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A Escola é ... 
 
O lugar onde se faz amigos 
Não se trata só de prédios, salas e quadros, 
Programas, horários, conceitos... 
Escola é, sobretudo, gente. 
Gente que trabalha, que estuda, 
Que se alegra, se conhece, se estima. 
O diretor é gente, 
O coordenador é gente, o professor é gente, 
O aluno é gente. 
Cada funcionário é gente. 
E a escola será cada vez melhor 
Na medida em que cada um 
Se comporte como colega, amigo, irmão. 
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”. 
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 
Que não tem amizade a ninguém 
Nada de ser como o tijolo que forma a parede, 
Indiferente, frio, só. 
Importante na escola não é só estudar, não é só  
Trabalhar. 
É também criar laços de amizade, 
É criar ambiente de camaradagem, 
É conviver, é se “amarrar nela”! 
Ora, é lógico... 
Numa escola assim vai ser fácil 
Estudar, trabalhar, crescer, 
Fazer amigos, educar-se, 
Ser feliz. 
 

Paulo Freire 
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1-APRESENTAÇÃO 

 
 Esta proposta pedagógica expressa a vontade política desta unidade de 

ensino rumo à efetivação de uma ação capaz de elevar o nível da qualidade do 

ensino. Mostra as estratégias rumo a excelência, explicitando a função da 

escola no contexto sócio-histórico, apresentando elementos importantes da 

realidade que concorrem para a construção da nossa história, princípios 

norteadores, forma de organização e concepções. 

 O trabalho realizado na Escola Classe 01 está baseado em experiências de 

sucesso promovidas pelas equipes pedagógicas ao longo dos anos de existência 

da escola. Através de demandas levantadas por professores, pais e demais 

participantes do contexto escolar foram sendo criados projetos e estratégias para 

oferecer um ensino de qualidade para nossas crianças. 

 Algumas experiências foram sendo aprimoradas ao 

longo dos anos e são preservadas como algo que 

caracteriza a escola. Passeios a teatros e demais atividades 

culturais são exemplos de atividades que foram 

incorporadas ao trabalho pedagógico e inseridas no Projeto 

Político Pedagógico da Escola. 

 O compromisso com a inclusão e com o respeito à 

diversidade fizeram surgir projetos que cada vez mais 

ajudam nossas crianças a conviver de forma harmoniosa e 

estabelecer relações respeitosas dentro e fora do espaço 

escolar. 

 Ressaltando valores como o respeito as diferenças, à natureza e ao meio 

ambiente, a escola realiza os mais diversos projetos para garantir à crianças a 

oportunidade de experimentar momentos em que possam colocar em prática os 

seu modo de pensar e se comunicar de forma a respeitar o próximo. Prova desse 

respeito à natureza e meio ambiente, um ninho de corujas se estabeleceu 

próximo à quadra da escola. Algumas crianças ainda se espantam e estranham a 

presença desses bichinhos, mas a maioria delas gosta de observar e de 

resguardar o ninho, repreendendo os pequenos que tentam espantá-las ou 
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agredi-las. Nessa troca de experiências, o animal foi adotado como mascote e 

símbolo da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao longo desse projeto será feita uma breve apresentação do histórico da 

Escola Classe 01, bem como serão destacados os objetivos, a organização do 

trabalho pedagógico, as concepções e estratégias de avaliação. Além disso será 

apresentada a organização curricular da escola e os projetos realizados dentro e 

fora do espaço escolar que contribuem para a efetivação dessa proposta 

 

2-INTRODUÇÃO 

 
Visando garantir a aprendizagem dos alunos de acordo com os fins e 

princípios da LDB; colocando em prática as novas orientações da BNCC ( Base 

Nacional Comum Curricular ) apresentamos uma educação na perspectiva de 

uma educação à cidadania, fruto de debates e reflexões sobre o papel da escola 

e do professor. A escola como instância de formação humana visa garantir 

condições para que todos atinjam o sucesso escolar, mediante a busca de uma 

excelência no fazer diário. 

A ação pedagógica busca promover aprendizagem significativa, mediante 

uma participação ativa e responsável de toda comunidade escolar, atendendo a 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental (06 a 10 anos) 

Como o contexto sócio-histórico exige cada vez mais sensibilidade para 

aprender, há um investimento no desenvolvimento de competências e 
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habilidades, aliando a vontade política, com a dimensão técnica e humana. Esta 

perspectiva representa uma tentativa de superação de um professor que se julga 

detentor máximo do conhecimento, sem se abrir para novas experiências, e a 

construção de um educando polivalente, dinâmico, atualizado, crítico e consciente 

de suas responsabilidades, no processo de transformação social. 

Os desafios do cotidiano serão considerados como oportunidade para 

avançar na compreensão da realidade e na sua superação. À escola cabe 

trabalhar para desenvolver princípios de autonomia intelectual, pensamento 

reflexivo e criatividade, ampliando o universo de conhecimentos para todos e 

proporcionando uma dinâmica educacional agradável e significativa em suas 

múltiplas dimensões. 

