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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
A presente proposta expressa a organização da Escola Classe Jardim 

Botânico e os princípios norteadores do seu fazer pedagógico. Nela, 

planejamos o que temos intenção de fazer, de realizar. Lançamo-nos para 

diante, com base no que temos, buscando o possível. 

Nesta perspectiva essa Proposta Pedagógica não tem a pretensão de 

ser uma receita pronta, mas, busca significar estratégias que estejam de  

acordo com a intencionalidade e propósitos da escola e que possam garantir os 

direitos de aprendizagem dos estudantes em consonância com a Constituição 

Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96), o Currículo 

em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEEDF (2014) 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990). 

O documento foi revisto e atualizado com a participação da comunidade 

escolar e seguiu as diretrizes apontadas no documento: Orientação 

Pedagógica - projeto político-pedagógico e coordenação pedagógica nas 

escolas (2014) da SEEDF. Para levantamento do diagnóstico, procedemos a 

busca de informações com as famílias, professores, estudantes e demais 

funcionários da escola nos meses de fevereiro e março. 

Com as famílias foram utilizados questionários com perguntas fechadas 

e abertas no dia da Reunião de Acolhimento, que objetivavam conhecer as 

condições socioeconômicas das famílias dos estudantes e a percepção que 

têm da escola no que tange a qualidade do ensino ofertada aos seus filhos. 

A compilação da avaliação final (com a participação de todos os 

funcionários da escola), a semana pedagógica, as coordenações pedagógicas 

coletivas foram os espaços onde se deu o trabalho da revisão e atualização da 

PP. Assim acreditamos que avançamos quanto à compreensão de nossa 

identidade e das bases epistemológicas que sustentam nosso fazer 

pedagógico. 

A fim de ouvir nossos estudantes, foram usados dois tipos de 

instrumentos: questionário para os estudantes dos 4ºs e 5ºs anos, e os 

estudantes dos 1ºs, 2ºs e 3ºs anos (algumas turmas) fizeram desenhos. Com 

esses instrumentos objetivamos possibilitar aos estudantes se expressarem 

acerca do que gostam e do que não gostam na escola, e de ouvi-los quanto as 
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suas sugestões para uma escola melhor, servindo para nós como indicadores 

da escola que precisamos construir juntos. 

A sistematização desta Proposta Pedagógica foi organizada a partir de 

tópicos que contemplam os aspectos administrativos e pedagógicos da escola. 

Nos anexos, constam os planos de ação para a implementação desta. 
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HISTORICIDADE 

 
As atividades desta escola tiveram início em 23 de agosto de 1968, para 

atender a demanda educacional das famílias dos servidores da extinta 

Fundação Zoobotânica, residentes na Estação Florestal Cabeça do Veado, 

atual Jardim Botânico de Brasília, como também da comunidade circunvizinha. 

No início da sua implantação, este estabelecimento de ensino contava 

com uma sala de aula onde se desenvolviam atividades pedagógicas 

multisseriadas e orientadas por única docente, residente na escola e 

responsável pela mesma. 

A Portaria nº 17 de 07/07/80 autorizou o funcionamento da Escola 

Classe Estação Florestal Cabeça do Veado. Tal denominação prevaleceu até 

19/04/89, data da Resolução nº 2.603 (Processo nº 082.003.976/88), alterando 

para Escola Classe Jardim Botânico, depois de pedido expresso mediante 

abaixo assinado da comunidade escolar. A justificativa apresentada para tal 

mudança na denominação do estabelecimento de ensino foi “por não haver 

mais identificação nominal com a localidade geográfica onde está circunscrita”. 

A professora Marizia Xavier Marino assumiu a responsabilidade pela 

escola em 1987 e tornou-se a primeira diretora em 29/11/1992, e assumiu 

como vice-diretora a professora Iris do Céu Lucas Pinheiro em 1994. 

Em 1995, os pais dos alunos fizerem um mutirão e construíram mais 

duas salas de aula e outra para os professores. Na gestão do diretor Daniel 

José Larasa e da vice-diretora Mary Wanzeller da Silva. 

Em 05/01/1996 assumiu a direção o professor Carlos José Viana, que já 

havia sido chefe de secretaria da UE, tendo como vice-diretora a professora 

Graziela Alonso Doria Macedo de Barros. 

Em 1998, a SEEDF derrubou as salas construídas pelos pais para 

reformar o prédio antigo e construir o segundo prédio; esta construção foi 

financiada pelo Orçamento Participativo, pois a comunidade escolar se 

mobilizou e foi a reunião, solicitando a reforma e ampliação da escola. Foram 

cedidas pelo Jardim Botânico as casas dos antigos moradores e algumas salas 

dentro da reserva, para dar continuidade as aulas. Em agosto deste mesmo 

ano, as atividades escolares foram reiniciadas na “nova” escola. 
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A gestão foi assumida pela professora Lais Matta de Almeida em 

30/12/1999 e tendo como vice-diretora Maria de Lourdes Macedo Margato. 

Em 2003, dona Maria, merendeira da escola aposentou. Ela começou e 

terminou sua carreira nesta UE. 

A sala de leitura passou a dividir espaço com a sala de coordenação 

pedagógica no ano letivo de 2006, para que a escola pudesse atender aos 

alunos com deficiência, em classe específica. 

A escola era atendida por ônibus particulares, que faziam o transporte 

dos estudantes, já que a parada mais próxima da escola ficava a 2,5 Km e 

também para diminuir o fluxo de carros, por estar localizada dentro de uma 

Estação de Preservação Ecológica. A comunidade escolar se reuniu para exigir 

do governo o transporte público gratuito para os alunos que residiam nos 

condomínios, pois a escola era rural. No início do ano letivo de 2007 os 

estudantes dos condomínios e Jardim ABC tiveram acesso ao transporte 

escolar e os residentes em São Sebastião continuaram a utilizar transporte 

particular. 

Em 2007, a escola passou a ser inclusiva, sendo assim, ocorreu a 

integração dos alunos com deficiência nas classes regulares e o atendimento 

em Sala de Recursos, que começou a funcionar na antiga sala do Ensino 

Especial. 

Em 2008 assume a direção Edith Emelina Melara Medrano e a vice- 

diretora Adínia Santana Ferreira. Neste período a escola iniciou a 

implementação da ampliação do Ensino Fundamental de 08 para 09 anos, 

atendendo a Lei 3.483 de 25/11/2004. O processo de implementação foi 

realizado de forma gradativa e foi completado em 2012. A sala de 

leitura/coordenação pedagógica cedeu espaço para uma nova sala de aula. A 

sala dos professores foi transferida para a Sala de Recursos e o acervo da Sala 

de Leitura foi distribuído pelas salas de aula da escola. Foi fechado o corredor 

ao lado do banheiro dos alunos e construídas mais duas salas, pela Política 

Pública, Parceiros da Escola: uma para o SOE e outra para a Sala de 

Recursos. 

Em 2009 ocorreu a troca de vice-diretora e assumiu a professora Márcia 
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Regina de Almeida de Souza. No início deste ano, atendendo a uma antiga 

solicitação da comunidade, a Instituição passou a oferecer todas as séries/anos 

nos dois turnos, pois nos anos anteriores as classes de alfabetização eram no 

matutino e terceiras e quartas séries no vespertino. 

Foi implementada a Escola Integral, em 2010, somente para os alunos 

das quartas séries, em parceria com o Jardim Botânico de Brasília e utilizando 

seus espaços. 

No ano letivo de 2011, a escola deixou de atender as turmas da 

Educação Infantil, alunos com 4 e 5 anos. A escola permaneceu com oferta de 

vagas para a Educação Integral de 150 alunos, desenvolvendo oficinas 

voltadas para o desenvolvimento social, físico e cultural dos alunos em parceria 

com o IPOEMA. Em contrapartida o IPOEMA construiu uma caixa d´água de 

capacitação da água da chuva (com capacidade aproximadamente de 10.000 

litros) e bancos nas áreas externas de material reutilizável. Na sala 

anteriormente utilizada como Sala de Recursos, foi montado o Laboratório de 

Informática com doação de 12 computadores e com uma bolsista universitária 

responsável pelo atendimento dos alunos, vinculada a Educação Integral. 

No ano de 2012, assumiu a vice direção a professora Maria de Lourdes 

Macedo Margato, que já tinha anteriormente este cargo. 

A escola foi contemplada com a ampliação e cobertura da quadra 

poliesportiva (a obra só foi entregue em 2013). Passou por reforma nos 

banheiros dos alunos, no piso dos pátios e no telhado da escola. A Sala de 

Informática teve suas atividades paralisadas, já que a bolsista universitária se 

formou e a verba para a contratação não foi disponibilizada. 

Em abril de 2013, foi realizada a inauguração da quadra poliesportiva. 

Por meio da Portaria nº 105 de 10/04/2013, neste mesmo ano, a escola foi 

desvinculada da CRE do Núcleo Bandeirante passando a integrar a CRE do 

Plano Piloto/Cruzeiro, como também aderiu à implementação do segundo bloco 

(4ºs e 5ºs anos) proposto no Currículo em Movimento da SEEDF. 

A Sala de Recursos foi reativada na escola. 

Ainda em 2013 aconteceu pela primeira vez um curso de formação para 
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discussão do Currículo em Movimento. Esse curso foi certificado pela EAPE e 

contou com a participação de todos os professores e demais funcionários, na 

própria escola. 

Já em 2014, foi realizado o curso “Diversidade na Escola: Como Lidar 

com as Relações Étnico-Raciais, de Gêneros e Sexualidade”. Esse curso 

também foi certificado pela EAPE e aberto a todos os professores e 

funcionários. A partir desse curso, iniciou-se um projeto de intervenção 

pedagógica que teve continuidade nos anos seguintes. 

A escola reestruturou uma sala, que era utilizada como depósito, para 

ser a sala da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA). 

A UE passou a ser atendida pela Escola Parque da 308 Sul. Para que as 

ações fossem integradas foram realizadas reuniões com as duas equipes (E.C. 

Jardim Botânico / E.P.308 Sul), no início dos anos letivos de 2014 e 2015. 

Tendo por princípio o desenvolvimento da cidadania e autonomia dos 

alunos, a escola desenvolveu um projeto de participação dos estudantes da 

gestão escolar por meio de diversas atividades: eleição dos representantes de 

turma, realização dos Conselhos de Representantes com encontros quinzenais 

e recreio coordenado pelos alunos e pela orientadora da escola. 

Ainda em 2014 a Escola Integral foi suspensa com anuência do 

Conselho Escolar. O motivo da suspensão foi a falta de estrutura física, de 

recursos humanos e financeiros. 

Foi promovido um concurso de desenho para a escolha da nova 

Bandeira da Escola. Houve eleição entre os melhores desenhos produzidos e a 

vencedora foi uma aluna do 5º ano. 
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No ano de 2015, a sala dos professores foi realocada para a sala 01 e a 

antiga sala atendeu uma turma reduzida de integração inversa. 

Em 2016, o atendimento feito pela Escola Parque foi extinto. Somente as 

escolas com a Educação Integral contam com aulas na referida escola 

atualmente. 

O Laboratório de Informática foi reativado tendo como responsável uma 

professora que estava em processo de readaptação. 

A sala da EEAA e o SOE ficaram na sala ao lado do Laboratório de 

Informática. 

No final do ano a casinha de boneca, que estava sendo usada como 

depósito, foi transformada em sala de leitura e os computadores foram 

transferidos para lá. 

Ainda em 2016, a SEEDF promoveu a Lei de Gestão Democrática nas 

escolas, com a realização de um novo pleito, sendo eleitas como diretora 

Adriana Muzi de Medeiros Moura e Thays Neiva Varandas, assumindo a  

gestão em 2017. 

Durante as férias escolares de 2016/2017, a nova gestão, realizou 

algumas demandas solicitadas pela comunidade escolar, como a ampliação da 

sala de leitura que foi renomeada como Espaço Multiuso, adequação da 

cozinha e depósito de lanche e a pintura da escola, incluindo três murais feitos 

pelos artistas do Grupo Metamorfose. 

Na antiga Sala de Informática começou a funcionar uma turma e na sala 
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de turma reduzida com integração inversa ficaram o SOE, EEAA e SR’s. 

A professora Carmem, da Educação Ambiental da UnB, realizou a 

parceria com a escola para a construção de um viveiro de mudas de plantas 

nativas do Cerrado. 

Nas férias escolares de 2017/2018 a escola passou por mais alguns 

reparos. A divisória que separava as duas salas menores foi removida e 

destinada como a atual sala dos professores (sob supervisão da equipe de 

engenharia e obras da Administração do Lago Sul com anuência do 

administrador Alexandre Paiva), uma sala com copa para os servidores, troca 

dos pisos dos banheiros dos alunos e pintura decorativa externa. 

Em 2018 a escola ganhou um parquinho através de Emenda 

Parlamentar do Deputado Israel Batista. 

A escola participou do Projeto da Controladoria e foi uma das premiadas, 

recebendo um prêmio de R$ 5.000,00. Com o valor da premiação, a 

comunidade escolar decidiu fazer um novo portão para organizar melhor a 

entrada dos alunos, uma calçada e arrumar o banheiro dos alunos (piso, portas, 

lixeiras, tampas de vaso, espelhos). 

