os e 5os anos 

 
 

Processualmente nas 
coordenações 
pedagógicas, ao final do 
ano no Concelho de 
Classe do 4° Bimestre. 



 

 

Planejar coletivamente e 
executar sequencia 
didática, peças teatrais e 
tertúlias com livros de 
autores locais. 
 
 
Executar feira literária com 
peças teatrais, autógrafos 
de autores, danças, 
músicas, apresentação 
das produções escritas 
dos estudantes e 
premiação dos ganhadores 
do Concurso de Redação. 
 
 
 
 
    
   
 

Feira literária. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projeto 
 

Objetivos Principais Ações 
Professores 

Responsáveis 
Avaliação do Projeto e 

no Projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reagrupamento 
Interclasse 

Enturmar os estudantes de 
acordo com níveis da 
Psicogênese, nível textual 
ou tabulação de 
Matemática. 
 
Planejar  atividade para 
cada nível. 
 
Realizar em uma semana 
bimestral o reagrupamento 
dos 2°s e 3os anos 
garantindo os direitos de 
aprendizagem de cada 
nível. 
 
Realizar todas as quintas-
feiras o reagrupamento 
dos 4°s e 5os anos 
garantindo os direitos de 
aprendizagem de cada 
nível. 
 

 
 

Reagrupamento de 
Matemática e Português:  
 
BIA - Uma semana por 
bimestre 
 
4°s e 5os anos - quintas-
feiras 

 
 
 

 
Supervisão / Coordenação 
Pedagógica 
 
Corpo docente do Bloco 
Inicial de Alfabetização / 
4os e 5os anos 

 
 

Processualmente nas 
coordenações 
pedagógicas, ao final do 
bimestre nos Conselhos de 
Classe e nas Reuniões de 
Pais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Projeto 
 

Objetivos Principais Ações Responsáveis 
Avaliação do Projeto e 

no Projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conselho de Classe 
 
 
 
 
 
 

1º bimestre:  
 
Construir diagnóstico do ano: 
montagem da ficha perfil dos 
alunos e elaboração das 
propostas de intervenção. 
(Observando as desempenho 
abaixo do esperado relatadas e 
com foco nas metas para o ano 
em questão). 
 
Agrupar alunos nos perfis. 
 
Nomear (alunos destacados no 
perfil que estão defasados no 
processo de aprendizagem dever 
ser avaliados ao final do ano 
individualmente de acordo com a 
meta, por todo o Conselho). 
 
Analisar o trabalho pedagógico 
dos alunos com defasagem no 
processo. Reorientar o trabalho 
pedagógico dos professores na 
coordenação.  
 
Analisar o material  dos alunos 

 
 
 

Montagem da ficha 
perfil 
 
Análise dos 
materiais dos 
alunos com 
desempenho abaixo 
do esperado. 
 
 
Encaminhamentos 
e devolutiva da 
Orientação 
Educacional 
 
 
Confecção de ata 
 
 
 
Montagem de 
turmas 

 
 

Direção 
 
Supervisão / Coordenação 
Pedagógica 
 
Corpo docente da 
Educação Infantil, do Bloco 
Inicial de Alfabetização / 
4os e 5os anos 
 
Orientação Educacional 

 
 

No final de cada Conselho 
de Classe 



 

 

com bom desempenho com foco 
nas metas estabelecidas. 
Verificação por amostragem ( X 
estudantes por turma). 
 
Escutar a devolutiva da 
Orientadora Educacional e 
encaminhar novos alunos. 
 
Confeccionar a ata 
 
2º bimestre:  
 
Revisitar diagnóstico montado no 
mês anterior. Movimentar alunos 
dentro dos perfis.  
 
Revisitar características dos perfis 
e realizar modificações.  
 
Trocar propostas de intervenções 
em caso de sucesso e ou 
insucesso nas referidas ações.  
 