2.1 – HISTÓRICO 

 
A escola foi construída em 1964, inaugurada no dia 21 de abril do mesmo 

ano, sob ato de criação Decreto n° 1150 de 08 de outubro de 1969 e está 

diretamente vinculada a CRE/ Brazlândia. 

 Desde sua criação atendeu ao ensino Básico. Após alguns anos ao ensino 

supletivo, 1ª fase, atendendo por um ano a 2ª fase (5ª à 8ª série), retornando a 

oferecer posteriormente somente a 1ª fase, hoje EJA 1° segmento. 

Ao longo dos anos a Escola Classe 01 de Brazlândia foi construindo uma 

história de busca de qualidade de ensino e melhorias na estrutura física. Foi 

construído um pavilhão com duas salas de aula, um laboratório de informática, 

uma sala de múltiplas funções que funciona também como sala de leitura e dois 

banheiros com verba do orçamento participativo. 

Em 1999 iniciou-se o atendimento à Educação Especial, atendendo a uma 

classe de alunos com Deficiência Intelectual. No ano de 2000 esses alunos foram 

integrados e ampliou-se o atendimento recebendo os alunos surdos, os quais 

foram enturmados em classes especiais e outros em classes de integração total. 

Com o objetivo de dar atendimento às necessidades especiais criou-se uma Sala 

de Recursos. 

Em 2001, o atendimento de alunos surdos permaneceu e montou-se uma 

sala para apoio e estimulação da modalidade oral da língua portuguesa (EMOLP), 
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criou-se um depósito de gêneros e uma sala de servidores com recursos 

provindos da torre. Ainda em 2001 foi realizada uma reforma no pavilhão 

administrativo, a transformação de um antigo banheiro em sala de reforço e a 

reforma de dois banheiros no pavilhão superior para o EJA e refeita toda parte 

elétrica, sendo esta reforma custeada pela SEE/DF.  

Em 2002 permaneceu o atendimento para os alunos em classes especiais 

e integração total dos alunos com deficiência intelectual. 

Em 2005 houve modificação no atendimento aos alunos. As 3ª e 4ª série 

do Ensino Fundamental onde se atendia alunos surdos passou a ser de 

integração inversa e não mais Classes Especiais. O mesmo acontecendo no ano 

letivo de 2006, onde continuaram as turmas de integração inversa e uma Classe 

Especial. Em 2007 as turmas de integração inversa passaram a ser turmas 

bilíngues. Em 2009, deixamos de atender ao EJA. 

2.2- CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

 
A Escola Classe 01 está localizada na Área Especial nº 03 Setor 

Tradicional de Brazlândia CEP: 72720-630 e tem seu funcionamento autorizado 

pelo Decreto n.º de 1.150 de 08 de outubro de 1969, sendo considerada a data de 

criação da instituição em 21 de abril de 1964. Possui o e-mail 

ec01.brazlandia@edu.se.df.gov.br e o telefone (61) 39013670 como oficial para 

comunicação com a Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia a qual está 

vinculada. 

Desde então a sua criação a Escola Classe 01 foi crescendo de acordo 

com o crescimento da cidade de Brazlândia. A escola foi aumentando seu espaço 

e hoje conta oito salas de aulas, uma sala de recursos, uma secretaria, uma sala 

para Serviço de Orientação Educacional, uma sala para Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem. Conta também com uma sala de professores onde os 

coordenadores e demais profissionais de apoio realizam a maior parte do seu 

trabalho, já que não há espaço disponível para uma sala dos coordenadores. 

Além disso, um dos maiores espaços que a escola possui é a sala de múltiplas 

funções, que possui um palco elevado para apresentações. No entanto, apenas 
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metade dela pode ser utilizada, já que o espaço contempla também a biblioteca 

da escola.  

Possui uma sala de informática com computadores suficientes para atender 

os alunos de algumas turmas individualmente ou em dupla. 

Em fevereiro de 2018 foi concluída a construção de uma quadra de 

esportes coberta. Além disso a escola conta com uma vasta área verde que 

futuramente pode ser utilizada para ampliação conforme a necessidade da escola 

como por exemplo aumentando o pavilhão administrativo e criando espaços de 

convivência. 

Há uma pequena piscina que muitas vezes é utilizada para recreação e 

espaço de convivência pelos alunos das turmas iniciais. Há um parquinho na 

escola com uma área bem arborizada e brinquedos de ferro ,precisando somente 

de um piso adequado neste espaço ..Muitas vezes a escola se limita nas 

atividades que realiza devido à falta de espaços adequados como, por exemplo, 

um refeitório para que os alunos possam fazer suas refeições de forma adequada.  