 

Comissão organizadora da PP 

Diretora: Adriana Muzi de Medeiros Moura 

Vice-diretora Thays Neiva Varandas 

Supervisora Pedagógica Patrícia de Lima Silva 

Coordenadora Pedagógica Janaina Azevedo Santos 

Coordenadora Pedagógica Liliana Cavalcante de Albuquerque 

Orientadora Educacional Maria de Fátima Pereira Vale 

EEAA - Pedagoga Márcia Rodrigues de Assis 

Sala de Recursos Mônica Venâncio Santana 

Carreira Assistência Severina Ramos Leão da Silva 
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 Caracterização Física 

08 salas de aula 

01 pátio coberto (com palco) 

01 pátio descoberto (com três mastros) 

02 banheiros de alunos - masculino e feminino (05 boxes em cada) 

01 sala para EEAA, SR’s e SOE 

01 sala de professores com copa 

01 sala da direção com copa 

01 sala de mecanografia 

01 sala da secretaria 

02 banheiros para funcionários (dois boxes em cada) 

01 cozinha com depósito (equipada com: duas geladeiras, dois freezer, fogão 

industrial, estantes/prateleiras) 

01 sala para os servidores com pia 

01 banheiro com chuveiro 

01 sala de coordenação 

01 depósito 

01 sala multiuso (sala de leitura, projeto interventivo e computadores) 

01 quadra poliesportiva coberta 

01 parquinho de ferro (balanço, gangorra, trepa-trepa, casinha, mesa de ping- 

pong de alvenaria, três mesas para dama de alvenaria, dois golzinhos) 

01 horta (feita de pneus) 

01 parquinho de madeira 
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01 viveiro (mudas de plantas típicas do Cerrado) 

01 estacionamento interno (09 vagas) 

02 casinhas de brinquedo (feitas de caixa d´água e alvenaria) 

Equipamentos 

02 data show 

01 tela de projeção 

03 caixas de som 

12 Computadores p/ uso de alunos 

02 computadores p/ uso de professores 

02 computadores na secretaria 

03 computadores na direção 

01 computador com impressora na SR’s 

01 Duplicador 

02 máquinas de xerox 

08 televisores de tubo 

02 aparelhos de DVD 

02 geladeiras 

02 impressoras 

02 ar condicionados 

22 ventiladores 

A escola paga pelo serviço de internet limitado, que é de uso dos 

professores (nos dois computadores da sala dos professores), direção e 

secretaria. 

Dados da Unidade Escolar: 
 

- Nome: Escola Classe Jardim Botânico 

- CNPJ: 01.367.332/0001-71 

- Endereço: SMDB 12, Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília – Área 

Especial, Lago Sul – CEP: 71.680-001 

- Telefone: (61)3901-7787 - E-mail: ecjb68@gmail.com 

- Coordenação Regional: Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

mailto:ecjb68@gmail.com
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Seu quadro funcional, conta com os seguintes profissionais: 

 
Equipe Gestora 

Diretora: Adriana Muzi 
 

Vice-diretora: Thays 

Supervisora: Patrícia Lima 

Secretaria Escolar 

Chefe de secretaria: Roberto Apoio de secretaria: Wanessa e 
 

Mozart (PNE) 

Coordenação Pedagógica 

Coordenadora: Janaina 
 

Coordenadora: Liliana 
Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem - EEAA 

Pedagoga: Márcia Psicóloga itinerante: Bárbara 

Serviço de Orientação Educacional - SOE 

Orientadora educacional: Maria de Fátima 

Sala de Recursos (generalista) – SR ‘s 

Professora itinerante: Mônica 

Professoras regentes 

Matutino Vespertino 

Francisca Iranilda 

Roberta 

Aline 

Gasparina 

Maria Cleide 

Jurema 

Adriana Gonçalves 

Adriana Manera 

Danielly 

Jânia 

Krissiane 

Welda 

Annanery 

Suelene 

Denise 

Adelma 

Professoras readaptadas 

Sandra (Projeto Interventivo) Maristela (Projeto Interventivo) 
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Alexandra (Sala Multiuso) Daniela (Sala de Leitura) 

Monitoras 

Rachel (30h) Marina (40h) 

Educadora Social Voluntária 

Maria Sueli Késia 

Mecanografia 

Severina (readaptada) 

Merendeiras (terceirizadas) 

Marilene Marina 

Agentes de Conservação e Limpeza (terceirizados) 

Francisca Roberto Elenide 

Maria Eliene Vagner Eduardo 

Vigias 

Ricardo Antônio 

José  

Conselho Escolar 

Marcia Rodrigues (carreira magistério) 

Severina Leão (carreira assistência) 

Ana Lucia Vera Peixoto (segmento pais) 

Adriana Muzi (diretora) 

APM 

Presidente: Adriana Muzi (diretora) 

 
Vice Presidente: Thays Neiva (vice-diretora) 

 
1º secretário: Flávio Henrique Andrade (segmento pais) 

2º secretário: Patrícia Regina Diniz (segmento pais) 

1º tesoureiro: Geonilda Borges (segmento carreira magistério) 
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Os estudantes que tem direito a Sala de Apoio são atendidos na SHI Sul 

e os que são atendidos na Sala de Altas Habilidades são atendidos em São 

Sebastião, sendo de responsabilidade das famílias levá-los. 

Os recursos financeiros são oriundos de: 

 
• APM - Associação de Pais e Mestres, com arrecadação voluntária mensal de 

R$ 20,00 (vinte reais) por aluno e funcionário. Em todo final de bimestre, o valor 

arrecadado e as despesas são expostos para a Comunidade Escolar, a título de 

prestação de contas, no mural. A arrecadação é de 20% por turma, 

aproximadamente. Enfatizamos que os recursos arrecadados são revertidos na 

melhoria da escola como um todo, sempre em prol dos estudantes. 

• PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, gerido 

pelo Governo do Distrito Federal. A escola recebeu em conta da APM, no ano 

de 2018, o valor de R$ 46.487,00 para ser gasto conforme as regras do governo 

e fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Todo o recurso recebido e gasto pela 

escola necessita de prestação de contas junto à SEEDF. 

• FNDE/PDDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse 

recurso é oriundo do Governo Federal e pede prestação de conta própria. No 

ano de 2018 a escola recebeu R$9.800,00. 

• Emenda Parlamentar - É um documento, de autoria de um membro do poder 

legislativo, que tem a finalidade de reservar recursos orçamentários para 

determinada despesa governamental. Essa despesa pode ser, por exemplo, 

para a reforma da escola, apoio a eventos culturais, etc. A escola pode receber 

2º tesoureiro: Patrícia Lima (segmento carreira magistério) 

 
Conselho Fiscal efetivo: Jurema Martins (segmento carreira magistério) 

 
Maria de Fátima Pereira (segmento magistério) 

Rosa Maria Honório (segmento pais) 

Aline Santana (segmento pais) 

 
Conselho Fiscal suplente: Gasparina dos Reis (segmento magistério) 

 
Severina Leão (segmento carreira assistência) 
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recursos deste fundo. 

Para administrar os recursos acima citados, a escola conta com a 

participação efetiva da Comunidade Escolar através da APM e do Conselho 

Escolar. 

• APM- Onde os representantes são eleitos em reunião com a 

comunidade escolar e com um mandato de três anos, a mesma será realizada 

em 2020. A APM participa efetivamente das discussões e decisões da escola, 

respaldando assim as ações realizadas. 

• Conselho Escolar- O mandato do Conselho Escolar é de três anos e a 

exemplo da APM, deve atuar diretamente junto à escola para tomada de 

decisões e ações pertinentes junto à comunidade escolar. 

As decisões são tomadas após ampla discussão com todos os segmentos 

da comunidade escolar. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
A escola está inserida na Região Administrativa do Lago Sul, atende 

estudantes da Educação Básica na etapa do Ensino Fundamental Anos 

Iniciais- 1º Bloco (1º, 2º e 3º anos) e 2º Bloco (4º e 5º anos). 

Segundo dados da secretaria da UE constam matriculados 402 

estudantes organizados em 16 turmas, atendidos nos turnos matutino e 

vespertino conforme mostra a tabela a seguir: 

 

 Professoras regentes 

 Matutino Vespertino 

 1A (II) Francisca Iranilda 

2A (CC) Roberta 

3A (CC) Aline 

 
3B (CCI) Gasparina 

3C (II) Maria Cleide 

4A (CC) Jurema 

4B (CCI) Adriana Gonçalves 

 
5A (CC) Adriana Manera 

1B (CC) Danielly (*) 

1C (CC) Jânia (*) 

2B (CC) Krissiane 

2C (CCI) Welda (*) 

3D (II) Annanery (*) 

3E (CC) Suelene 

4C (CC) Denise 

5B (CC) Adelma (*) 

OBS: 

 
II – Turma de Integração Inversa 

 
CCI – Turma de Classe Comum Inclusiva 

CC – Turma de Classe Comum 

(*) Professoras de Contrato Temporário 

Do quantitativo destes alunos temos 33 alunos com diagnósticos 

diversos, salientando que a escola possui rampas de acesso para os alunos 

com dificuldade de mobilidade e barras nos banheiros dos alunos. E alguns 

estudantes estão em processo de avaliação pela EEAA. 

A maioria dos estudantes inicia suas atividades no 1º ano e sai somente 



18 
 

no 5º ano, fator que favorece um maior conhecimento sobre os mesmos e suas 

famílias. 

O Censo Escolar mostra como foram as matriculas na escola, nos anos 

anteriores: 

 

Ano Matriculados Aprovados Retidos Transferidos 

2015 385 365 11 09 

2016 390 372 17 01 

2017 402 368 18 16 

2018 402 377 21 04 

 
Para conhecermos o perfil da comunidade atendida foram entregues 

questionários aos pais, mães e/ou responsáveis. Como devolutiva, recebemos 

uma amostra significativa de dados (290 questionários), os quais foram 

tabulados e organizados em forma de gráficos para constituir o presente 

diagnóstico. 

Com a pesquisa, foi possível identificar que os respondentes foram, em 

sua maioria, as mães (75%), os pais (22%), avós (2%) e outras pessoas 

ligadas à criança (1%). Diante desse quadro, nos implica dizer que há o 

predomínio da figura materna na escola e que é preciso avançar em estratégias 

que possibilitem a participação do pai nos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem dos estudantes. 

As famílias dos alunos são residentes do Lago Sul, da Região 

Administrativa do Jardim Botânico (aproximadamente 51 condomínios), da 

Região Administrativa de São Sebastião, dos Jardins Mangueiral (RA São 

Sebastião) e do entorno (Jardim ABC e DF 140). O Mangueiral é um complexo 

habitacional recente e a cada ano a escola recebe mais estudantes e 

funcionários desta localidade. 
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A grande maioria utiliza transporte escolar, sendo 05 ônibus escolares 

públicos e 02 vans particulares. 

Quanto ao perfil econômico das famílias, os resultados indicaram que: 
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Para conhecermos o repertório social e cultural da nossa comunidade, 

perguntamos na reunião sobre as atividades culturais que costumam fazer com 

seus filhos. Eles, então, assinalaram as visitas a parentes, aos shoppings, 

zoológico, a parques e cinema como espaços mais frequentados. Também 

aparecem os parques de diversões, praças, teatro, museu, porém com índices 

bem menores. 

Perguntamos qual o interesse de se tornarem parceiros da escola, 

ofertando suas experiências, saberes e serviços por meio de um serviço 

voluntário. Embora a maioria não tenha se mostrado disposta, avaliamos que 

talvez, a forma como a pergunta foi conduzida não deixou claro à comunidade o 

objetivo da proposta: desenvolver um trabalho de parceria entre família e escola, 

com a participação efetiva da comunidade em momentos específicos onde 

desenvolvam serviços conforme suas habilidades e disponibilidade, como 

palestras sobre temas específicos de suas áreas; desenvolverem atividades e 

oficinas com os estudantes, professores e comunidade; ofertar suporte nos 

serviços conforme suas habilidades e outros. Diante desse resultado, 

buscaremos uma nova forma de ouvir os pais para atendermos a esse objetivo. 

No questionário, abordamos alguns aspectos que julgamos importantes e 

obtivemos os seguintes resultados: 
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As famílias no aspecto de natureza pedagógica / administrativa sugeriram 

manter os portões fechados, porteiro, ter sala de apoio mais próxima, incentivar 

mais a leitura, colocar sempre músicas condizentes com a faixa etária, que 

festas e reuniões sejam aos sábados, ser mais preciso nas informações da 

agenda, participar de olimpíadas, que voltassem as atividades na Escola Parque, 

mais dever de casa, reforço escolar, arrumar a cerca da quadra, o uniforme ser 

na cor mais escura, ter refeitório, melhorar a limpeza dos banheiros, trabalho 

com alunos para evitar brigas entre eles, melhorar o parquinho, ter álcool em gel, 

ter esporte, ar condicionado nas salas de aula, diminuir o número de alunos nas 

turmas. Além desses aspectos, os responsáveis pontuaram a necessidade de 

melhorar a merenda escolar, melhorar o atendimento da secretaria, avisar com 

antecedência reuniões / atividades e mais segurança na entrada e saída. 

Com a análise dos resultados: 

- Pretendemos reduzir a insatisfação por meio de práticas que favoreçam 

o diálogo, o respeito mútuo e os direitos de cada indivíduo. 

- Esperamos continuar avançando na qualidade das relações com a 

comunidade, no atendimento oferecido aos responsáveis e estudantes, como 

também na transparência dos recursos. 

- A segurança foi um dos aspectos que mais tem preocupado as famílias, 

apesar de estarmos em um local que conta com a guarita do Jardim Botânico e 
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não ter vizinhança próxima. Sabemos que o que vem ocorrendo em algumas 

escolas aumentou esta preocupação e também o fato de não termos porteiro. A 

Equipe Gestora já solicitou a terceirização do serviço de vigilância a SEEDF, 

pretendendo assim, contar com este serviço 24 horas (porteiro/vigia). 