Analisar o material dos alunos 
com defasagem (todos) e com 
bom desempenho ( X estudantes 
por turma, verificação por 
amostragem) com foco nas metas 
estabelecidas. 
 
Escutar a devolutiva da 
Orientadora Educacional e 



 

 

encaminhar novos alunos. 
 
Confeccionar a ata 
 
 
3º bimestre:  
Realizar o prognóstico, previsão 
de futuras retenções. 
Retomar a ficha perfil: Movimentar 
alunos nos perfis. Confirmação 
das alterações nas mudanças dos 
perfis e reflexão sobre os 
sucessos das intervenções 
realizadas. Inserção de novas 
intervenções.  
 
Analisar o material dos alunos 
com defasagem (todos) e com 
bom desempenho ( X estudantes 
por turma, verificação por 
amostragem) com foco nas metas 
estabelecidas. 
 
Reforçar recuperação preventiva. 
 
Escutar a devolutiva da 
Orientadora Educacional e 
encaminhar novos alunos. 
 
Confeccionar a ata 
 
 
4º bimestre:  



 

 

 
 
Analisar o  material dos alunos 
que estiveram com o nome na 
ficha perfil no campo com 
defasagem no processo de 
aprendizagem. Chamada nominal 
por que dirige o Conselho, com 
foco nas metas estabelecidas.  
 
Analisar o material dos alunos 
que  serão promovidos com foco 
nas metas estabelecidas. 
Verificação por amostragem ( X 
estudantes por turma). 
 
 
Montar das turmas do ano 
seguinte. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projeto 
 

Objetivos Principais Ações 
Professores 

Responsáveis 
Avaliação do Projeto e 

no Projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto Educação com 
Movimento 

 
 
 
 
 
 

Explorar os conteúdos da 
cultura corporal de 
movimento presentes na 
Educação Física, tais 
como: o jogo, a 
brincadeira, o esporte, a 
luta, a ginástica, a dança e 
conhecimentos sobre o 
corpo, integrando-os aos 
objetivos, linguagens e 
conteúdos da Educação 
Infantil e dos Anos Iniciais 
do 
Ensino Fundamental; 
 
Estimular a 
interdisciplinaridade na 
intervenção pedagógica do 
professor de Educação 
Física, por meio do 
planejamento e atuação 
integrada 
ao trabalho do professor 
de Atividades, em 
consonância com o projeto 
político-pedagógico da 
escola e com o Currículo 
em Movimento da 
Educação Básica. 
 

 
Brincadeiras, jogos, com a 
consciência corporal, jogos 
esportivos, 
psicomotricidade, 
lateralidade, valorização 
do espaço escolar.  

 
Professora de Educação 
Física 

 
Processualmente nas 
coordenações 
pedagógicas, ao final do 
bimestre nos Conselhos de 
Classe e nas Reuniões de 
Pais. 



 

 

Fortalecer o vínculo do 
estudante com a escola, 
considerando as 
necessidades da criança 
de brincar, jogar e 
movimentar-se, utilizando 
as 
estratégias didático-
metodológicas da 
Educação Física na 
organização 
do trabalho pedagógico da 
escola. 
 
Contribuir para a formação 
integral dos estudantes, 
por meio de intervenções 
corporais pedagógicas 
exploratórias e reflexivas, 
com base em 
valores, tais como: 
respeito às diferenças, 
companheirismo, 
fraternidade, justiça, 
sustentabilidade, 
perseverança, 
responsabilidade, 
tolerância, 
dentre outros, que 
constituem alicerces da 
vida em sociedade e do 
bem- 
-estar social. 



 

 

Serviço de Orientação Educacional 

 
 

CRE: TAGUATINGA 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 53                                                                                    

Orientador(a) Educacional:   MÁRDILA BISPO DA SILVA                                                         

Turno(s) de atendimento: MATUTINO E VESPERTINO 

 
Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

 

         Quantitativo de alunos: 428 alunos 

         Níveis de ensino atendidos/ outros atendimentos: Educação Infantil e Ensino Fundamental I – Séries Iniciais 

 

Perfil da clientela 

A Escola Classe 53 de Taguatinga - DF localiza-se na Qnl 16 – Via 02 – Lote 01 – Area Especial. A maioria dos alunos 

matriculados na escola reside em Taguatinga Norte, própria Qnl.  