O espaço físico da escola tem sido ampliado aos poucos, mas ainda falta a 

construção ou revitalização de alguns espaços para melhor atender as  atividades 

propostas, sendo necessária utilização da capacidade criativa dos professores e 

equipe pedagógica para realização de eventos onde o número total de pais ou 

alunos seja convidado. Apesar dessa limitação, o corpo docente não poupa 

esforços para realizar as mais diversas atividades culturais e pedagógicas no 

espaço que tem disponível.  
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
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3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Considerando a pluralidade e diversidade da clientela, faz-se necessário o 

desenvolvimento de uma proposta pedagógica adequada às necessidades 

sociais, políticas e culturais de nossos alunos, que garanta as aprendizagens 

significativas e essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e 

participativos. 

Dos professores efetivos, 100% já concluíram a graduação com 

licenciatura, e 85% possuem especialização. 

 Os servidores em sua maioria possuem 1°grau completo (60%), 4 possuem 

o 2°grau completo, 10% possuem ou está cursando uma graduação. 

A direção é composta por 04 (quatro) membros sendo, uma diretora com 

formação superior, pós-graduada em Literatura ,um vice-diretor com formação 

superior, pós-graduado em Ciências Sociais, uma Supervisora Administrava 

formada em Ciências Contábeis e  uma Secretária Escolar com formação em 

Letras.  

 A Escola Classe 01 possui 57 funcionários, sendo 4 membros da direção, 

1 auxiliar de secretaria, 26 professores, 1 orientadora pedagógica, , 2 monitoras 

cuidadoras, , 9 educadores sociais, 1 servidor do SLU,8 auxiliares de educação e 

9 servidores terceirizados.. 

A Escola Classe 01 atende a um público proveniente de vários bairros da 

cidade e algumas famílias residentes na área rural, divisa entre o Distrito Federal 

e o estado de Goiás.  

          Esse alunos estão distribuídos em 14 turmas, sendo 2 turmas de 1º ano, 2 

turmas de 2º ano, 4 turmas de 3º ano, 3 turmas de 4º ano e 3 turmas de 5º ano. 

Devido à presença de alunos com deficiências, essas turmas são, em sua 

maioria, reduzidas. A escola possui incluídos 18 alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem com diagnósticos de deficiências e transtornos.  

 A Escola Classe 01 desempenha sua função numa perspectiva da 

educação inclusiva garantindo aos alunos especiais o direito de participação 

plena em toda a dinâmica escolar, lançando mão de metodologias e estratégias 

diferenciadas, com adaptações curriculares. 
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          Os alunos ANEES por enquanto, não estão sendo atendidos em sala de 

recurso generalista porque  não foi preenchida esta carência. O aluno surdo 

possui  intérprete que atua em sala de aula juntamente com o professor regente. 

 A Escola atende alunos de diversos bairros de Brazlândia de zona urbana 

e rural, incluindo cidades rurais do estado de Goiás que faz divisa com 

Brazlândia. Apesar de estar localizada no Bairro Setor Tradicional de Brazlândia, 

os alunos que moram nesse setor não representa a maior parte do público 

atendido. 

         Uma boa parte dos alunos são oriundos de chácaras e cidades localizadas 

no entorno e zona rural de Brazlândia, compreendendo os bairros Incra 7, Monte 

Alto, Pulador, Cascalheira, Maranata, Capãozinho II, Ouro Verde, Padre Lúcio, 

Águas Lindas, Córrego Cortado e Rodeador., de acordo com o endereço 

declarado pelos responsáveis. 

 Os demais moram em diferentes bairros localizados na zona urbana de 

Brazlândia, mas que não ficam tão próximos da escola, sendo necessário utilizar 

algum tipo de transporte. São locais como Setor Veredas, Vila São José, Setor 

Norte, Setor Sul, e Setor de Oficinas.  

         Uma pequena pesquisa foi realizada a fim de identificar as configurações 

familiares da comunidade atendida pela Escola Classe 01 de Brazlândia. Apenas 

48% das famílias devolveram os questionários que levaram para casa. De acordo 

com essa pesquisa, as famílias das crianças atendidas pela escola apresentam 

uma configuração tradicional tendo como moradores da mesma residência da 

criança o pai, a mãe e os irmãos ou algum outro familiar. Aproximadamente 67% 

das famílias que responderam a pesquisa possuem como moradoras da mesma 

residência da criança o pai, a mãe, os irmãos e/ou outros familiares como tios, 

avós, primos e sobrinhos. 

Cerca de 29% das famílias que responderam a pesquisa possuem como 

moradores da mesma residência da criança somente a mãe ou somente o pai, 

além de irmãos e outros familiares. Apenas 4% das famílias que responderam a 

pesquisa possuem como moradores da mesma residência e como responsável 

pelas crianças os avós ou outros. 
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          De acordo com essa mesma pesquisa feita com as famílias, cerca de 19% 

dos responsáveis declararam que possuem escolaridade até o Ensino 

Fundamental. Aproximadamente 48% declararam possuir escolaridade até o 

Ensino Médio. Alguns responsáveis possuem formação em Nível Superior e 

Especialização perfazendo respectivamente, 28% e 3%. Não responderam ou 

declararam sua escolaridade apenas 2% dos responsáveis.  