- Foram criados grupos de WhatsApp, para os pais por turma, para 

agilizar as informações e toda semana é enviado o cardápio da merenda. 

- Foi garantido pela SEEDF, a partir de abril de 2019, o oferecimento de 

dois lanches aos estudantes. O primeiro lanche é oferecido na entrada e o 

lanche principal no meio do período. O cardápio é elaborado pela equipe de 

nutricionistas da SEEDF e é ofertado conforme estabelecido por dia. A merenda 

é variada e tem a parceria com a agricultura familiar, sempre tendo frutas, 

legumes, verduras frescas. 

A Escola percebe a gestão de maneira democrática, em que a 

participação e o comprometimento com a qualidade sejam um compromisso de 

todos e a família seja considerada no contexto da escola. Entendemos que é 

preciso investir em ações que favoreçam a presença e a participação da família 

na escola, rediscutindo abordagens, papéis e concepções mecânicas e 

verticalizadas do papel da família na escola ainda hoje presentes no contexto 

social. 

Como propostas que buscam a parceria com a família, a escola 

desenvolve algumas ações e eventos, como a Festa da Diversidade Cultural, a 

Feira Cultural, a Festa da Família e o Show de Talentos, onde se busca valorizar 

a cultura, a pesquisa e a investigação científica. 

Quanto à participação familiar nessas iniciativas, ainda precisamos 

melhorar, temos em média 50% de participação, especificamente nas reuniões 

bimestrais, quando ocorrem aos sábados a maior adesão, mas ainda existem 

famílias que não comparecem a nenhuma. Para além da frequência nas 

reuniões, sobre o acompanhamento que os responsáveis oferecem aos 

estudantes, em média 80% disseram que acompanham o desenvolvimento do 

estudante. Consideramos que precisamos avançar na qualidade dessa 

participação, especialmente, nos processos de discussão em que são chamados 

à escola para pensarmos uma educação de qualidade em que a família e a 

escola estejam comprometidas, em que o dia letivo temático se constitui um 

desses movimentos de mudanças pretendidos. 

Entendemos que a identidade da escola é construída, fundamentalmente, 
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pelas pessoas que a vivenciam e a constroem diariamente, portanto a visão 

dos(as) sujeitos(as) que a constituem é fundamental para o entendimento 

coletivo sobre trabalho que está sendo desenvolvido e para os processos de 

continuidade e reorganização do trabalho pedagógico. Dessa forma, foi aplicado 

um questionário para os mesmos. Ressalta-se que, das 16 docentes atuantes 

em sala de aula, 09 responderam ao questionário. 

Diante dos resultados dos questionários, observou-se que no grupo de 

professoras da Escola Classe Jardim Botânico, a faixa etária concentra-se 

fortemente dos 40 a 49 anos, tendo 1 profissional com mais idade e 2 

profissionais na faixa dos 30 a 39 anos. Quanto à identificação por raça, 06 

docentes se declararam brancos, 01 pardo, 1 negro e 1 disse não saber. 

Não diferente do recorte de gênero próprio da profissão, em nossa escola, 

dos docentes atuantes em sala de aula, a maioria maciça reconhece-se no 

gênero feminino. Quanto à especificidade de saúde dos professores, 1 docente 

possui deficiência. 

No que se refere ao local de moradia, a maioria das docentes reside 

próximo à escola (Lago Sul, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral). 

Sobre a formação no Ensino Superior, a maioria do corpo docente é 

formada em Pedagogia (9). Quanto à formação continuada, especialização: 

Psicopedagogia, Orientação Educacional, Educação Especial, Educação Infantil, 

Administração Escolar e uma possui Mestrado. 

Quanto ao tempo de atuação na carreira magistério na instituição pública, 

02 têm de 3 a 5 anos, 01 têm de 6 a 10 anos, 01 têm de 16 a 20 anos e 05 mais 

de 20 anos. Quanto ao tempo de atuação na UE, 4 estão o primeiro ano aqui. 

Quanto aos espaços e recursos das áreas da escola, a maioria foi 

avaliada como ótimo ou bom. Dentre as necessidades, avaliaram em ter 

passarela para o deslocamento dos estudantes para a quadra nos dias de 

chuva. 

As professoras também avaliaram o trabalho desenvolvido pelas equipes 

que compõem a escola. Os resultados apontam em média para uma boa 

avaliação dos serviços prestados. 

A fim de apresentar uma interpretação clara sobre o olhar do estudante 

em relação à escola, foram aplicados questionários nos quintos anos para obter 

informações sobre o que eles gostam na escola, o que não gostam e como 

gostaria que a escola fosse. 
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Nas atividades de conversas com as outras turmas, foram 

levantadas as seguintes questões: voltar a ter a Escola Parque, fazer os colegas 

serem legais uns com os outros, que tivesse parquinho no recreio, que o 

parquinho de madeira fosse usado também pelos quartos e quintos anos, mais 

tempo de recreio, mais Show de Talentos, aumentar o tamanho da Sala 

Multiuso, ensinar os alunos a manterem o banheiro limpo, ter sexto ano na 

escola, ter sala de jogos, ter mais horários para usar a Sala Multiuso, ter 

Educação Física e ginástica, internet na Sala Multiuso, colocar mais areia no 

parquinho, melhorar a quadra poliesportiva, ter mais passeios, tirar o peixe da 

merenda, ter enfermaria na escola, arrumar as grades, colocar novamente 

trancas nos banheiros, ar condicionado nas salas, ter mais interventivo no 

Jardim Botânico, ter wi-fi na escola com acesso para alunos e professores. 

As coisas que elas mais gostam na escola correspondem aos elementos 

da rotina mais dinâmicos, que se concentram fora do ambiente da sala de aula 

de fato. Pode-se observar isso nas solicitações do parquinho, da quadra, da aula 

de informática e do recreio. 

Quanto às coisas que as crianças denominam como ‘ruins’ e não gostam 

na escola a resposta varia e vai desde a insatisfação com questões da rotina da 
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escola (a regra de não usar o parquinho no recreio) até a prestação de serviço, 

como a merenda. Como explicita as falas, a maior ocorrência está na situação 

da limpeza dos banheiros (que tem mais haver com a falta de cuidado dos 

estudantes). 

Acreditamos que esses momentos de escuta, problematização e 

discussão se constituem um exercício democrático que nossos estudantes e a 

escola enquanto espaço de mudança e reforma social precisa vivenciar mais. 

Nessa perspectiva, olhar as crianças como protagonistas do processo de 

aprendizagem e norteadores do fazer pedagógico, sem dúvida, constituiu-se um 

dos aspectos mais relevantes de todo o processo de análise que fizemos até 

aqui e, a partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, pretendemos retomar a 

discussão destes aspectos junto aos discentes e na reunião dos representantes 

de turma, ou elegermos novas estratégias que lhes permitam expor suas vozes, 

anseios, necessidades e expectativas na busca de um trabalho de qualidade em 

nossa escola. 

A escola participa das avaliações institucionais promovidas pela SEEDF 

e pelo MEC e tem apresentado resultados positivos. 

 
o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

 
 

Anos 
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5.5 
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6.4 
 

-- 
 

6.5 
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-- 
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Com a mudança de Regional de Ensino a Escola não realizou a prova  

no ano de 2015. 

o ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização) 
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71 
 

71 
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Proficiência (nível) 

 
 

01 - 4,23 % 

 
02 – 19,72 % 

 
03 – 50,7 % 

 
04 – 25,35 % 

 

01 – 1,41 % 

 
02 – 5,6 % 

 
03 – 0,0 % 

 
04 – 71,83% 

 
05 – 21,13 % 

 
 

01 - 5,33 % 

 
02 – 21,33 % 

 
03 – 28,0 % 

 
04 – 45,33 % 

 
o Prova Diagnóstica 

 
 

2019 

Língua Portuguesa 

 
(proficiência) 

Matemática 

 
(proficiência) 

 
 

 
2º ano 

Nível 1 – 0 

 
Nível 2 – 08 

 
Nível 3 – 28 

 
Nível 4 – 21 

 
Nível 5 – 18 

Nível 1 – 0 

 
Nível 2 – 7 

 
Nível 3 – 29 

 
Nível 4 – 34 

 
Nível 5 – 7 

 
 

 
4º ano 

66 alunos 

 
Eixo 1 – 46 

 
Eixo 2 – 53 

 
Eixo 3 - 52 

66 alunos 

 
Eixo 1 – 40 

 
Eixo 2 – 48 

 
Eixo 3 - 62 

➢ Psicogênese da escrita 

O teste da Psicogênese, com fundamento nas conclusões de Emília 

Ferreiro, é usado como instrumento para identificação da hipótese de escrita 

dos estudantes para subsidiar a definição das estratégias mais adequadas, a 

fim de promover o avanço necessário. 

Os gráficos e os descritores apontados como não alcançados, no 

resultado das avaliações, são apresentados nas reuniões coletivas para tomada 

de decisões. Como também, nas reuniões por ano, Conselhos de Classe e 
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coordenações. 

No ano de 2018 tivemos 21 alunos dos 3º anos e 5º anos retidos. 

Foram realizadas diversas intervenções (reunião individual com as famílias, 

interventivos, reagrupamentos, atividades adaptadas, entre outras) para evitar 

as retenções, desde quando foram evidenciadas as dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes. No último Conselho de Classe, os professores 

analisaram e optaram pela retenção, por considerarem que os mesmos não 

atingiram descritores básicos. 

Essas características descritas evidenciam a importância da escola 

exercer sua função social, congregando pais, alunos, professores, equipe 

gestora e funcionários no propósito de criar condições para que o aluno possa 

assimilar o conhecimento sistematizado, trabalhar e transformar a realidade em 

que se insere, construir sua cidadania e buscar sua autorrealização. 
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
Conscientizar o estudante do seu valor, atuando educacionalmente no 

processo em construção, promovendo a criação, elaboração, produção e 

transformação de conhecimentos, priorizando a formação do cidadão 

responsável, crítico, autônomo, criativo, transformador, sujeito na diversidade e 

defensor de uma Cultura de Paz. 

No exercício de sua função social, a escola deve formar estudantes que 

se tornem cidadãos aptos a posicionarem-se diante da sociedade e, dessa 

forma, capazes de questionamentos e dotados de habilidades de interlocução 

com o outro, capazes de garantir sua existência e a construção social 

democrática e sustentável. É, portanto, papel da escola promover o 

desenvolvimento dos estudantes de forma integral, proporcionando-lhes um 

ambiente de troca e aprendizado com base no diálogo e na responsabilidade 

que demanda a cidadania. De acordo com o “Currículo em Movimento”, os 

“estudantes do Ensino Fundamental assumem em seu percurso formativo a 

condição de sujeitos de direito e constroem, gradativamente, sua cidadania.” 

(Currículo em movimento, 2013, p. 10). 

O processo de ensino aprendizagem deve ser integrador das várias 

dimensões da existência humana. Nesse sentido, cabe à escola fornecer aos 

estudantes os instrumentos necessários para seu crescimento individual e 

como ser coletivo. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

No contexto educacional da Escola Classe Jardim Botânico, serão 

princípios norteadores do trabalho pedagógico e administrativo o atendimento 

aos estudantes, na concepção de educação integral, realizando o processo de 

ensino de forma a favorecer as aprendizagens de todos, a partir da realidade 

social, econômica e cultural de toda a comunidade escolar, baseado no 

Currículo em Movimento da Educação Básica (SEDF, 2013) e nos direitos à 

aprendizagem, garantidas por Lei. 

Sendo pautada por esses princípios: 

 
➢ INTEGRALIDADE: O estudante como um ser que necessita de sua 

formação integral em todas suas dimensões, que objetiva que os 

conhecimentos se comuniquem com a realidade e estruturem 

habilidades sobre as áreas de conhecimento, direitos de aprendizagem e 

um currículo. Um estudante com uma formação plena atuando como 

cidadão do mundo, envolvido em seu meio ambiente e com as relações 

humanas sendo capaz de compreender a diversidade social, econômica 

e cultural contemporânea a partir da historicidade de um mundo 

globalizado. 

 
➢ TERRITORIALIDADE: Expandir a escola além de seus muros, buscando 

novos espaços de aprendizagem e considerar novos ambientes para a 

educação. Isso significa ultrapassar o espaço territorial escolar, localizar 

e mapear os potenciais educativos do que o entorno geográfico oferece, 

favorecendo e estabelecendo parcerias. 

 
➢ INTERSETORIALIDADE: Garantir que as políticas públicas de diferentes 

campos assegurem os projetos necessários e desenvolvidos pela e na 

Escola. 

 

➢ DIÁLOGO ESCOLA COMUNIDADE: Estabelecer com mais efetividade o 

diálogo da escola com a comunidade. A conversa deve existir 

diariamente e escola e comunidade são uma só nas decisões da Gestão 

Democrática, principalmente na questão cultural, pois a comunidade é 
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detentora de uma cultura e de identidade social já formada que precisa ser 

conhecida, trabalhada e valorizada pela escola. 

 
➢ TRABALHO EM REDE: O estudante é de toda a rede de ensino, não só 

da escola ou do professor, por isso é responsabilidade de todos a 

educação e a formação do estudante. Realizando um trabalho em 

conjunto, trocando experiências e informações, para oportunizar 

melhores aprendizagens para o estudante. 

 
➢ TRANSVERSALIDADE: Colocar em prática a concepção interdisciplinar 

de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais dos estudantes e da comunidade. 
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OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 
 

GERAL 

 

• Promover a formação escolar dos estudantes, com base no 

desenvolvimento integral, bem como na expressão de todas as suas 

potencialidades, considerando a pluralidade cultural e as diferenças 

individuais e realizando com responsabilidade e eficiência as gestões 

pedagógica, administrativa e financeira. 