           Percebe-se com todo o histórico da comunidade que as principais demandas estão relacionadas com o aspecto familiar, 

pois há uma grande interferência no desenvolvimento do aluno em que demonstra baixa autoestima, ausência de um local 

para hábitos de estudo e alunos sem acompanhamento familiar.  



 

 

 
Detalhes relevantes 

Possui os seguintes espaços utilizados pelos alunos: vinte salas de aula no tamanho projetado, uma sala de leitura, uma sala 

para mecanografia recursos, apoio pedagógico e SOE, um espaço com duas salas pequenas/pátio/refeitório para a Educação Integral, 

cozinha/cantina, uma quadra pequena descoberta, áreas administrativas e de organização da escola: direção, secretaria, depósitos, 

sala dos servidores, sala da mecanografia, sala/copa dos professores e sala dos professores.   

       A equipe pedagógica está composta por duas coordenadoras, uma supervisora pedagógica, uma pedagoga itinerante, uma 

psicóloga itinerante, uma orientadora educacional, professores efetivos, professores readaptados, professores temporários, monitor e  

monitores social.  

 

 

          

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 
Conhecer a clientela e identificar a demanda escolar, integrando suas ações às do professor e da família, como 

colaboração no processo de aprendizagem e no desenvolvimento do educando, realizando assim ações que favoreçam o 
desenvolvimento de todas as partes no processo educativo. 

 

 

Justificativa 

 
 O trabalho realizado pela Orientadora Educacional Márdila Bispo iniciará como prevenção. Foram realizadas em fevereiro e 

março uma Oficina sobre Regras de Convivência com as turmas da Educação Infantil, 1º e 2º anos, uma Oficina de Direitos e 



 

 

Deveres com as turmas de 3º, 4º e 5º anos.  

 Participação nos Conselhos de Classe dos 4 bimestres e reuniões de pais com toda a escola. 

 Semana de Educação para a Vida - Prevenção ao Abuso Sexual. 

 Projeto Hábito de Estudo e preparação para o 6º ano/Remanejamento Natural com os alunos do 5º ano nos meses de 

setembro e novembro. 

 Projeto Cuidados com o corpo/Sexualidade com os alunos dos 5º anos (julho). 

 O projeto político pedagógico da escola está sendo reformulado pelo grupo de professores e demais servidor. Durante todo 

o ano de 2019, o Serviço de Orientação Educacional desenvolverá momentos para trabalhar valores e atitudes como esperança, 

amor, sinceridade, caridade, lealdade, fé, alegria, honestidade, humildade, fraternidade e outros. O grande objetivo do SOE é 

desenvolver a prática de atitudes com valores e virtudes.          

       Outros pequenos projetos serão desenvolvidos com as turmas que necessitarem de auxílio como “Diga não ao Bullying” para 

conhecimento do verdadeiro significado do que é bullying e a prática em evitar o Bullying no ambiente de nossa escola, estudo do 

ECA – Estatuto da Criança e Adolescente, autoestima e demais temas transversais que surgirão como demanda. 

       Algumas ações com os professores serão realizadas nas coletivas, as mesmas serão planejadas de acordo com as 

necessidades. 

       Serão utilizadas as seguintes metas do PDE – Plano Distrital de Educação 2015-2024 – Brasília – DF. Lei n° 5.499, de 
14/07/2015. DODF n° 135, de 15/07/2015:  Meta 2: Estratégias 2.13, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.49, 2.56 e Meta 3: Estratégias 
3.4, 3.13, 3.16, 3.18 e 3.17. 