Analisando os dados desse questionário foi possível identificar que do total 

de responsáveis devolveram o questionário respondido aproximadamente 82% 

declararam que possuem um vínculo empregatício regulamentado, sendo que os 

demais 18% declararam realizar somente as tarefas do lar. Dentre as profissões 

citadas é possível identificar algumas pertencentes à área de distribuição de bens 

motoristas, vendedores, monitor de transporte, vigilantes, operadores de caixa e 

atendentes. Ainda, houveram ocorrências de profissões pertencentes à área 

social como por exemplo técnicos de saúde, atletas, bombeiros, assistentes 

sociais e policiais militares. Também apareceram profissões na área de produção 

como corretores de imóveis, contadores, secretários, analistas de sistema e 

auxiliares administrativos. Além das profissões pessoais como domésticas, 

cozinheiras, babás, servente, cabeleireiros, caseiros e designer de modas. É 

importante destacar que houveram poucas ocorrências de aposentados.  

De acordo com dados do IDEB, a Escola Classe 01 vem aumentando sua 

média na Prova Brasil. De acordo com dados retirados do site, em 2018 a escola 

teve o maior índice se levado em consideração somente as Escolas Classes de 

Brazlândia.   

Ao longo dos anos a escola tem se mantido dentro ou acima da meta 

projetada pela escola para o respectivo período. Além disso, manteve-se acima 

da média estadual se observado os mesmos períodos. 

 
 Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola  
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2007

 

2009

 

2011

 

 

2013  

2015

 
2017  2019  2021  

EC 01 DE 
BRAZLAN

DIA 
4.7 4.7 5.7 5.5 5.7 6.1 6.1 4.7 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 
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4- FUNÇÃO SOCIAL  

 
Ciente de sua função social num contexto histórico desafiador, de 

profundos conflitos e constantes transformações, esta Unidade Ensino busca criar 

condições favoráveis ao pleno exercício da cidadania, da participação social, da 

solidariedade, da cooperação e do respeito ao outro e a si mesmo. 

Conforme o ECA, o ensino será obrigatoriamente ofertado a partir dos 6 

anos de idade, objetivando a formação básica do cidadão.  

O diálogo será valorizado como instrumento para esclarecer conflitos e 

como reconhecimento da importância da expressão de ideias, opiniões e 

argumentos. 

Num ambiente de convívio social democrático, a Unidade Escolar luta 

contra o preconceito, valorizando as diferenças entre as pessoas e as 

manifestações culturais, étnicas e religiosas. 

Espera-se que toda comunidade escolar seja capaz de assumir 

responsabilidades na execução de tarefas planejadas coletivamente, intervindo de 

forma criativa e questionadora no contexto sócio-histórico-cultural. 

Busca-se a participação nas transformações sociais, a competência de 

criar uma imagem positiva de si mesmo, o exercício da autonomia nas produções, 

a capacidade de interpretação, análise, questionamento e interação, articulação, 

assim como a resolução de problemas do cotidiano de forma crítico-reflexiva. 

perspectiva de construção do conhecimento numa relação sócio histórica 

interacionista. 

O desenvolvimento de habilidades e competências se configura no 

instrumento de trabalho da Escola, do professor e do aluno. As escolas públicas 

do Distrito Federal enfatizam as habilidades assinaladas no Currículo Em 

Movimento da   Educação básica (2013), privilegiando aspectos como a 

interdisciplinaridade, diversidade e contextualização. 

O processo educacional se estrutura tendo em vista o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, a reflexão solidária e a aprendizagem em 

parceria, na perspectiva de uma prática de formação na cidadania e de 

transformação social. 
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5- FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 
Para o desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem capaz de 

potencializar o crescimento significativo dos alunos em suas múltiplas dimensões, 

busca-se a adoção de aulas dinâmicas, criativas, com uso de recursos 

pedagógicos atrativos e de interesse dos alunos, assim como a efetiva 

participação de toda comunidade escolar num clima de parceria e de mútuo 

compromisso e responsabilidade. 

O aluno terá a oportunidade de renunciar espaços atrativos de leitura, de 

debates e reflexões, sendo considerado como ser integral. Para que sua 

aprendizagem se processe da forma mais prazerosa possível, será estimulado a 

participar de gincanas, visitas a exposições, passeios turísticos, atividades físicas, 

Internet, etc. 

De acordo com o Currículo da Educação básica do Distrito Federal “uma 

escola comprometida com a formação para a cidadania, não pode deixar de 

promover reflexões sobre as diversas faces das condutas humanas” (2002, p. 21). 

A ética é considerada como uma questão que perpassava todas as áreas 

de conhecimento temas transversais (Parâmetros em ação, 2001, p.45). Assim, 

esta Unidade de Ensino busca a vivência da ética do processo de ensino 

aprendizagem, visando o desenvolvimento da moralidade dos indivíduos, 

trabalhando conteúdos relacionados a valores. 

A criação dos seres humanos em sua relação com o mundo e com os 

outros será admitido como valor fundamental para a construção de um ambiente 

favorável a aprendizagens significativas. 