 

ESPECÍFICOS 

 
Gestão Pedagógica 

• Aumentar a taxa de aprovação para 90%. 

• Sanar as dificuldades encontradas a partir da avaliação diagnóstica. 

• Sanar as dificuldades específicas do estudante. 

• Inovar a aprendizagem e promover o acesso a novas tecnologias. 

• Aprimorar a prática pedagógica e as aprendizagens do estudante. 

• Aumentar a taxa de alfabetização para 90%. 

• Que 100% dos alunos sejam atendidos pelas suas especificidades. 

• Aprimorar a prática pedagógica e as aprendizagens do estudante. 

• Que 90% dos alunos sejam atendidos na SAA. 

 

Gestão de Resultados Educacionais 

• Sanar as dificuldades encontradas a partir da avaliação diagnóstica. 

 

Gestão Participativa 

• Garantir a participação da comunidade escolar na definição da aplicação dos 

recursos. 

• Melhorar o convivio no ambiente escolar, a autonomia e socialização. 
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Gestão de Pessoas 

• Promover a cidadania, socialização, o acesso à diversidade cultural brasileira e aos 

bens culturais do Distrito Federal. 

• Propiciar estudos sobre temas de interesse do coletivo da escola. 

• Fortalecer os laços com a escola e buscar o sentimento de pertencimento. 

• Estimular ações entre a família e a escola. 

• Combater o bullyng e a agressividade entre os estudantes. 

• Conhecer o Bioma Cerrado. 

• Despertar a consciência crítica/ cidadã no estudante. 

• Ampliar o repertório intelectual dos estudantes. 

• Aprimorar a gestão democrática. 

 

Gestão Financeira 

• Aplicar com transparência e responsabilidade as verbas recebidas pela 

escola (PDDE, PDAF e emendas parlamentares). 

 

Gestão Administrativa 

• Aprimorar a gestão democrática. 

• Assegurar a guarda e a fidediginidade da documentação escolar. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
A Proposta Pedagógica desta UE tem como referencial teórico– 

metodológico a Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei 9394/96, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, as 

Orientações do Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal, as Diretrizes de Avaliação Educacional, a OP da Coordenação 

Pedagógica. 

A instituição em todas as atividades pedagógicas e na organização da 

escola manifesta práticas assumindo os compromissos institucionais relativos 

ao direito, validados na Constituição Federal, conforme o art.205: “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. Todos os sujeitos, sem distinção de qualquer natureza deverão ter 

acesso à educação de qualidade referenciada nos sujeitos sociais, uma vez 

que a escola é um espaço democrático para o exercício do direito a cidadania. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) disciplina a 

estrutura e o funcionamento da escola, dando-lhe a necessária unidade em 

meio à diversidade que caracteriza a nossa comunidade escolar, de acordo 

com os princípios constantes no Artigo 3º: igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; valorização do profissional da educação escolar; 

gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; garantia de padrão de qualidade; valorização da 

experiência extraescolar; vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais; consideração com a diversidade étnico-racial. 

No ECA, ao tratar do direito à educação, hierarquiza os objetivos da 

ação educativa, colocando em primeiro lugar o pleno desenvolvimento do 

educando como pessoa, em segundo lugar o preparo para o exercício da 

cidadania e em terceiro lugar a qualificação para o trabalho. 

O Currículo em Movimento modifica o conceito de que o currículo é o 

conjunto de conteúdos a serem trabalhados em um determinado tempo / 
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período.  Fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico –Cultural, os pressupostos do Currículo em Movimento enfatiza a 

Educação na integralidade e valoriza o ser humano multidimensional e os 

direitos coletivos, trabalha o ser em todos os aspectos social, socioeconômica 

da população, econômico, cultural e as Diretrizes de Avaliação da Escola. 

Consequentemente, as ações pedagógicas refletem as concepções, estejam 

elas expressas ou não.  

O referencial teórico que dará suporte a este trabalho constituirá de 

estudos e pesquisas que envolvam gestão, participação das famílias e 

planejamento escolar, destacando – se as leis, Estatutos: Constituição Federal, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, as Orientações do Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Distrito Federal, as Diretrizes de Avaliação Educacional, a 

OP da Coordenação Pedagógica, sendo suporte para o trabalho pedagógico a 

ser desenvolvido pelas professoras e estudantes, de forma interdisciplinar, 

integrada e contextualizada. 

São propostos como Eixos Transversais: Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para 

Sustentabilidade. Os Eixos Transversais possibilitam o acesso do estudante 

aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e 

a construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo da educação 

básica. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada 

ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido por professoras e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada 

e contextualizada. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
A escola funciona em dois turnos. Matutino de 7h55 às 12h55 e vespertino 

de 13h às 18h. Oferece turmas que atendem ao 2º ciclo do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais - 1º bloco (BIA) e ao 2º bloco (4º e 5º anos), em oito 

salas de aula, num total de 400 alunos. 

Esta UE segue as legislações pertinentes da SEEDF para o 

funcionamento do ano letivo. A Portaria 365 de 06/11/2018 que regulamenta o 

calendário da rede pública de ensino do Distrito Federal para o ano de 2019. 

Durante a Semana Pedagógica de 2019 foi realizada discussão com a equipe 

da escola e acrescido atividades da escola ao calendário oficial, como 

apresentado a seguir: 

 

Calendário 2019 

1º Semestre 

 
 
 

Fevereiro 

11 Boas vindas 

14 a 19 Diagnóstico e Psicogênese 

21 Apresentação: Circo Viajante 

22 Reunião de Pais e Responsáveis (acolhimento) 

25 Oficina: Circo Viajante 

20 a 28 Oficina no viveiro (parceria UnB) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Março 

01 Bailinho de Carnaval 

07 e 08 
 
Semana Distrital (714/16) de Conscientização e 
Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais (Lei 5714/16) 

 
08 

Dia da Mulher 

Aniversário do Jardim Botânico, com inauguração do 

Jardim da Polônia (apresentação do 4º ano B) 

11 Prova Diagnóstica, SEEDF, nos 4ºs e 5ºs anos 

12 
Apresentação teatral: TCHIBUM- Diversão Embaixo 

D'Água. 

13 Prova Diagnóstica, SEEDF, nos 4ºs e 5ºs anos 



36 
 

 
18 a 22 

Semana da Consciência do Uso Sustentável Água 

(Lei 5243) 

19 Dia Letivo Temático 

11 a 15 Oficina no viveiro (parceria UnB) 

 
 
 

 
Abril 

08 a 11 Psicogênese 

08 
Apresentação musical instrumental para os nos 4ºs e 

5ºs anos 

10 e 11 Prova Diagnóstica, SEEDF, para 2ºs e 4ºs anos 

15 Apresentação teatral do Batalhão de Trânsito 

16 e 17 Reunião por ano 

23 e 25 Conselho de Classe 

 
 
 

 
Maio 

08 Dia Letivo Temático 

06 a 10 
Semana de Educação para a Vida (Lei Federal 

11998/2009) 

10 Reunião de Pais e Responsáveis (bimestral) 

15 
Plano de Evacuação (incêndio) com a brigada de 

incêndio do Jardim Botânico. 

21 e 23 Reunião por ano 

 
 
 

 
Junho 

03 Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal 

12633/2012) 

03 a 07 Psicogênese 

08 3ª Festa da Diversidade Cultural 

11 3ª Festa interna da Diversidade Cultural 

13 a 19 Conselho de Classe 

28 Blitz Ecológica (com Jardim Botânico), 4ºs e 5ºs anos 

29 Reunião de Pais e Responsáveis, com oficinas para 
os alunos (bimestral) 

2º Semestre 

Julho 08 a 26 Recesso Escolar 

 
 
 

Agosto 

13 e 15 Reunião por ano 

17 Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital 5080/2013) 

23 Aniversário da Escola 

Dia da Família 

29 Dia Letivo Temático 
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Setembro 

09 a 13 Psicogênese 

16 a 20 Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei 

1433-21/05/1997) 

17 e 19 Reunião por ano 

21 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 

(Lei 8133/2005) 

24 e 26 Conselho de Classe 

 
 
 

Outubro 

05 Reunião de Pais e Responsáveis (bimestral) 

7 a 11 Semana das Crianças 

14 a 18 Recesso na escola 

22 e 24 Reunião por ano 

23 a 29 Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto 

84631/1980) 

 
 
 
 
 

Novembro 

06 Dia Letivo Temático 

09 a 13 Psicogênese 

11 Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e 

da Sociedade (Lei Distrital 5933/2017) 

12 Dia do Gestor Escolar (Lei 6179/2018) 

20 Dia Nacional da Consciência Negra (Lei 10639/2003) 

23 III Feira Cultural 

26 e 28 Reunião por ano 

 
Dezembro 

11 Despedida dos 5ºs anos 

12 a 17 Conselho de Classe 

18 Reunião de pais e responsáveis 

Sem data definida: 

- Plenarinha (1ºs anos) – Tema: “Brincando e encantando com histórias.” 

- Circuito de Ciência da SEEDF - Tema: “Bioeconomia: diversidade e riquezas para 

o desenvolvimento sustentável.” 

- Confraternização com todos os funcionários em comemoração ao dia dos 

educadores. 

Este calendário pode sofrer alterações no decorrer do ano letivo. 

 

- ENTRADA – momento de acolhimento contando com a participação da 

Equipe Gestora, Coordenadora Pedagógica e funcionários da limpeza e 

conservação. Os estudantes são recebidos na quadra poliesportiva onde aguardam as 
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professoras, diariamente. 

- MOMENTO CÍVICO SEMANAL – construção de valores, atitudes e amor à 

Pátria. Todas as segundas-feiras, os alunos cantam o Hino Nacional, Da 

Bandeira ou de Brasília (seguindo uma escala semanal). Cada semana uma 

turma procede o hasteamento (matutino) e o arriamento (vespertino) das 

bandeiras: Nacional, do Distrito Federal e a da escola. 

- ADEQUAÇÃO CURRICULAR – desenvolvimento das medidas adaptativas 

que se destinam a atuar frente às dificuldades de aprendizagem do aluno com 

necessidades educacionais especiais com o apoio da Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem e Professora da Sala de Recursos. Uma estratégia de 

individualização de ensino para os ANEE’s, fundamenta-se em harmonia entre 

essas necessidades e a programação curricular. 

- SALA MULTIUSO – Tem três espaços, para atender ao projeto interventivo 

extraclasse, para a Sala de Leitura e uso dos computadores. A Sala de Leitura 

tem uma professora readaptada responsável, ela realiza empréstimo de livros 

(conforme escala), conta história ou apresenta um autor aos estudantes (no 

mês de março foi Monteiro Lobato). Uma parte da turma troca os livros 

enquanto a outra parte está no computador, depois eles trocam. Neste espaço 

também ficam os livros didáticos quando chegam, este ano tivemos carência de 

livros escolhidos no ano de 2018. 
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SALA MULTIUSO 

Matutino 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

8h às 9 h 4º ano B  
Reagrupamento 

5º ano A 3º ano A 1º ano A 

9h às 10h 3º ano C 4º ano A 3º ano B 2º ano A 

Vespertino 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

13h às 14 

h 
3º ano D 

 

Reagrupamento 

5º ano B 2º ano B 1º ano B 

14h às 15h 3º ano E 4º ano C 2º ano C 1º ano C 

 

- RECREIO – É dividido, quatro turmas ficam no pátio e outras quatro na 

quadra, no dia seguinte troca o local. São 20 minutos, com a presença de 

várias profissionais que se encontram fora de regência - Orientadora 

Educacional, Equipe Gestora, Coordenadoras, Monitoras, Educadoras Sociais 

Voluntárias, servidores da limpeza e conservação. As profissionais se dividem 

pelo espaço escolar. Os parquinhos não são usados no recreio por não 

comportar um número grande de estudantes ao mesmo tempo. 

- RECREAÇÃO DIRIGIDA – São 40 min por turma semanalmente, ocorre na 

quadra poliesportiva, nos parquinhos (o de madeira é só para o 1º ciclo, devido 

ao tamanho), mesa de ping-pong e de dama e xadrez. A professora realiza 

atividades motoras, jogos, brincadeiras e outras que tiver planejado. 

 

RECREAÇÃO 

Matutino 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

11h às 

11h40min 
3º ano B --- 3º ano A 4º ano A 5º ano A 

11h45min 

às  

12h25min 

 
2º ano A 

 
1º ano A 

 
3º ano C 

 
4º ano B 

 
1º ano A 



40 
 

Vespertino 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

16h às 

16h40min 
2º ano B 1º ano B 3º ano D 1º ano C 5º ano B 

16h40min 

às 

17h25min 

 
2º ano C 

 
1º ano C 

 
3º ano E 

 
1º ano B 

 
4º ano C 

 

- REPRESENTANTES DE TURMA – A orientadora Educacional se encarrega 

de conversar com as turmas sobre o que é ser representante e o perfil do 

mesmo. É realizada uma eleição e os dois mais votados são eleitos, por turma. 

Depois de todos eleitos é realizada uma cerimônia de posse, na Hora Cívica. A 

cada quinze dias são realizadas uma reunião onde levam as reivindicações dos 

alunos e posteriormente repassam o resultado para a turma. 

- ATIVIDADES EXTRACLASSES – subsídio para enriquecimento dos 

componentes curriculares acontecem de acordo com a necessidade de cada 

turma ou por interesse geral, podendo ser visitas a museus, órgãos públicos, 

palestra no Hospital Sarah, excursão ao Jardim Zoológico, passeio ao Teatro, 

Cinema, Feiras de Livros, tour por Brasília. 