 

 

 
 
 



 

 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 

O.E 

DESENVOLVIDA 

 
*Formação do 
Orientador e 
Equipe de 
Professores; 
 
*Orientações 
aos alunos e 
familiares; 
 
*Orientações 
aos 
professores; 
 
*Intervenções 
com as turmas; 
 
*Intervenções 
com a 
comunidade. 

* Participação ativa nas coletivas 
da escola nas quartas-feiras ou 
sempre que convocada; 
* O Serviço de Orientação 
Educacional já foi implantado 
nesta instituição; 
*Atualizar os arquivos e registrar 
diariamente as ações; 
* Apresentar ao corpo docente, ao 
corpo discente e ao 
pais/responsáveis as diretrizes 
norteadoras da ação de 
Orientação Educacional; 
* Realizar registros diários das 
ações do Serviço de Orientação 
Educacional. 
*Participar dos Conselhos de 
Classe e reuniões de pais. 

Direção, 
convidados, 
Professores, 
comunidade e 
servidores. 
 
*Alunos e famílias. 

  1º ao 4º 
bimestre 

*Equipe Gestora, 
professores e 
comunidade, 
pais/responsáveis. 
*Servidores da 
Escola; 
*Parceiros de 
Instituições 
Públicas; 
*Pedagoga e 
psicóloga 
itinerantes. 

Ação junto aos 
professores, direção 
e comunidade e 
demais servidores. 

* Identificar e trabalhar, junto à 
família, as causas que interferem 
no avanço do processo de ensino 

    



 

 

aprendizagem do aluno; 
* Orientar a família sobre o 
Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente; 
* Contribuir com a promoção de 
relações saudáveis entre a 
instituição educacional e a 
comunidade; 
* Orientar os pais ou responsáveis 
para a compreensão da cultura 
escolar e para a importância dos 
hábitos de estudo na criança; 
* Promover momentos reflexivos 
que contribuam com a educação 
das crianças, na prevenção de 
conflitos escolares e outros temas 
que sejam necessários; 
* Sondar possíveis influências, no 
ambiente familiar, que possam 
prejudicar o desenvolvimento do 
aluno na instituição educacional, 
intervindo ou encaminhando para 
a rede social de apoio interna ou 
externa, sempre que necessário; 
* Atender coletiva e 
individualmente pais ou 
responsáveis; 
* Informar aos pais e aos 
familiares sobre os serviços de 
apoio social. 
 
     



 

 

 
* Colaborar com a formação e o 
preparo do futuro profissional da 
área de orientação Educacional; 
* Proporcionar ao estagiário a 
vivência de situações reais e o 
conhecimento das eventuais 
dificuldades que permeiam as 
atividades da Orientação 
Educacional; 
* Levar o estagiário à reflexão de 
condutas éticas; 
 Apresentar o trabalho do Serviço 
de Orientação Educacional. 

    

 
* Realizar os encaminhamentos 
necessários à rede social com o 
conhecimento do gestor da EC53; 
* Estabelecer parceria com 
profissionais de outras instituições 
para o aprimoramento das ações 
preventivas; 
* Identificar e encaminhar, de 
forma sistematizada, os alunos 
que apresentam problemas de 
conduta e dificuldades específicas 
de aprendizagem, quando 
necessário; 
* Conhecer e articular Ações com 
as redes sociais existentes na 
comunidade da EC53. 

    

 
Bibliografia: * PDE – Plano Distrital de Educação 2015-2024 – Brasília – DF. Lei n° 5.499, de 14/07/2015. DODF n° 135, de 
15/07/2015; 

• Orientação Pedagógica - Serviço de Orientação Educacional – 2010.  



 

 

Levantamento de ações  da Orientação Educacional  2019 

Temáticas 

 

Estratégias 

pedagógicas 

 

Envolvidos 

 

Período 

 

 

Parceiros 

 

Eixo de ação da 

orientação 

pedagógica da O.E 

desenvolvida 

 
 

Direitos e deveres do 
aluno 

Elaboração dos 
direitos deveres do 
aluno na semana 

pedagógica com os 
professores na ec53. 