Ao enfatizar o avançar na compreensão do significado e da importância do 

trabalho com valores e atitudes na escola, reconhecendo a necessidade de 

coerência entre o discurso e a prática, surgiu a necessidade de elaborarmos o 

código de ética desta Unidade de Ensino: A justiça permeia a questão central das 

preocupações éticas, enfatizando os valores de equidade e de igualdade. 

Os princípios estéticos enfatizam aspectos relacionados à criatividade, 

curiosidade, emoção e diversas manifestações artísticas e culturais, valorizando a 

habilidade de refletir sobre a arte, apreciá-la e fazê-la. 
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A comunidade escolar será incentivada a refletir sobre experiências 

pessoais com atividades que envolvam cultura e arte, tendo a possibilidade de 

expressar como instrutor e sujeito desse processo. 

Atividades como desenhos, expressões teatrais, criação de paródias, etc. 

serão estimuladas como parte integrante da dinâmica de desenvolvimento da 

criança. 

Como nossa sociedade é plural, há necessidade de desenvolver o respeito 

a diferentes grupos e suas culturas, dando a “conhecer a riqueza representada 

pela diversidade que compõe o patrimônio sócio cultural brasileiro” (Currículo da 

Educação Básica do DF, 2002, p.21). 

As diferentes formas de expressão cultural serão respeitadas no ambiente 

escolar, onde a comunidade será estimulada a aprender a conviver e a 

compartilhar experiências de modo harmônico. 

6- MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Garantir o sucesso do estudante no 

processo do “aprender a ser, a 

                                       conhecer, a fazer e a viver” 

 
A escola tem a responsabilidade de construir um trabalho mediante a 

consciência e o exercício pleno da cidadania. Sua finalidade se concentra na 

compreensão da realidade e na sua transformação. Assim, a Unidade de Ensino 

se empenhará em “fazer todo dia uma pequena revolução” (Alencar, 2003 p.108) 

agindo para construir uma sociedade mais justa e democrática. 

            No 1º ano, a ação pedagógica atuará no sentido de promoção do 

desenvolvimento integral das crianças, possibilitando crescerem como cidadãos, 

cujos direitos à infância são reconhecidos. Enfatiza-se ainda a construção da sua 

identidade e autonomia, a interação e socialização no meio social e escolar e a 

ampliação progressiva dos conhecimentos do mundo. 

          Nas demais séries do Ensino Fundamental, o investimento da prática 

educativa se direciona no sentido de formação do ser social e individual e na 

qualidade de vida. 
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            A educação inclusiva presente em todas as etapas da educação básica, 

ofertada por esta Unidade de Ensino, tem por objetivo valorizar a diversidade 

como fator de crescimento mútuo, compartilhando o direito de acesso e 

permanência qualitativa dos alunos ANEES na escola regular. 
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6.1- OBJETIVOS GERAIS 

 

 

 Assegurar para o ano de 2019 o acesso do aluno à escola por meio de 

renovação de matrículas, remanejamento interno, renovação externa e 

matrículas novas, conforme prevê a estratégia; 

 Promover ações que geram qualidade de vida para a comunidade escolar, 

tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino de forma dinâmica, 

garantindo a aplicabilidade do Currículo de Educação Básica do DF e 

adotando o processo de avaliação educacional e institucional. 

 

 

6.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Potencializar o processo de ensino, estimulando ações que possibilitem a 

construção de um sujeito crítico e reflexivo diante do atual contexto sócio-

histórico-cultural. 

 Estimular o aluno a desenvolver o prazer de aprender de forma dialética, 

refletindo sobre a necessidade de aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a comunicar (Jacques Delors, 2000) e agora de 

acordo com a proposta da SEE-DF, aprender a empreender. 

 Abrir canal de comunicação mais efetivo com os pais, instigando-os a 

participar mais das decisões, buscando o compromisso no desenvolvimento 

das ações propostas e o estabelecimento de parcerias significativas. 

 Investir nas necessidades do educador, no aspecto físico, emocional e 

profissional, considerando o educador saudável, como ponto de partida para o 

desenvolvimento de um trabalho competente. 

 Valorizar na Educação a realidade e a cultura e adaptar o conteúdo ao meio 

em que vive trabalhar coisas concretas e possibilitar à criança todo o contato 

necessário às diversas formas de expressão, levando-a a perceber-se como 

sujeito social de uma realidade histórica mais ampla; 

 Desenvolver no Ensino Fundamental, séries iniciais, a capacidade de 

aprender, tendo como meio básico o pleno domínio da leitura, escrita e 
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cálculo, tendo em vista a aquisição e a re-construção do conhecimento 

através de habilidades e competências e a formação de valores e atitudes; 

 Construir, a capacidade de pensar e de processar a autonomia intelectiva do 

aluno, com destaque ao fato que o adulto tem o desejo de aprender aquilo 

que necessita para a sua vida prática, centralizando problemas reais em 

ambientes informais, utilizando vários recursos e procedimentos, valorizando 

o saber empírico. 