- ANEE’s – Os ANEE’s estão enturmados em turmas de Integração Inversa e 

Classes Comum Inclusiva. Para oferecer ao ANEE condições necessárias ao 

desenvolvimento de sua aprendizagem, a escola prima por contemplar a 

operacionalização do Currículo por meio de adaptações curriculares, pois 

constituem as possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 

aprendizagem dos alunos. Realiza as adaptações curriculares necessárias 

para tornar o Currículo apropriado às peculiaridades dos ANEE, a fim de que 

atenda realmente a todos os educandos. Assim estaremos cumprindo a LDB, 

sob o enfoque inclusivo de possibilitar aos ANEE desenvolver suas 

competências, ultrapassando os limites de sua situação. Um ANEE tem 

monitora exclusiva e outra ANEE uma ESV exclusiva. A outra ESV e monitora 

tem realizado revezamento com quatro outros ANEE’s. Para atender 

adequadamente a todos, a escola precisaria de, pelo menos, mais dois ESV. A 

diretora solicitou mais ESV, já que está previsto no laudo dos estudantes, mas foi 

informada pela CRE que a escola só tem direito aos quatro. 
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- RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE – A parceria entre escola e comunidade 

é indispensável para uma Educação de Qualidade e por isso nos preocupamos 

em estabelecer uma boa relação entre familiares, gestores, coordenadoras, 

professoras, servidores e estudantes. A participação da Família na Escola 

acontece principalmente nas reuniões bimestrais, nas comemorações, 

apresentações dos alunos, bem como quando a família é convidada a ir à 

Escola. A escola mantém abertas suas portas. Procuramos manter uma 

comunicação constante, através de comunicados escritos e pelos grupos de 

WhatsApp das turmas. O Conselho Escolar e a APM são importantíssimos 

nesse elo e participação da Família na Escola. 

- SALA DE RECURSOS – A Professora da Sala de Recursos atende aos 

alunos inclusos do Ensino Regular (TGD e DMU). Cada estudante tem seu 

atendimento próprio, podendo ser individual ou em grupo. 

- SALA DE APOIO – Estudantes com TDAH são atendidos na SHI Sul e os de 

AH são atendidos em São Sebastião. Os atendimentos ocorrem no contraturno 

e as famílias são que levam os estudantes. 

- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – A Orientadora Educacional 

atende diversos alunos durante o ano letivo, indicados pelas professoras a 

qualquer momento ou nos Conselhos de Classe. Apresenta uma proposta de 

trabalho de orientação individual ou por turma de acordo com as necessidades 

surgidas, principalmente problemas comportamentais. 

- EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – Atendem os 

alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem, encaminhados pelas 

professoras, suas respectivas famílias, os que têm diagnósticos e os casos 

omissos. A Psicóloga atende mais duas escolas. 

- MONITOR e ESV – Desenvolvem um trabalho essencial e indispensável no 

sucesso da Inclusão Escolar. Acompanham o estudante nas atividades 

propostas no planejamento da professora e seguem suas orientações. 

Acompanha o estudante na entrada, lanche, recreio, saída, atividades externas, 

recreação e em outros momentos que se fizerem necessários. 

- PROJETO MEIO AMBIENTE: CONHEÇO, PROTEJO E FAÇO PARTE – O 

presente projeto vem suprir a necessidade de estabelecer ações específicas 

para a preservação do meio ambiente, tanto pela localização da escola (dentro 
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de uma Estação Permanente de Preservação Ambiental) quanto atender aos 

Eixos Tranversais de acordo com o Curriculo em Movimento. 

- COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – caracteriza-se como um espaço 

conquistado para debate, discussões, avaliação, planejamento para o exercício 

da prática do ensino interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem 

significativa. É o momento de promoção e reflexão sobre os objetivos e as 

metas educacionais, sendo articuladora da PP, com a participação de todos os 

envolvidos na construção da autonomia da UE e do professor. Acontecem 

trocas de experiências prazerosas, planejamento escolar, favorecendo um 

clima de organização propício à reflexão coletiva e constante sobre a 

organização do trabalho pedagógico, focalizando a aprendizagem e o 

desenvolvimento pleno dos alunos e buscando a qualidade de educação. 

 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Coordenação 

externa 
Coordenação 

Coordenação 

Coletiva 
Coordenação 

Coordenação 

externa 

- Coordenação coletiva: tem três momentos – duas de estudo na escola 

com temas elencados pelas professoras, uma chamada Propositiva com 

tema definido pela CRE e a Virada Pedagógica, uma vez por mês, 

conduzida pela CRE . 

- As quintas-feiras podem ser feitos cursos para formação continuada pelas 

professoras, mas somente presenciais. 
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A UE compreende que a função formativa da avaliação é adequada a 

proposta pedagógica da escola. A função formativa deve perpassar os níveis: 

da aprendizagem, institucional e de redes ou de larga escala: 

➢ Aprendizagens: é aquela desenvolvida pelo professor junto aos seus 

estudantes; em movimento, em um processo contínuo gerador de ação que 

busca construir aprendizagens para todos os estudantes. Esse não se esgota 

em períodos fixos, como por exemplo, ao final de um bimestre, trimestre ou 

mesmo ao final da execução de projetos; 

➢ Institucional: entendida como avaliação da escola por ela, a Proposta 

Pedagógica da escola é seu ponto de partida e de chegada. O mesmo 

acontece quando a SEEDF procura compreender a rede pública de ensino 

autoanalisando-se em parceria com as escolas que a integram; 

➢ Redes ou larga escala: encontram-se os esforços de redes inteiras de ensino 

que procuram avaliar os níveis de proficiência de um país, estado e/ou 

município. 

Este Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais da 

pedagogia histórico-crítica, que apresentam elementos objetivos e coerentes na 

compreensão da realidade social e educacional, procurando não somente as 

explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, projetando a 

superação destas e rompendo com as causas do fracasso escolar, 

oportunizando, assim, que todos aprendam.  

A progressão continuada consiste na construção de um processo 

educativo ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condições de aprendizagem a 

todos os estudantes. Todo o trabalho pedagógico fundamenta-se nas 

concepções teóricas citadas anteriormente, que regem as ações da SEEDF 

respaldadas nas leis que garantem o acesso, a continuação e a qualidade da 

educação oferecida aos nossos estudantes. 

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

professor conta com instrumentos legais para descrição do desempenho dos 

estudantes: o Registro de Avaliação (RAv) e o Registro do Conselho de Classe. 

Devem constar nesses documentos todas as informações referentes às 
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aprendizagens já construídas e ainda não construídas pelo estudante, bem 

como as intervenções necessárias para progressão ininterrupta desse 

processo. 

A escola adota o sistema de avaliação formativa e a progressão 

continuada. Utiliza estratégias por meio de reagrupamentos dos estudantes ao 

longo do ano letivo, levando em conta suas necessidades de aprendizagens, 

trabalha-se com projeto interventivo e outras estratégias pedagógicas após 

análise realizada nos resultados dos instrumentos e toda equipe da escola. Os 

procedimentos/instrumentos de avaliação devem ser elaborados em articulação 

com professoras e a coordenação pedagógica. A avaliação, portanto, sendo 

parte de um processo maior, deve ser usada tanto no sentido de um 

acompanhamento do desenvolvimento do estudante, como no sentido de uma 

apreciação final sobre o que este estudante pôde obter em um determinado 

período, sempre com vistas a planejar ações educativas futuras. 

As diretrizes de avaliação pautam-se em uma concepção processual, 

continua e participativa, numa visão formativa, primando pela formação 

humana. Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 

dos resultados ao longo período. 

Para que os trabalhos de acompanhamento dos alunos tenham uma 

melhor abrangência da organização desta ação, necessita-se do Diagnóstico, 

da Construção de Registros, Análise, Planejamento e Execução das 

Intervenções Pedagógicas. 

 

Diagnóstico Inicial 

O diagnóstico inicial da turma visa à identificação e análise do 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e deve acontecer no início do 

1º bimestre letivo para subsidiar as ações de planejamento do trabalho 

pedagógico que será desenvolvido, sempre articulado aos objetivos educativos 

nos primeiros diagnósticos do 3º bimestre, com a intenção de orientar a 

professora na identificação dos progressos dos estudantes e no planejamento 

de intervenções pedagógicas de acordo com as necessidades de 

aprendizagens. O Diagnóstico Inicial é registrado no Diário de Classe. 
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RAv – Registro de Avaliação 

Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014), a 

elaboração do registro de avaliação (RAv) é de responsabilidade do docente 

que responde pela turma. A colaboração de outros profissionais serve para 

qualificar o que se procura registrar. 

É preciso que contenha: elementos da avaliação diagnóstica (1º e 3º 

bimestres) observados pelo docente e/ou pelo Conselho de Classe; as 

aprendizagens evidenciadas e as dificuldades percebidas; deve se apresentar 

as estratégias utilizadas ou intervenções conduzidas para sanar tais 

dificuldades; mostrar os resultados das intervenções e outras orientações que 

se fizeram necessárias para que o RAv cumpra sua função formativa. 

O RAv é útil para o uso profissional e técnico do docente que o elabora e 

para as demais instâncias que necessitam utilizar essas informações. 

São feitos nos términos dos bimestres e assinados pelos responsáveis 

nas reuniões de pais. 

Os relatórios compõem a documentação escolar do estudante e devem 

ser guardados na Secretaria da Escola. 

 
Reunião por ano 

Uma vez por mês é realizada uma reunião por ano dos ciclos, tem a 

duração de uma hora, enquanto a professora está em reunião uma professora 

que se encontra em coordenação fica na turma. Tem como objetivo definir uma 

linha de ação para a escola toda, trocar experiências e conjuntamente definir 

intervenções. 

 

Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é composto por professores e demais 

profissionais da escola que terão como objetivo expor o desenvolvimento, 

necessidades e habilidades dos estudantes e propor estratégias de ensino- 

aprendizagem. 

O Conselho de Classe tem como objetivo ponderar, aconselhar, orientar, 

propor, discernir as melhores intervenções e soluções para uma determinada 

questão, mediante diversos pontos de vista. 

É realizado bimestralmente, conforme calendário escolar, e conta com a 

participação das professoras, EEAA, SOE, SR’s, coordenadoras, professoras 



46 
 

do interventivo e Equipe Gestora. 

Para sistematização, as professoras devem preencher a Ficha do 

Conselho de Classe. A ficha deverá ser entregue à coordenação. O registro da 

direção será feito no Caderno do Conselho pelo responsável pelo Conselho na 

ocasião. 

Esperamos que a ficha juntamente com o registro sejam instrumentos 

que possibilitem ter uma visão clara da realidade de nossos estudantes e sejam 

norteadores no planejamento das intervenções. 

 

Avaliações Institucionais 

  São realizadas em datas pré-determinadas e com regras estabelecidas pela 

SEEDF e / ou MEC. Após aplicação dos instrumentos de avaliação as mesmas são 

disponibilizadas na plataforma da Avaliação em Destaque. Os resultados gerados são 

apresentados aos professores e a comunidade escolar em reuniões gerais e 

coletivas, com o objetivos de informar e estabelecer novas práxis. 
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ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 
 

O Ensino Fundamental destina-se à formação da criança e do 

adolescente, objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades, como 

elemento de autorrealização e exercício consciente da cidadania plena. 

Obrigatório a todos, a segunda etapa da Educação Básica supõe o art. 

3º da LDB, no qual estão garantidos os princípios de igualdade, da liberdade, 

do reconhecimento do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, 

além da valorização de professores e da gestão democrática do ensino público 

como garantia do padrão de qualidade. 

O exercício do direito atende o fim maior da educação, personalizado no 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercer a cidadania e para 

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

O trabalho da UE está pautado na última edição do Currículo em 

Movimento da SEEDF (2018). 

A Escola está organizada em Ciclos, em cumprimento das Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens – 

Documento da SEE/DF. Na organização escolar em ciclo, desenvolvemos os 

Reagrupamentos e o Projeto Interventivo. O principal objetivo desse Projeto é 

sanar as dificuldades dos estudantes, por meio de estratégias diferenciadas, 

com um atendimento quase individualizado sempre que necessário, 

observando os interesses e as necessidades individuais dos estudantes que 

serão atendidos.  

A escola estabeleceu as coordenações coletivas como momentos de 

estudo e reflexão sobre as práticas pedagógicas. Durante as coordenações 

individuais e por ano as professoras junto com a coordenação realizam os 

planejamentos semanais, sempre focando nas aprendizagens dos estudantes, 

neste momento prioriza-se a interdisciplinaridade e os Eixos Transversais.  

A organização curricular desta Unidade de Ensino parte de temas e 

conteúdos atuais e relevantes socialmente, considerando a 

interdisciplinaridade, a prática da contextualização e do que é significativo, 

buscando ir ao encontro do processo de construção de novas aprendizagens. 
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 As ações pedagógicas estão organizadas de forma interdisciplinar por 

meio de Projetos. O Projeto Meio Ambiente: conheço, protejo e faço parte é o 

norteador dos trabalhos pedagógicos da escola, visa sensibilizar a comunidade 

escolar a valorizar, respeitar, usufruir dos recursos materiais, humanos, 

arquitetônicos do meio que está inserido de forma consciente. 