Professores e 
funcionários 

1º bimestre Professores, 
funcionários e 

direção 

Ação com os 
professores e gestão 

Apresentação com 
slide 

Alunos do 3º ao 5º 
ano 

1º bimestre Professores Ação com os alunos 

Vídeo “direitos e 
deveres da criança”. 

Alunos do 3º ao 5º 
ano 

1º bimestre Professores Ação com os alunos 

 

 

Eca – Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente. 

 
Reunião com os pais 

dos alunos 
envolvidos nos 
atendimentos 

 
Alunos do 4º ao 5º 

ano 

 
1º e  2º  bimestre  

 
Professores e 

direção 

 
Ação com os alunos 

 
Interpretação e 

registros no caderno 

 
Alunos do 4º ao 5º 

ano 

 
1º e 2º bimestre 

 
Professores e 

direção 

 
Ação com os alunos 

 
 

Apresentação do que 
estudou para os 

colegas 
 

 
Alunos do 4º ao 5º 
ano e professores 

 
 2º bimestre 

 
Professores 

 
Ação com os alunos 

e professores. 



 

 

 

Prevenção ao abuso 

sexual infantil – 

semana de educação 

para a vida 

 

Produção e 

reprodução do folder 

 
Alunos, direção, 
professores e 

pais/responsáveis 

 
2º bimestre 

 
Professores e 

direção 

 
Ação junto aos 
alunos, direção, 
funcionários e  
comunidade. 

Teatro 
 

Alunos educação 
infantil, 1º ao 5º ano, 
professores e direção 

 
2º bimestre 

 
Direção e 

professores 

 
Ação com o aluno, 

professores e 
direção. 

Palestra com os 

pais/responsáveis 

Encontro em cada 

turma 

 
Pais/responsáveis, 

comunidade e alunos 

 
2º bimestre 

 
Direção e 

professores 

 
Ação com alunos, 

professores, 
pais/responsáveis e 

direção 

 

Hábitos de estudo 

Projeto transição 

 

Slides sobre 

estratégias de estudo 

Vídeo “a menina que 

roubava livros” 

 
 

Alunos do 3º ao 5º 
ano 

Visita ao cef de 
origem do 5º ano 

 
 

3º bimestre e 4º 
bimestre 

 
Professores 

 
Ação com os alunos 

Reunião com os 

pais/responsáveis 

 
Alunos/família do 3º 

ao 5º ano 

 
3º bimestre 

 
Direção 

 
Ação com os 

pais/responsáveis 

Visita da educação 
 

Alunos da educação 
infantil da escola que 

 
4º bimestre 

 
Equipe gestora e 

professores 

 
Ação com os alunos 



 

 

infantil a ec53, 

vivência de 

atividades 

ingressará na ec53 
em 2020 

Autoestima Encontro com 

história e mensagem 

 
Alunos 2º ao 5º ano 

 

 
2º bimestre 

 
Professores 

 

 
Ação com os alunos 

 

Hábitos de higiene 

Sexualidade 

Vídeo “borboleta” 
 

Alunos 5º ano 
 

4º bimestre 
 

Professores 
 

Ação com os alunos 

 
Baú da higiene 

 
Alunos 5º ano 

 
4º bimestre 

 
Professores 

 
Ação com os alunos 

 
Orientação aos 

pais/responsáveis 

 
Alunos do 5º ano 

 
4º  bimestre 

 
Professores 

 
Ação com os 

pais/responsáveis 

Apresentação do 

trabalho da 

Orientação 

Educacional 

Coletiva 
 

Professores e 
direção 

 
1º bimestre 

 
Direção 

Ação com os 
professores e 
funcionários. 

 
Mensagem “o casulo” 

 
Professores e 

direção 

1º bimestre  
Professores e 

direção 
 

 
Ação com os 

professores direção e  
funcionários. 