 

 

7- CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

 
A superação do paradigma exclusivista em oposição a interação na 

educação geral prevista na LDB quando estabelece que o Ensino Especial deve 

ser oferecido preferencialmente no Ensino Regular, traz ao ambiente escolar a 

possibilidade de que o aluno com necessidades educacionais especiais seja visto 

como parte da diversidade que compõem a sociedade, levando-o a socializar-se 

com os demais alunos, oportunizando a garantia dos seus direitos constitucionais 

de cidadania, como forma de ampliar suas potencialidades, desmitificando pré-

conceitos e fortalecendo valores de solidariedade e cooperação. 

Alguns alunos, porém, prováveis frutos de diagnósticos superficiais e 

passíveis de equívocos  ainda reclamam serem vítimas de rótulos pesados. 

A Educação Especial ocorre por meio da  inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais - ANEE e deve ser garantida com 

professores sensíveis e capacitados para regência e professores especializados 

atuando nas salas de apoio, professor intérprete de LIBRAS, currículos adaptados 

às necessidades dos alunos, aprendizagem cooperativa em sala de aula, 

participação da família e apoio comunitário, acessibilidade aos espaços e 

adaptação curricular e de materiais. 

As adaptações curriculares têm o currículo regular como referência básica 

e adotam formas progressivas de adequá-lo, norteando a organização do trabalho 

com as necessidades do aluno, tais como cursar menos componentes 
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curriculares de cada vez, ampliação de prazos, diferenças metodológicas,  

prioridade aos conteúdos significativos, entre outras. 

O Ensino Fundamental destina-se à formação das crianças e do 

adolescente, objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de auto – realização e exercício consciente da cidadania plena. 

Obrigatório a todos, porém prioritário ao que estabelece a Estratégia de matrícula 

das instituições Educacionais da rede pública de Ensino do Distrito Federal 

quanto a faixa etária e turno. 

Conforme exposto no Art. 3ª da LDB, estão garantidos os princípios de 

igualdade, liberdade do reconhecimento do pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas, além da valorização de professores e da gestão democrática do 

ensino público como garantia de padrão de qualidade. 

O Ensino Fundamental deve ser compreendido como um celeiro de 

fomentos de novos paradigmas de sucesso e excelência na educação. Nessa 

medida, deverá estar também imbuídos da busca pela inovação tecnológica e 

científica, compatíveis com a resolução de problemas e demandas da sociedade 

contemporânea, por meio do compartilhamento dos princípios de 

responsabilidade e de flexibilidade teórico-metodológico de ações pedagógicas, 

favorecendo, assim, o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação dos 

processos educacionais concretizados na qualidade e respeito à equidade de 

direitos e deveres de alunos, professores e gestores da educação. (Proposta 

Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 2008) 

Os Parâmentros Curriculares Nacionais – PCN’s fundamentados na LDB 

estabelecem os objetivos do Ensino Fundamental: 

a) Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civil e sociais, através de atitudes de 

solidariedade, cooperação e respeito ao outro; 

b) Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 

decisões coletivas; 
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c) Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interpretações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria no meio ambiente; 

d) Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 

confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 

inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 

busca de conhecimento e no exercício de cidadania; 

e) Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimento. 

Para tanto, é imprescindível a construção de relacionamentos saudáveis, 

pautados na elevada autoestima, no respeito à diversidade humana, ao meio 

ambiente e ao patrimônio público, levando o aluno superar os desafios, ampliando 

suas potencialidades ao posicionar-se de maneira crítica. 

8- ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO 
OFERECIDOS 

 
A Escola Classe 01 de Brazlândia  atende 14 turmas, sendo 6 no matutino 

e 8 no vespertino. Do total de turmas em 2019, temos 5 turmas de integração 

inversa,. 

Dentro do ensino fundamental de 09 anos, temos o bloco inicial de 

alfabetização (BIA), dividido em 1º, 2º e 3º anos, garantindo às crianças de 6, 7 e 

8 anos, a aquisição da alfabetização/letramento na perspectiva da ludicidade e do 

seu desenvolvimento global 

 O grupo concluiu que é necessário um repensar, para se organizar uma 

proposta pedagógica que permita:: 

1. Trabalhar valores culturais, morais e cívicos; 

2. Integrar elementos da vida social aos conteúdos trabalhados; 

3. Compreender este estudante como um cidadão que deve ser um agente 

transformador da sociedade, além de crítico, responsável e participante. 

A escola deve ser crítica, reflexiva e possibilitar a toda a comunidade uma 

proposta pedagógica consolidada pela colaboração mútua e o exercício da 

construção coletiva,desencadeando experiências inovadoras que estarão 

acontecendo na escola. 
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Além dos projetos da escola , serão desenvolvidos os projetos  

encaminhados pela SEE-DF e os previstos no calendário escolar. Busca-se por 

meio de reuniões, divulgar, a proposta da Instituição Educacional a toda 

comunidade escolar, para que haja um envolvimento de todos os segmentos para 

sugerir e elaborar instrumentos de coleta e meios de divulgação das ações à 

comunidade.  