De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da 

Educação Básica, podemos elencar quatro princípios nucleares na perspectiva 

da integração: unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e 

flexibilização. As coordenações pedagógicas são espaços-tempos de reflexão, 

discussão, formação continuada, de planejamento e da organização do 

trabalho pedagógico. A teoria não vive sem a prática e esta não se sustenta 

sem a teoria. Esta dualidade serve de base para uma pedagogia criadora, 

crítica e reflexiva, claramente se evidenciando no pensamento e construção da 

Proposta Pedagógica. 

Na Escola Classe Jardim Botânico as aprendizagens são permeadas 

pelos Eixos Transversais (Educação para a Diversidade, Educação para a 

Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos) 

durante todo o ano por meio de textos relacionados aos temas, dinâmicas, 

peças teatrais, apresentações artísticas, discussões promovidas pela escola 

junto aos estudantes, projetos, confecções de murais temáticos, 

apresentações, palestras e visitas orientadas.  

- REAGRUPAMENTOS – acontecem às terças-feiras, com duração de duas 

horas. Uma parte da turma fica com a professora regente realizando atividades 

diversificadas e planejadas na coletiva, a outra parte vai para o parque do 

Jardim Botânico para atividades motoras com a equipe gestora / coordenação / 

monitoras / ESV. Todas as atividades são registradas no diário de classe. 

- PROJETO INTERVENTIVO – planejamento de atividades que atende aos 

alunos com dificuldade de aprendizagem, com atividades diversificadas em 

dois momentos distintos: interventivo extraclasse com duas professoras 

readaptadas e com algumas professoras que atendem em horário contrário, e o 

interventivo intraclasse, realizado em sala de aula. 
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 
 

O Plano de Ação da escola consiste em um instrumento de trabalho dinâmico com o intuito de propiciar ações, ressaltando 

seus principais problemas e os objetivos dentro de metas a serem alcançadas, com critérios de acompanhamento e avaliação pelo 

trabalho desenvolvido. 

É um instrumento de apoio pedagógico, em consonância com a Proposta Pedagógica da escola. 
A elaboração do Plano de Ação da escola também é o momento de planejar para rever a prática educativa por todo o 

coletivo escolar. 
Nesse sentido, este plano de ação é resultado de um processo coletivo realizado no ano de 2018 com os professores, 

equipes de apoio, coordenação e direção para propormos os objetivos, estratégias e metas para o ano de 2019, que se pretendem 

alcançar mediante a realização das ações desse plano. 

Como todo planejamento, a organização do trabalho pedagógico prevê a flexibilidade e novas contribuições durante o 
processo. 

 
 

OBJETIVO GERAL: 

• Promover a formação escolar dos estudantes, com base no desenvolvimento integral, bem como na expressão de todas as suas 

potencialidades, acolhendo a pluralidade cultural e as diferenças individuais. Realizar com responsabilidade e eficiência as gestões 

administrativa e financeira. 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

Desenvolver a capacidade da 
aprendizagem, tendo em vista 

aquisição de descritores 
pedagógicos. 

Aumentar a taxa 
de aprovação 

para 90%. 
. 

Aplicar testes de 
psicogênese, observações 
diárias, jogos pedagógicos/ 
material concreto, 
planejamento semanal. 
 

Nas reuniões por ano 
e Conselhos de 

Classe. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação 
EEAA/ SOE / SR 

 

Durante o ano 
letivo 

Sanar as dificuldades de 
aprendizagem encontradas a 

partir da avaliação diagnóstica. 
 

Realizar 90% 
reagrupamentos 

intraclasses, 
extraclasse e  
interclasses 
planejados 

 

Reagrupar os alunos por 
níveis de aprendizagem, 
com atividades específicas. 

Nas coordenações, 
reuniões por ano e 

Conselhos de 
Classe. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação 
EEAA/ SOE / SR 

 

1x por semana 

Sanar as dificuldades de 
aprendizagem específicas dos 

estudantes. 

Reduzir 80% das 
dificuldades 

apresentadas 
pelos estudantes. 

Planejar atividades 
contextualizadas que 
atendam ao estudante e sua 
necessidade. 
Realizar atividades 
diversificadas e 
interdisciplinares. 
 

Nas coordenações 
individuais e 

coletivas, reuniões 
por ano e Conselhos 

de Classe. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação 
EEAA/ SOE / SR 

 

Durante o ano 
letivo 

Inovar a aprendizagem e 
promover o acesso a novas 

tecnologias propiciando novos 
caminhos para o ensino e 

aprendizagem, além de novas 
metodologias, formando 

estudantes e ajudando-os a 
descobrir estratégias inovadoras 

para o aperfeiçoamento do 
processo educacional com uso 

de tecnologias. 
 
 

Incluir nos 
planejamentos o 
uso de recursos 

tecnológicos pelo 
menos uma vez 

por semana.  

Utilizar a Sala Multiuso, 
vídeos em sala de aula, 
pesquisas, celular, 
tecnologia de plantio no 
viveiro da escola e na horta. 

Coletivas, avaliação 

final e instrumentos 

diferenciados para a 

comunidade escolar. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação 
Parceria com a 

UnB e JBB 

Durante o ano 
letivo 
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Aprimorar a prática pedagógica e 
as aprendizagens do estudante 

buscando o conhecimento, tendo 
como meios básicos o letramento 

da língua materna e o 
matemático para aprendizagens 

significativas. 

Melhorar 80% as 
aprendizagens 
dos estudantes. 

Estratégias diferenciadas 
que envolvam o uso de 
materiais diversos. 
 
Elaborar projetos que 
proporcionem uma 
abordagem significativa 
dentro do processo ensino-
aprendizagem. 
 
Estratégias diferenciadas 
que envolvem uso de 
materiais diversos nos  
diversos espaços. 
 

Coletivas, avaliação 

final e instrumentos 

diferenciados para a 

comunidade escolar. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação 
EEAA / SR 

 

Durante o ano 
letivo 

Priorizar o início da 
alfabetização/letramento. 

  

Aumentar a taxa 

de alfabetização 

para 90%. 

 

 

Testes de psicogênese, 
observações diárias, jogos 
pedagógicos, uso do 
material concreto, 
planejamento semanal e 
outras estratégias 
pedagógicas. 
 

Nas coordenações 
individuais e 

coletivas, reuniões 
por ano e Conselhos 

de Classe. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação 
EEAA/ SR 

 

Durante o ano 
letivo 

Oportunizar o atendimento às 
crianças que necessitem de 

algum tipo de acompanhamento 
específico no seu processo de 

aprendizagem. 

 

Que 100% dos 
alunos sejam 

atendidos pelas 
suas 

especificidades. 

Reunião com as famílias, 

atendimento na EEAA, 

SOE, Sala de Apoio e 

SR’s. 

Através de 
documentação 

específica e trabalho 
realizado pelos 

alunos. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação 
EEAA/ SOE / SR 

 

Durante o ano 
letivo 

Propiciar aos alunos com 
deficiência o atendimento na 

sala de recursos e sala de apoio 
(na Escola Classe SHI Sul). 

 

Que 90% dos 

alunos sejam 

atendidos na SAA. 

 

Reunião com as famílias, 

atendimento na Sala de 

Apoio da SHI Sul. 

Através de 
documentação 

específica e trabalho 
realizado pelos 

alunos. 

Equipe Gestora 

SAA 

EEAA 

Durante o ano 
letivo 
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

Sanar as dificuldades 
encontradas a partir da 
avaliação diagnóstica. 

 

Implementar 90% dos 
projetos interventivos 
planejados para os 

estudantes com 
dificuldades durante o 

processo de ensino 
aprendizagem. 

 

Selecionar estudantes 
conforme dificuldades 

apresentadas, para  
atendimento individual por 
professor readapatado ou 
pela professora da turma 

no contraturno. 

Nas coordenações 
individuais e 

coletivas, reuniões 
por ano e Conselhos 

de Classe. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação 
 

1x por semana 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

Garantir a participação da 
comunidade escolar na 

definição da aplicação dos 
recursos 

 

Aplicar 100% das 
verbas recebidas pela 

UE, conforme sua 
destinação e as 

prioridades definidas 
pela comunidade. 

Gerenciar com o conselho 
escolar as verbas 
recebidas dos 
responsáveis / funcionários 
na APM da escola, como a 
prestação da mesma.  
 

Reuniões periódicas 
com o Conselho 

Escolar e a APM e 
reunião consultiva  
com a comunidade 

escolar 

Equipe gestora, 
conselho escolar 

Durante o ano 
letivo 

Melhorar o convívio no 
ambiente escolar, a 

autonomia e socialização 
fortalecendo a relação entre 

os estudantes e a 
comunidade escolar. 

Executar 100 % das 
atividades 

programadas visando 
o fortalecimento da 

relação entre os 
estudantes. 

Realizar encontros com os 
representantes de turma, 
promover a auto-avaliação 
em sala e avaliação 
institucional. 

Reuniões periódicas 
com os representes 
de turma, realização 

de tabulações da 
avaliação 

institucional e 
apresentação da 

mesma para 
comunidade escolar. 

Equipe Gestora, 
representantes de 
turma, orientação 

educacional, 
comunidade 

escolar 

Durante o ano 
letivo 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

Promover a cidadania, 
socialização, o acesso a 

diversidade cultural 
brasileira e aos bens 

culturais do Distrito Federal. 

Promover a 
participação de 90% 
dos estudantes na 

realização das aulas 
externas em diferentes 

espaços do DF. 
 

Realizar aulas externas em 
diferentes espaços do DF. 
Promover na escola a 
Festa da Diversidade 
Cultural, Festa da Família, 
Feira. 
Promover eventos culturais 

Após os eventos na 

coordenação coletiva 

e através de 

atividades 

Equipe Gestora 
Coordenação 
professores 

Durante o ano 
letivo 
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 para que os estudantes 
conheçam a cidade em 
que vivem, como a cultura 
brasileira. 

específicas dos 

estudantes. 

Propiciar estudos sobre 
temas de interesse do 

coletivo da escola visando o 
aprimoramento da prática 

pedagógica 

 

Realizar, 1 vez ao 
mês, o estudo de 

temas programados na 
semana pedagógica. 

Durante as reuniões 
coletivas, estudar e discutir 
temas pertinentes à UE. 

No Conselho de 
Classe e a reunião 

por anos 

Equipe Gestora 
Coordenação  

EEAA / SOE / SR 

Durante o ano 
letivo 

Fortalecer os laços com a 
escola e buscar o 

sentimento de 
pertencimento promovendo o 

protagonismo estudantil. 

 

Promover a 
participação de 100% 
dos estudantes nas 

atividades 
desenvolvidas. 

Eleição dos representantes 
de turma, show de 
talentos, concursos, 
palestras, oficinas e 
apresentações. 

Após os eventos na 

coordenação coletiva e 

através de atividades 

específicas dos 

estudantes. 

Equipe Gestora 
Coordenação  

EEAA / SOE / SR 

Durante o ano 
letivo 

Estimular ações entre a 
família e a escola 

promovendo a integração e a 
troca de experiências, 

ressaltando a função de cada 
segmento na formação do 

aluno-cidadão. 

 

Promover a 
participação de 70% 

da comunidade 
escolar nas atividades 

propostas. 

Promoção de atividades 
com a participação de toda 
a comunidade escolar. 

Após os eventos na 

coordenação coletiva, 

através de atividades 

específicas dos 

estudantes, caixa de 

sugestões e avaliação 

dos pais 

Equipe Gestora 
professores 

Coordenação  
EEAA / SOE / SR 

Durante o ano 
letivo 

Combater o bullyng e a 
agressividade entre os 

estudantes propicionando a 
compreensão que a saúde 

mental, física e emocional é 
um bem individual e 

coletivo. 

 

Reduzir 60% das 
ocorrências e 
reclamações 

realizadas pelos 
estudantes. 

Durante as atividades 
escolares, nos diversos 
espaços. 
 

Através da observação, 

reunião com  pais, 

coletivas e 

coordenações 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação  
EEAA / SOE / SR 

Comunidade 
escolar 

Durante o ano 
letivo 
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Conhecer o Bioma Cerrado 
para valorizar e preservar a 

natureza e em especial o 
ambiente no qual a escola 

encontra-se inserida. 

Realizar 100 % das 
atividades 

programadas no 
projeto Meio Ambiente 

Implementação do Projeto 
do Meio Ambiente. 

Coletivas, avaliação 

final e instrumentos 

diferenciados para a 

comunidade escolar 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação  
EEAA / SOE / SR 

Comunidade 
escolar 

Durante o ano 
letivo 

Despertar a consciência 
crítica/ cidadã no estudante 

estimulando o pensamento 
crítico, a autoconfiança, a 

solidariedade, a 
responsabilidade e a 

autonomia. 

 

Promover a 
participação de 100% 
dos estudantes nas 

atividades 
desenvolvidas. 

Através de debates, roda 
de leitura, produções 
textuais, reunião de 
representantes, dia letivo 
temático. 

Coletivas, avaliação 

final e instrumentos 

diferenciados para a 

comunidade escolar. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação  
EEAA / SOE / SR 

Comunidade 
escolar 

Durante o ano 
letivo 

Ampliar o repertório 
intelectual dos estudantes 

incentivando a leitura 
direcionada para Literatura 
Infantil com apoio da Sala 

Multiuso. 

 

Promover o 
empréstimo de livros 

para todos os 
estudantes 

semanalmente. 

Empréstimo de livros, 
conhecimento de autores, 
fichas literárias, diferentes 
genêros textuais. 

Fichas literárias e 
apresentação em 

sala pelos 
estudantes. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação  
 

Durante o ano 
letivo 

Aprimorar a gestão 
democrática estendendo a 
tarefa educativa a todos os 
segmentos da comunidade 

escolar. 