Entrega das fichas 
do soe – serviço de 

orientação 
educacional 

Alunos, famílias, 
professores e 
funcionários 

1º ao 4º bimestre  
Equipe gestora  e 

professores 

 
Ação com os 

professores e direção 

 

Socialização 

Colaboração na 
organização de 

festas e durante as 
festas 

 
Alunos, comunidade, 
direção, professores 

e funcionários 

 
1º ao 4º bimestre 

 
Professores, direção 

e funcionários 

 
Ação comunidade e 

todos os funcionários 



 

 

  
Reuniões de pais 

 
Conselho de classe 

 

 
Professores, direção 

e funcionários 

 
1º ao 4º bimestre 

 
Direção, professores, 
funcionários e  pais 

responsáveis 

 
Ação com os 

professores, direção 
e pais/responsáveis 

 
Mensagens e 

coletivas de quartas-
feiras 

 
Professores 

3 bimestre Coordenadores e 
direção 

Ação os alunos 

 

Cuidados com o 

corpo, 

relacionamento inter 

e intrapessoal e 

patrimônio 

Coletiva 
 

Professores e 
funcionários 

2º bimestre Direção Ação com os 
professores e 
funcionários. 

 
Festas, passeios, 

ação social 

 
Professores, alunos 

e funcionários 

1º bimestre Professores 
Coordenadores 

Ação com os 
professores, 

funcionários e 
alunos. 

 
Palestras 

Alunos, famílias, 
professores e 
funcionários 

1º ao 4º bimestre Equipe gestora, 
coordenação e 

professores 

Ação com a 
comunidade escolar 

 

Adaptação escolar 

 

Slides informativo 
Alunos educação 
infantil, 1º, 2º e 3º 

anos 

1º bimestre Coordenação 
Professores 

Ação com os alunos 

 
Coletiva, semana 

pedagógica 

 
Professores e 
funcionários 

 
1º ao 4º bimestre 

 
Direção 

 
Ação com os 

professores e direção 
 

Conversas 
individuais 

 

 
Alunos da educação 
infantil, do  1º e 5º 

ano 

 
1º bimestre 

 
Direção e 

coordenadores 

 
Ação com os 

professores e direção 

Atendimentos com Coletiva 
 

Professores e 
funcionários 

 
1º ao 4º bimestre 

 
 

Ação com os 
professores, direção 

e funcionários. 



 

 

pais/responsável, 

professores,  

servidores e alunos 

 
Atendimentos 

individuais 

 
Professores, alunos, 

comunidade e 
funcionários 

 
1º ao 4º bimestre 

 
Professores, direção 

e 
Coordenadores 

Ação com os alunos, 
professores e 

pais/responsáveis. 

 
Elaboração de 

relatórios 

 
Alunos, famílias, 

professores e 
funcionários 

 

 
1º ao 4º bimestre 

 
Equipe gestora, 

secretaria, 
coordenação e 

professores 

 
Ação com a  

comunidade escolar 

 
A orientadora educacional márdila bispo estará envolvida em todas as ações citadas acima e trabalhará com os temas 

transversais que surgirão durante o ano de 2019, portanto depende da demanda. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XVI – Registros da Escola e dos Projetos desenvolvidos em 2018 e 2019 

 

 

Banheiro dos Estudantes Reformado 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Palestra do SOE para a Comunidade com a Temática sobre Abuso Sexual 

 

 

 

 

 

 



 

 

Peças Teatrais 

 

  

 

 

 



 

 

Atividades da Educação Integral 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ação Social 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Festa Junina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gincana da Festa Junina 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCOLA CLASSE 53 DE TAGUATINGA 

PESQUISA PARA PAIS/RESPONSÁVEIS 

CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
A EQUIPE GESTORA DA EC 53 É FORMADA PELA DIRETORA BETE, VICE-DIRETORA 

MARTA. SÃO RESPONSÁVEIS PELO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EM SEUS MAIS 