Após levantamento das necessidades da escola., será traçado junto com 

o(s) conselho(s) ações que visem à melhoria dos aspectos apontados pelos 

instrumentos de pesquisa e coleta como indesejáveis ou insatisfatórios.  

Haverá uma busca para identificar as relações entre a escola e a cultura da 

comunidade e distinguir a reciprocidade dos valores culturais da escola e da 

comunidade. Envolvendo todos os segmentos na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da Instituição Educacional.  

No decorrer do ano será proposto medidas que visem incentivar e auxiliar 

no desenvolvimento da participação efetiva da comunidade escolar, tais como: 

Palestras; parcerias; atividades socioculturais; campanhas; encontros; jogos; 

extensão da educação artística a comunidade e outros. 

Semestralmente se promoverá encontros da família na escola com 

atividades diversas e atividades socioculturais com a participação da comunidade, 

identificando as áreas de interesse para criação de projetos e inserção social dos 

discentes. 

A valorização e o monitoramento, bem como, a avaliação das ações e 

projetos, serão uma constante nesta escola. Durante as coordenações se 

buscará: 

a) Assegurar a articulação curricular, visando à coordenação adequada dos 

planos de estudo e as estratégias de ensino-aprendizagem. 

b) Focar na motivação como fator essencial para o sucesso. 

c) Estabelecer as metas para execução e organização do trabalho 

pedagógico. 

d) Capacitar os professores que precisam de atualização quanto às 

metodologias de ensino. 
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e) Discutir e socializar propostas curriculares que atendam às especificidades 

dos níveis de ensino aqui ofertados. 

f) Identificar e caracterizar áreas carentes de parceria para melhoria da 

estrutura física e da aquisição e manutenção dos recursos materiais. 

g) Através de pesquisas fazer o levantamento das prioridades da Instituição 

Educacional a serem adquiridas com as verbas para posterior 

apresentação ao Conselho Escolar e Caixa Escolar. 

h) Viabilizar através de parcerias e através da própria SEE-DF a melhoria da 

estrutura física da Instituição Educacional: Reativação do Parque; 

Revitalização da quadra e melhorias  na área da piscina. 

i) Preparar materiais didáticos complementares para utilização com aluno.j 

j) Planejar criteriosamente as aulas de reforço. 

k) Promover flexibilizações, agrupando os alunos, hora por habilidade, hora 

por dificuldade. 

l) Elaborar, executar e avaliar, projetos que promovam o desenvolvimento da 

capacidade de aprender a partir do domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo, no Ensino Fundamental. 

m) Empregar atividades compatíveis com o nível de dificuldades e adequadas 

às necessidades dos alunos. 

n) Organizar o trabalho pedagógico em sala de aula, de modo a facilitar a 

execução do trabalho diversificado. 

o) Oferecer aos alunos através da diversidade de atividades, experiências de 

aprendizagem significativa de forma que possam exercitar e aplicar suas 

habilidades intelectuais. 

p) Articular a proposta do Ensino Fundamental / Séries Iniciais, com as 

atividades culturais, de sorte que seus usuários sejam beneficiados Por 

ações que permitam o acesso à expressão e à produção cultural, em suas 

diferentes linguagens. 

q) Realizar Mostra Pedagógica com os alunos, para divulgação das atividades 

/ projetos desenvolvidos. 

.  

 A partir do Currículo em Movimento foi planejado o Plano de Curso 2019.  
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  Os alunos estão divididos em Bloco Inicial de Alfabetização (BIA ) e 2º ciclo ( 4º 
e 5º anos ) 
 
A escola realiza as seguintes intervenções e momentos para uma melhor 
aprendizagem de nossos alunos: 
 
 PROJETO INTERVENTIVO – planejamento de atividades que atendam aos 
alunos com baixo rendimento, estimulando-os à prática da aprendizagem, com 
atividades diversificadas e atendimentos em horário contrário ao da aula do aluno 
com a autorização da família, quando possível ou no próprio horário de aula. 
  
REAGRUPAMENTOS INTERCLASSE – acontecem uma vez por semana com 
duração de uma hora e meia e se baseia nas Diretrizes Pedagógicas do BIA. 
  
REAGRUPAMENTOS INTRACLASSE – acontecem sempre e são registrados no 
Diário de Classe. 
  
.  
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 ANEEs.  
Fundamenta-se em critérios:  
- O que o aluno deve aprender?  
- Como e quando aprender?  
- Que formas de organização de ensino são mais eficientes para o processo de 
aprendizagem?  
- Como e quando avaliar o aluno?  
- Tem como pressuposto atender as necessidades dos alunos, objetivando 
estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação 
curricular. 
 
MOMENTO CÍVICO SEMANAL – construção de valores, atitudes e amor à Pátria. 
Todas as segundas-feiras, os alunos cantam o Hino Nacional. No matutino e faz o 
hasteamento da bandeira, cantamos parabéns aos aniversariantes da semana e 
ensina-se uma musica a cada 15 dias. No vespertino acontece às sextas feiras 
com o arriamento da bandeira e a cada 15 dias uma turma faz uma apresentação 
artístico-cultural. 
 