 

Promover a 
participação de 70% 

da comunidade 
escolar nas atividades 

propostas. 

Palestras, debates, cursos 
e informações pertinentes. 

Coletivas, avaliação 

final e instrumentos 

diferenciados para a 

comunidade escolar. 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação  
EEAA / SOE / SR 

Comunidade 
escolar 

 

Durante o ano 
letivo 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

Aplicar com transparência e 
responsabilidade as verbas 

recebidas pela escola 
(PDDE, PDAF e emendas 

parlamentares). 

Realizar todas as 
compras ou consertos 

dispostos na ata de 
prioridades. 

Recebendo as verbas, 

elaborando ata de 

prioridades e realizando 

a prestação de contas. 

Apresentação da 
prestação de contas 
ao órgão competente 

Equipe Gestora e 
Conselho Escolar 

Durante o ano 
letivo 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

Aprimorar a gestão 
democrática. 

 

Assegurar que 100% 
dos planejamentos das 
ações aconteçam de 
forma efetiva, com  

postura democrática 
na tomada de 
decisões em 

acontecimentos 
cotidianos. 

 

Promoção do Dia Letivo 

temático, reunião de 

pais, caixa de perguntas, 

questionários  e reunião 

de avaliação final 

Coletivas, avaliação 

final e instrumentos 

diferenciados para a 

comunidade escolar 

Equipe Gestora 
Professores 

Coordenação  
EEAA / SOE / SR 

Comunidade 
escolar 

Durante o ano 
letivo 

Viabilizar a 
implementação de 

90% dos programas 
educacionais 

oferecidos pela 
SEEDF e outros 

parceiros. 
 

Informar cursos, 

palestras, oficinas a 

comunidade escolar. 

Coletivas e na prática 
pedagógica. 

Equipe Gestora 
 

Durante o ano 
letivo 

Promover melhorias 
em 50% da 

infraestrutura 
necessária para 

atender às 
necessidades 

escolares. 
 

Gerenciamento das 

verbas e elaboração da 

ata de prioridades 

Apresentação da 
prestação de contas 
ao órgão competente 

Equipe Gestora 

e Conselho 

Escolar 

Durante o ano 
letivo 

Assegurar a guarda e a 
fidediginidade da 

documentação escolar. 

Manter atualizado 
100% dos documentos 

e preservados 

Guardar em local 

apropriado de forma 

organizada e respeitando 

o sigilo das informações 

Reuniões periodicas da 
diretora com o chefe de 

secretaria 

Equipe gestora 

e secretaria 
Durante o ano 

letivo 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 
 

O acompanhamento da PP se dará nos momentos das coordenações 

coletivas (semanalmente), nos dias letivos temáticos (conforme calendário da 

SEEDF), através de debates e questionários, onde serão avaliadas ações de 

resultados: de pessoal, administrativos, financeiros e pedagógicos, de forma 

que no início de cada ano letivo deve-se elaborar o Plano de Ação, definindo as 

intervenções e ações a serem executadas no próximo ano letivo. 

Cabe à Equipe Gestora e à Coordenação Pedagógica da Escola a 

responsabilidade de articular e proporcionar momentos para reflexão e 

implementação da PP, seja nos encontros específicos com professores e ou 

nos momentos que exigem a participação de toda a comunidade escolar. 

A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, 

envolvendo estudantes, professores, coordenação pedagógica e Equipe 

Gestora e, no início de cada ano letivo, deve acontecer uma avaliação 

sistemática com a participação de toda a comunidade escolar, para avaliar se 

os objetivos e metas definidos foram alcançados no ano anterior e apresentar 

propostas para a realimentação e execução da Proposta Pedagógica no ano 

em curso. 

O cronograma de avaliação das ações constam nesta PP na 

organização do trabalho pedagógico (página 36). 

 

 

 



 

PROJETO ESPECIFICO 

 

Projeto Objetivos Principais ações 
Professor 

responsável 

Avaliação do 
Projeto e no 

projeto 

MEIO 
AMBIENTE: 
CONHEÇO, 
PROTEJO 
E FAÇO 
PARTE. 

Sensibilizar a comunidade escolar a valorizar, 
respeitar, usufruir dos recursos materiais, 
humanos, arquitetônicos do meio que está 

inserido de forma consciente. 

• Realizar um concurso para a escolha do 

nome para a sala de leitura/informática; 

• Disponibilizar a Sala Multiuso para a 

utilização das turmas para: despertar o 

gosto pela leitura, contação de história, 

pesquisa, uso de mídias educacionais, 

empréstimos de livros. 

• Construir, com materiais reutilizáveis: 

cofrinhos, jogos pedagógicos, brinquedos, 

para atender a demanda das atividades 

propostas; 

• Realizar: dramatizações com alunos e/ 

ou com funcionários da escola, 

performances, explanações sobre temas 

específicos, concursos para fomentar as 

atividades conforme planejamento; 

• Registros de diversos momentos dos 

alunos; 

 Montagem do viveiro na escola, com 

ervas aromáticas e temperos; 

 Utilização de sementes e folhas para 

artesanato; 

 Realização de momentos coletivos, 

Professores 
regentes, 

professores 
readapatados, 
coordenação, 
EEAA, SOE, 

SR’s e Equipe 
Gestora 

Se dará nas 
coordenações 

coletivas e 
individuais, dia 
letivo temático, 

semana 
pedagógica, 

avaliação final 
e nos 

momentos que 
se fizerem 

necessários.  

Realizar atividades, nas dependências da 
Escola ou do JBB que fomentem o 

conhecimento sobre o meio ambiente e a 
necessidade de sua preservação. 

Desenvolver atividades de Educação 
Ambiental de forma integrada. 

Promover a interação entre a comunidade 
escolar e a escola, aumentando a 

conscientização da preservação do meio 
ambiente. 

Investigar os efeitos de ações continuadas 
nos valores e atitudes diárias dos alunos em 

relação à proteção do meio ambiente. 

Trabalhar as datas comemorativas 
pertinentes ao tema do projeto, conforme o 

planejamento de cada turma. 

Conhecer, compreender e valorizar a 
inclusão e a diversidade religiosas, étnico-

racial, de gênero, de sexualidade e das 
pessoas com deficiências (auditivas, físicas, 

intelectuais, visuais, múltiplas e com 
transtorno global do desenvolvimento) e 

demais transtornos. 



 

Conhecer, compreender e praticar a 
alteridade nas relações sociais constituídas 

na escola. 

conforme calendário escolar / datas 

comemorativas específicas; 

• Durante o Recreio, desenvolver o 

respeito, favorecer a amizade e a 

harmonia; 

• Realizar a eleição da dupla de 

representantes de cada turma, com 

reunião mensal (OE e coordenação); 

• Promoção de aulas externas e 

atividades coletivas correlacionando-as 

aos conteúdos trabalhados em sala de 

aula; 

• Realizar o interventivo: alunos do 1º 

bloco (1ºs ao 3ºs anos) para atender à 

Proposta Pedagógica do BIA e os alunos 

do 2º bloco (4ºs e 5ºs anos) reorganizados 

de forma a atender a uma demanda de 

defasagem na leitura, escrita, 

interpretação, resolução de situações 

problema e cálculos matemáticos; 

• A hora cívica será realizada todo 

semana às segundas - feiras no início dos 

turnos; 

• Confecção de murais com trabalhos dos 

alunos, conforme escala; 

• Trabalhar temas relacionados a 

identidade: eu, família, escola, 

comunidade, planeta Terra (ar, água, fogo, 

Promover a interação escola comunidade e 
promover a apropriação por parte dos/as 

alunos/as dos espaços sociais e das 
produções culturais da cidade. 

Incentivar a participação da comunidade 
escolar em eventos promovidos na escola 

Proporcionar aos estudantes uma 
intervenção pedagógica mais individualizada 

e mais focada nas suas necessidades de 
aprendizagem, em momentos específicos. 

Proporcionar a interação pedagógica entre as 
turmas do mesmo ciclo. 

Contribuir efetivamente, para que a criança 
desenvolva sua capacidade de se planejar 

financeiramente, a fim de trabalhar os 8 R’s 
da sustentabilidade (repensar, reduzir, 
reutilizar, reciclar, recusar, repassar, 

responsabilizar-se, respeitar). 

Oferecer aos estudantes situações de 
aprendizagem significativas e diversificadas. 

Promover ações que desenvolvam atitudes 
de respeito e acolhimento aos diversos ritmos 

de aprendizagem. 

Incentivar e sensibilizar a cidadania através 
de atividades cívicas entre 

escola/comunidade escolar, por meio de 
situações que favoreçam atitudes de civismo, 

respeito, cooperação, participação, 
solidariedade, responsabilidade e 



 

companheirismo, elementos fundamentais no 
desenvolvimento da cidadania e construção 

de um mundo melhor. 

solo, flora, fauna, sustentabilidade); 

• Trabalhar diversos gêneros literários: 

poema / poesia, cordel, notícias, receitas, 

conto, música.... 

• Pesquisa de campo; 

• Realização da III Festa da Diversidade 

Cultural; 

• Participação no Circuito de Ciências e 

Plenarinha. 

Aguçar a criatividade, de modo a se tornarem 
mais observadores e críticos, desenvolvendo 
o interesse e o respeito por suas atividades 

artísticas e dos outros. 

Valorizar a auto-estima de cada criança para 
perceber que todos somos diferentes e 

importantes para a coletividade. 
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ANEXOS 

 

Discussão da PP na Semana Pedagógica 

 

 

 

Conversa com os estudantes sobre a Escola que queremos. 

 

 



 

APÊNDICE 

 

➢  Plano de Ação da EEAA 

 

Objetivos específicos Ações / estratégias Parcerias 

envolvidas 

Público Cronograma Avaliação 

Viabilizar a reflexão e a 

conscientização de funções, 

papéis e responsabilidades dos 

atores da escola, principalmente, 

professores e gestores, bem 

como no apoio à equipe escolar, 

favorecendo a apropriação de 

conhecimentos, o 

desenvolvimento de recursos e 

habilidades que viabilizem o 

planejamento, execução e 

avaliação das práticas 

pedagógicas. 

 

Mapear a instituição 

 

Assessoria ao trabalho coletivo: através do assessoramento da 

EEAA à comunidade escolar, por meio da participação do 

psicólogo e pedagogo em coordenações pedagógicas, 

conselhos de classes, reuniões de pais, projetos e eventos 

diversos e formação continuada do corpo docente. 

 

Acompanhamento do Processo de Ensino e aprendizagem: 

Dar-se-a aplicação de métodos e técnicas pedagógicas, por 

parte do corpo docente, assim como na prática diária de sala de 

aula, na realização de projetos, entre outros. Com discussão e 

reflexão das práticas de ensino e pedagógicas e intervenção 

nas situações de queixa escolar. 

 

Apresentar o trabalho da EEAA/SAA,SOE e SR para a equipe 

escolar e promover um estreitamento das relações desses 

segmentos na escola. 

 

Promoção, planejamento e participação de atividades nos 

projetos e atividades previstos no calendário escolar. 

 

SOE 

SAA 

SR’s 

ANEE’S 

 

Professores 

 

Famílias 

 

Estudantes 

 

Coordenação 

 

Equipe 

Gestora 

Durante o ano 

letivo 

Documentos 

próprios 

 

Anaminese 

 

Reuniões 

Ao término de 

cada evento 



 

Contribuir com conhecimentos especializados acerca dos 

processos de desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Contribuir com a formação continuada dos professores, 

viabilizando a aquisição de conhecimentos teóricos, o 

desenvolvimento de habilidades e de recursos para a 

mobilização de competências, e a construção de conhecimentos 

que atendam às especificidades do contexto da escola, da sala 

e do aluno. 

 

Realizar procedimentos de avaliação/intervenção à queixas 

escolares, visando conhecer e investigar os múltiplos fatores 

envolvidos no contexto escolar. 

 

Articular ações com os profissionais do Serviço de Orientação 

Educacional e das salas de recursos, quando se tratar dos 

estudantes com necessidade educacionais especiais. 

 

Sensibilizar as famílias para maior participação no processo 

educacional dos estudantes. 

 

Assessoria Pedagógica para os professores. 

 

Promover a manutenção de espaços de reflexão, favorecendo a 

ressignificação das concepções de desenvolvimento, de 

aprendizagem, de ensino, de avaliação, dentre outros. 

 

Encontro com os professores para sugestão de atividades e 



 

metodologias diferenciadas, participação no Conselho de 

Classe e Reuniões Pedagógicas. 

 

Assessoramento à direção e a comunidade escolar, com vistas 

à criação de reflexões acerca do contexto escolar que facilitem 

a tomada de decisões, a construção e a implementação de 

estratégias administrativo-pedagógicas. 

 

Realizar as ações previstas no PAIQUE-Procedimentos de 

avaliação e Intervenção das Queixas Escolares 

 

. 



 

➢ Sala de Recursos Generalista / AEE 

 

Objetivos específicos Ações / estratégias Parcerias 

envolvidas 

Público Cronograma Avaliação 

Informar aos pais e/ou 

responsáveis dos alunos anees 

sobre o funcionamento da sala de 

recursos 

 

 

Enviar circular agendando reunião com a 

família dos anees para informar sobre o 

trabalho desenvolvido na sala de recursos. 

Sala de Recursos. 

-SOE, 

-EEAA 

-Equipe Gestora 

ANEE’s 

Março 

- Através da assinatura da 

frequência. 

 

-Através do 

comparecimento das 

famílias nas reuniões. 

 

- Comparecimento à sala de 

recursos em data posterior a 

reunião, ou por iniciativa 

própria ou a chamado. 