AMPLOS ASPECTOS (FINANCEIRO, FÍSICO, GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO DE MATERIAL, 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS, ETC). PELA SUPERVISORA PEDAGÓGICA CÉLIA E PELA CHEFE 

DE SECRETARIA SUSANA 

COMENTE, ELOGIE OU DÊ SUGESTÕES SOBRE A DIREÇÃO DA ESCOLA: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

O PROFESSOR REALIZA COM SEU FILHO O QUE CHAMAMOS DE TRABALHO 

PEDAGÓGICO. O TRABALHO PEDAGÓGICO ENVOLVE AVALIAR, PLANEJAR E APLICAR AS 

ATIVIDADES ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR DE SEU FILHO. ESSE 

TRABALHO É BASEADO NO CURRÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF E NO 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CONSTRUÍDO COLETIVAMENTE.  

 

SOBRE SEU FILHO EM SALA DE AULA, VOCÊ PERCEBE: 

(   ) INTERESSADO EM VIR À ESCOLA. 

(   ) INTERESSADO EM REALIZAR AS ATIVIDADES DE SALA. 

(   ) PESQUISA EM CASA TEMAS RELACIONADOS AOS TEMAS ESTUDADOS NA ESCOLA. 

(   )CONVERSA SOBRE O QUE APRENDEU NA ESCOLA. 

 

CASO SEU FILHO NÃO DEMONSTRE INTERESSE EM VIR A ESCOLA, QUE SUGESTÕES 

VOCÊ DARIA PARA QUE ELE DESENVOLVESSE TAL INTERESSE 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

DEVER DE CASA SÃO ATIVIDADES QUE O PROFESSOR MANDA PARA CRIAR HÁBITOS DE 

ESTUDO, SEMPRE QUE ELE ACHAR NECESSÁRIO. A RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA 

COM O DEVER DE CASA É PROPORCIONAR UM LOCAL ADEQUADO PARA OS ESTUDOS E 

VERIFICAR SE A CRIANÇA FEZ. OS ERROS SÃO CORRIGIDOS PELO PROFESSOR EM SALA 

(COLETIVAMENTE OU INDIVIDUALMENTE).  

COM QUE FREQUÊNCIA SEU FILHO LEVA DEVER PARA CASA ? 

(   ) TODOS OS DIAS 

(   ) NUNCA 

(   )OUTROS:________________________________________________________________________ 

COMENTE, ELOGIE OU DÊ SUGESTÕES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

A REUNIÃO DE PAIS ACONTECE A CADA BIMESTRE PARA UMA CONVERSA SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DE SEU FILHO.  

NA ÚLTIMA REUNIÃO DE PAIS, VOCÊ: 

(   ) COMPARECEU                     (   )COMPARECEU APÓS A REUNIÃO 

(   ) NÃO COMPARECEU. POR QUÊ ? 

_____________________________________________________________________________________ 

QUE ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR VOCÊ PERCEBE QUE TÊM AJUDADO SEU FILHO A 

DESENVOLVER A APRENDIZAGEM? 

(   ) REFORÇO   (   ) DEVER PARA CASA     (   ) REAGRUPAMENTOS 

(   ) ENCAMINHAMENTO PARA A EQUIPE DE APOIO/ AVALIAÇÃO 



 

 

QUE OUTRAS ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTES 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL É UM PROJETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF QUE 

VISA OFERECER A AMPLIAÇÃO DO TEMPO DA CRIANÇA NA ESCOLA, COM ATIVIDADES 

QUE FOQUEM NA FORMAÇÃO INTEGRAL DO EDUCANDO. NA EC 53 A EDUCAÇÃO 

INTEGRAL É COORDENADA PELA PROFESSORA JUSSARA E AUXILIADA PELOS  

MONITORES. A EDUCAÇÃO INTEGRAL DA EC 53 FUNCIONA DE SEGUNDA A QUINTA 

FEIRA E OFERECE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ALÉM DE ALMOÇO, AULAS DE 

INFORMÁTICA, MÚSICA, OFICINAS DE ARTES E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. 