 

Sensibilizar os alunos sobre a 

“importância/necessi-dade” da 

inclusão e a boa convivência 

com os anees e as demais 

diferenças/diversida-des 

Entrar em sala de aula e/ou chamar os 

alunos para sensibilizá-los no sentido do 

respeito as pessoas com deficiências e o 

respeito às diferenças 

Sala de Recursos 
- Durante todo o 

ano letivo. 

- Melhoria nas relações 

colega/colega. 

 

-Atitudes de respeito e 

solidariedade com os 

colegas anees e com os 

outros colegas 

Promover atividades diversas: 

intervenções, painéis,teatros, filmes, 

músicas,palestras na semana distrital da 

conscientização e promoção da 

educação inclusiva aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, no 

decorrer do ano e em especial no dia 21 

de setembro. 

Sala de Recursos. 

-SOE, 

-EEAA 

-Equipe Gestora 
-Professoras 

regentes. 

-Estudantes. 

- Palestrantes 
convidados. 

“Divulgação do 
projeto cão 

guia/df”. 

- Durante todo o 

ano letivo. 

- Ao término de cada 
evento, atividade, 

intervenção, concurso, 
exposição, 

 
- Confecção de painés e 

comparecimento dos 
palestrantes 

Estabelecer parceria efetiva com 

as professoras para consolidar a 

Orientar as professoras na 
construção/elaboração da adequação 

- Sala de 
Recursos. 

- Ao longo 
do ano 

- Através dado feedback do 
corpo docente na análise 



 

inclusão dos ANEE’s e o respeito 

às diferenças 

curricular e adequação avaliativa e 
adaptações. 

- professoras 
regentes. 

letivo da implementação das 
adequações curriculares . 

 

] 

 Informar/conversar com as professoras 
sobre o desempenho e as situações que 

envolvem os estudantes ANEE´s, no 
início da coordenação pedagógica geral 

das quartas-feiras. 

- Sala de 
Recursos. 

 
-EEAA, 

-SOE, 

-Equipe Gestora, 

- professoras 

. 

- Na primeira 
coletiva 

Agendada na 
direção, e 

sempre que se 
fizer 

necessário. 

- Através da mudança das 
estratégias, das Possíveis 
alterações na adequação 
curricular, da convocação 
da família, do crescimento 

geral dos ANEE’s. 



 

➢  PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

 

PÚBLICO 
 

CRONOGRAMA 
 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Aproximar a prática docente 

do currículo em movimento 

Efetivar o uso da proposta 

pedagógica e do Currículo 

em Movimento no 

planejamento das aulas e na 

organização do trabalho 

pedagógico. 

-Equipe Gestora 

- Supervisão 

-Professoras 

Docentes O ano letivo 
Com registro oral e 

escrito. 

Promover formações que 

contemplem o entendimento 

sobre a linha pedagógica do 

currículo e da sua influência 

na práxis 

-Regional de Ensino 

-EAPE 

-Supervisão Pedagógica 

Docentes Durante o ano 

Elencar via registro as 

dúvidas sobre o 

currículo       e avaliar  

se foram sanadas 

ao final da 

formação. 

Propor reflexão avaliativa da 

equipe, objetivando 

redimensionar as ações 

pedagógicas. 

-Direção 

-Supervisão Pedagógica 

-Professores e Professoras 

Docentes 3° e 4° bimestres 

Avaliar o primeiro 

semestre e se as 

ações foram 

consoantes com a 

proposta do currículo 

em movimento 



 

Retomar a proposta 

pedagógica da escola 

cotidianamente para sua 

revisão e aprimoramento 

-Direção 

-Supervisão Pedagógica 

-Professores e Professoras 

Docentes 

A cada coordenação 

coletiva com 

reflexões ou 

encaminhamentos. 

Avaliação informal e 

indireta sobre o grupo 

e sobre a organização 

do trabalho pedagógico. 

Subsidiar teoricamente o 

desenvolvimento das 

atividades pedagógicas na 

escola e também nos 

eventos. 

-Direção 

-Supervisão Pedagógica 
Docentes Todo o ano letivo 

Após cada ciclo com 

registro oral e escrito. 

Proporcionar mecanismos 

diferenciados de avaliação 

Realizar estudo do 
Documento Diretrizes de 

Avaliação da 
SEEDF. 

UNIEB 
SUBEB 
EAPE 

Professores, 
Equipes e 

SOE 

Durante o 
Ano 
letivo 

Avaliação oral 

Participação e 

envolvimento do grupo 
- 

Realizar oficina com sugestões 

de atividades e instrumentos de 

avaliação. 

CRE 

Oficina Pedagógica 

UNIEB 
EAPE 

Professores, 

Equipes e SOE 

Durante o 

Ano 

letivo 

Avaliação por escrito 

(dinâmica)  

Trabalhos 

desenvolvidos em sala 

Realizar estudo, por ano, dos 

resultados das avaliações de 

larga escala. 

UNIEB  

EAPE 

Professores, 

Equipes e SOE 
Quando aplicado 

Análise escrita e 

interpretação dos 

dados 

Realizar avaliação periódica 

do Projeto Meio Ambiente. 
SOE e Equipes 

Professores e 
Equipes 

Durante o 

Ano 

letivo 

Avaliação dos 

resultados e processos 



 

Avaliação Processual e contínua  
do trabalho pedagógico (sala de 

aula e coord.) e da PP. 

 Professores 
Durante o 
Ano letivo 

Dinâmicas de avaliação 
e registros em 

formulários 

 
 
 
 
 
 

120 



123 
 

 

 

➢ Plano de Ação da Orientação Educacional 
 

 

Objetivos 

 Cronograma 

Ações / Estratégias 

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 implementação do 

Serviço de Orientação 

Educacional 

● Organização de arquivos para registro de atendimentos junto 

aos alunos/educadores. 

● Apresentação ao corpo docente, ao corpo discente, aos 

pais/responsáveis e comunidade em geral as ações do serviço 

de orientação educacional. 

x 
 

 
x 

x 
 

 
x 

x 
 

 
x 

        

● Elaboração de instrumentos que formalizem os 

encaminhamentos para desenvolvimento do serviço. 

 x          

● Registros diários das ações do SOE mediante instrumentos 

como: questionários, entrevistas, relatório de reuniões individuais 

e coletivas com alunos, pais, professores e equipe gestora. 

 x x x x x x x x x x 

02 Ações no âmbito 

institucional 
● Orientação aos responsáveis sobre a garantia de direitos e 

deveres da criança e do adolescente. 

● Elaboração de instrumentos de coleta de dados, sempre que 

necessário 

 x x x x x x x x x x 
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  ● Elaboração do plano de ação anual do SOE.  x x x        

● Colaboração e participação na elaboração das atividades 

pedagógicas da escola. 

x x x x x x x x x x x 

03 Ações junto ao corpo 

docente 
● Participação nas coordenações quinzenalmente com o corpo 

docente. 

● Devolutiva dos atendimentos aos professores, coordenadores e 

Equipe gestora. 

x x x x x x x x x x x 

● Reunião com os educadores para estimulá-los a colaborar na 

identificação de educandos com dificuldades de adaptação e 

convívio social assim como nas dificuldades especificas de 

aprendizagem. 

 x x x x x x x x x x 

● Participação em todos os Conselhos de Classe.  x   x  x    x 

● Participação nos estudos de casos de alunos quando 

necessário. 

● Colaboração junto aos professores para os encaminhamentos 

de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem ou 

problemas de ajustamento psicossocial para acompanhamento 

especializado adequado no âmbito educacional ou de saúde. 

   

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 x x x   
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04 Ações junto ao corpo 

discente 

● Apresentação do serviço orientação educacional aos alunos da 

escola. 

● Orientação aos educandos quanto à organização eficiente do 

trabalho escolar, sua responsabilidade para melhorar no seu 

desempenho escolar. 

● Atendimentos individuais e em pequenos grupos com temas de 

acordo com as necessidades apresentadas, inclusive fazendo 

triagem para encaminhamentos específicos. 

 x 
 

 

x 
 

 
x 

 

 

 

x 
 

 
x 

 

 

 

x 
 

 
x 

 

 

 

x 
 

 
x 

 

 

 

x 
 

 
x 

 

 

 

x 
 

 
x 

 

 

 

x 
 

 
x 

 

 

 

x 
 

 
x 

 

 

 

x 
 

 
x 

 

 

 

x 
 

 
x 

● Aplicação do TAV nas turmas de primeiros e quintos anos e 

eleição de representante de turmas. 

 x x x x       

● . Sessões individualizadas e em pequenos grupos trabalhando 

temas como: respeito, responsabilidade, afetividade, bullying e 

sexualidade de acordo com as demandas. 

   x x x x x x x  

● Participação na semana de Educação para a vida e 

colaboração com a S.R na semana distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva com a presença de alunos, 

pais e educadores. 

 x          

● Sessões coletivas em todas as turmas sobre o momento 

intervalo/recreio trabalhando os direitos e deveres do estudante 

no recreio. 

x           

05 Ações junto à família ● Orientação aos familiares sobre a importância do  x x x x x x x x x x x 
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  acompanhamento escolar diário em casa, rotina de hábitos de 
estudo e faltas. 

           

● Atendimentos individualizados aos pais ou responsáveis de 

acordo com a necessidade dos casos, inclusive orientando-os 

quanto às instituições que realizam atendimentos especializados. 

x x x x x x x x x x x 

06 Ações junto à rede 

social 

● Reuniões com Sala de Recursos, Coordenação 

Pedagógica,SEAA e Equipe de Apoio para discutir situações de 

casos que necessitam de atendimentos internos e ou externos. 

 x x x x x x x x x x 

● Estabelecimento de contatos com a rede externa como: 

COMPP, Posto de Saúde, UNIAE (SEE/DF), Conselho Tutelar 

entre outros de acordo com demanda. 

  x x x x x x x x  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Prezado(a) Estudante, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos 

estudantes e conhecer a sua opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor 

corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino 

aprendizagem vivenciados por você. Os dados serão tratados de modo a garantir 

absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 
 

1. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

 

 
2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 12 anos. 

( ) De 13 a 15 anos 

( ) De 16 anos 

( ) 18 anos. ou mais. 

( ) 19 anos. 

 
 

3. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 
 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 
 

AC AL AM AP BA CE 

DF ES GO MA MG MS 

MT PA PB PE PI PR 
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RJ  RN  RO RR RS SC 

SE SP  TO Exterior 

 

 
5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Asa Norte. 

( ) Asa Sul. 

(  ) São Sebastião (Mangueiral) 

( ) Lago Sul 

( ) São Sebastião. 

( ) Jardim Botânico. 

( ) Outra    
 

 

6. Com quem você mora atualmente? 

( ) Com os pais e(ou) com outros parentes. 

( ) Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s). 

( ) Com amigos. 

( ) Sozinho(a). 

 

 
7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 

teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas.  

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 
 

 
8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

( ) Games. 

 

 
9. Quantos membros de sua família moram com você? 

( ) Nenhum. 
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( ) Um ou dois. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

10. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 

( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família. 

( ) Trabalho e recebo ajuda da família. 

( ) Trabalho e me sustento. 

( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 

( )Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 

 

 
11. Qual  o meio de transporte que você utiliza para ir à  escola? 

( ) A pé. 

( ) Ônibus. 

( ) Bicicleta. 

( ) Carro. 

( ) Outro: ____________________________________ 

 

 
12. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 

 

 
 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Salka Multiuso    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    
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Relacionamento entre alunos e direção    

 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou ruim: 

 
 

 

 

 

 

 

13. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso 

trabalho: 
 

 

 

  _   

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma 
escola onde todos gostam de estar! 
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Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos 

pais/responsáveis e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor 

corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino 

aprendizagem vivenciados por seu(a) filho(a). Os dados serão tratados de modo a 

garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

 
1. Grau de parentesco com o(a) estudante: 

( ) Pai. 

( ) Mãe. 
 

( ) Outro:    
 

 

2. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

 

 
3. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 29 anos. 

(     ) De 30 a 40 anos. 

(     ) De 41 a 50 anos. 

(    )  De 51 a 60 anos. 

( ) + 61 anos. 

 

4. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até R$ 1.245,00. 

(     ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

(     ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 
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( ) Mais de R$ 12.450,00. 

 

 
6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 

( ) Nenhuma escolaridade. 

( ) Ensino fundamental: de 1ª  a 4ª série. 

( ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

( ) Ensino médio. 

( ) Ensino superior. 

( ) A família não possui um homem responsável. 

 

 
7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável na família? 

( ) Nenhuma escolaridade. 

( ) Ensino fundamental: de 1ª  a 4ª série. 

( ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

( ) Ensino médio. 

( ) Ensino superior 

 

 
8. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã. 

( ) Lago Sul. 

( ) Jardim Botânico. 

( ) São Sebastião. 

( ) Tororó / DF140. 

( ) São Sebastião (Mangueiral). 

( ) ABC. 

( ) Outra    
 

 

9. Qual tipo de moradia que você vive: 

( ) Casa. 

( ) Apartamento. 

( ) Própria. 

( ) Alugada. 

( ) Cedida. 

 

10. Na sua casa tem carro? 
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( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim, dois 

 

11. Na sua casa tem quartos para dormir? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim, dois. 

 

12. Na sua casa tem computador? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim, dois. 

 

13. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 

teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas.  

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

 
 
 
 

15. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 
 

 
 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    
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Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Sala Multiuso    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    

 
 

 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso 

trabalho: 
 

 

 

  _   
 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde 

todos participem e gostem de estar! 