CASO SEU FILHO PARTICIPE DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, COMENTE, ELOGIE OU DÊ 

SUGESTÕES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

O SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DA EC 53 É REALIZADO PELA 

ORIENTADORA EDUCACIONAL AMÉLIA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, O SOE ATUA 

DIRETAMENTE COM OS ALUNOS NA PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS RELACIONADOS À DISCIPLINA, ÀS RELAÇÕES INTERPESSOAIS, AOS 

HÁBITOS DE ESTUDO, AO PREPARO PARA A TRANSIÇÃO DOS ALUNOS DO 5° PARA O 6° 

ANO  E OUTROS QUE AFETAM A APRENDIZAGEM. EM ALGUNS CASOS, É NECESSÁRIO 

CONVOCAR OS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA UMA CONVERSA. 

VOCÊ JÁ USUFRUIU DESSE SERVIÇO ? 

(    ) SIM    (   )NÃO 

COMENTE, ELOGIE OU DÊ SUGESTÕES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

A SALA DE RECURSOS PRESTA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DIAGNÓSTICO DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS, ORIENTA O PROFESSOR, O MONITOR E CUIDA PARA QUE A 

INCLUSÃO ACONTEÇA EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA. ESSE SERVIÇO É 

PRESTADO PELA PROFESSORA EDITE. 

CASO SEU FILHO USUFRUA DESSE SERVIÇO, COMENTE, ELOGIE OU DÊ SUGESTÕES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM AVALIA, DÁ 

ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHA ALUNOS COM DIFICULDADES EM APRENDIZAGEM 

E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ( DPAC, TDAH, ETC). ALÉM DISSO, ORIENTA O PROFESSOR 

QUANTO ÀS MELHORES ESTRATÉGIAS A UTILIZAR EM SALA DE AULA COM OS ALUNOS 

ATENDIDOS PELO SERVIÇO. É COMPOSTA PELA PEDAGOGA SIMONE E PELA PSICÓLOGA 

LÚCIA. O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA PSICÓLOGA É DE AVALIAÇÃO COGNITIVA 

DE ALUNOS ENCAMINHADOS PELO PROFESSOR. 

 

 

 

CASO SEU FILHO JÁ TENHA UTILIZADO ESSE SERVIÇO, COMENTE, ELOGIE OU DÊ 

SUGESTÕES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

A SALA DE LEITURA É UM ESPAÇO DESTINADO À APRECIAÇÃO DA LEITURA. REALIZA 

EMPRÉSTIMOS DE LIVROS E O ATENDIMENTO É REALIZADO PELAS PROFESSORAS RITA 

E ANDRÉA. 

SEU FILHO UTILIZA ESSE ESPAÇO?     

(   )SIM. O QUE ELE ACHA? 

_______________________________________________________________________     

(   ) NÃO .POR QUÊ? 

____________________________________________________________________________ 

COMENTE, ELOGIE OU DÊ SUGESTÕES DE OUTRAS ATIVIDADES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

A ESCOLA DESENVOLVE DIVERSOS PROJETOS: MÚSICA, SALA DE LEITURA, SOE (JUNTOS 

SOMO MAIS), EVENTOS COMO, FESTA JUNINA, PASSEIOS, CANTATA DE NATAL; TODOS 

AMPARADOS NO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA.  

COMENTE, ELOGIE E DE SUGESTÕES PARA MELHORAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

NA ESCOLA 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

VOCÊ CONHECE A ESTRUTURA FÍSICA DA NOSSA ESCOLA? COMENTE E DÊ 

SUGESTÕES PARA MELHORIAS 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ESTE QUESTIONÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ 09/06/2017 (SEXTA-FEIRA) 

 

 “Eu vejo um novo começo de era 

de gente fina, elegante, sincera 

com habilidade prá dizer  

mais sim do que não.” 

 