ATIVIDADES EXTRACLASSES – subsídio para enriquecimento dos 
componentes curriculares, acontecem de acordo com a necessidade de cada 
turma ou por interesse geral, normalmente a cada dois meses, podendo ser 
visitas a museus, órgãos públicos, palestra no Hospital Sarah, excursão ao Jardim 
Zoológico, passeio ao Teatro, Cinema, Feiras de Livros, tour por Brasília 
.  
ANEEs – Os ANEEs estão enturmados em turmas de Integração Inversa.  
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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, tornando-o dinâmico, alterável, passível de ampliação, 
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 
Vários ANEEs contam também o apoio da Monitora e de um atendimento 
exclusivo de Educadores Sociais Voluntários. 
 

9 - PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DE SUA 
EXECUÇÃO 

 

O processo avaliativo será considerado em sua dimensão dialógica 

(Romão, 1996) visando o contínuo aperfeiçoamento da ação pedagógica e da 

qualidade do ensino. 

Busca-se a identificação das dificuldades de aprendizagem, tendo em vista 

a intervenção imediata e o estímulo ao crescimento intelectual. Nesse processo 

os aspectos qualitativos são prevalecentes aos quantitativos, onde a avaliação 

assume um papel: interdisciplinar, cumulativa, abrangente e diagnóstica. 

As observações, relatórios, questionários, pesquisas, testes / provas, 

entrevistas, fichas de acompanhamento e autoavaliação são alguns dos 

mecanismos que poderão se processar de forma dirigida ou espontânea ao longo 

do ano letivo. Será feita avaliação diagnóstica, avaliação processual e contínua. 

Acompanhamento do processo individual dos alunos ao longo do ano letivo 

será feito pelo professor e equipe pedagógica da escola e registro no Diário de 

Classe e Relatório Individual Descritivo do aluno. 

Além das avaliações internas a escola participará das avaliações externas, 

Prova Brasil e Avaliação Diagnóstica. 

 

10 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 
O coletivo desta Unidade de Ensino busca desenvolver uma prática 

educacional valendo-se de projetos, onde a adequação do ensino é sensível as 
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necessidades dos alunos, motivando-os a compreenderem o mundo e a si 

mesmos, na perspectiva da recriação da realidade. Os projetos a seguir possuem 

como eixos a aprendizagem significativa dos alunos e a relação desse processo 

com as suas experiências de vida, favorecendo o acesso a conhecimentos de 

forma contextualizada, lúdica e prazerosa. 

A interdisciplinaridade, a contextualização e o desenvolvimento de 

competências são alvos dos projetos visando motivar o aluno a aprender a 

conhecer. No que se refere a aprender a ser, será trabalhada questões 

relacionadas à identidade dos alunos, autonomia e tomada de decisão. O 

desenvolvimento de habilidades faz parte da esfera do aprender a fazer, como 

enfatiza os PCNs, que abordam também sobre a necessidade de aprender a 

conhecer, delineando respeito às individualidades, relações interpessoais e 

intercâmbios de experiências. E acrescentando a partir de agora o aprender a 

empreender.  

A política educacional desta escola terá como centro o interesse do aluno e 

por consequência um currículo que considere suas experiências buscando uma 

aprendizagem significativa. 

O Currículo é o meio pelo qual a escola se organiza, propõe os seus 

caminhos é a orientação para a prática, ou seja: sobre o que, quando e 

com ensinar. Não esquecendo, o que, quando e como avaliar. O currículo deve 

ser construído a partir do Projeto Político Pedagógico da escola, que viabilizará a 

sua operacionalização, orientando as atividades educativas, as formas como 

executá-las, além de definir suas finalidade.  

A organização curricular da EC 01, tem como referencial o Currículo em 

Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, Ensino Fundamental- 

Anos Iniciais. Ele apresenta uma proposta pautada no trabalho com as diferentes 

áreas do conhecimento considerando uma ação didática e pedagógica sustentada 

nos eixos estruturantes (cidadania, sustentabilidade humana, aprendizagens, 

direitos humanos) e nos eixos integradores (alfabetização, letramento e 

ludicidade), de forma interdisciplinar e contextualizada. 

O que ensinar: 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica, 
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desenvolvendo atividades interdisciplinares a partir das seguintes Áreas de 

Conhecimento: 

1. LINGUAGENS 

2. MATEMÁTICA 

3. CIÊNCIAS HUMANAS – História e Geografia 

4. CIÊNCIAS DA NATUREZA 

5. ENSINO RELIGIOSO. 

 

Quando ensinar: 

É durante os primeiros anos de escolarização que o estudante 

temoportunidade de vivenciar experiências significativas de aprendizagem. Nesse 

momento a formação do cidadão está em construção por isso se faz 

necessária oportunizar aprendizagens como éticas e cidadania, cultura de paz, 

diversidade e sustentabilidade. 

 

Como ensinar: 

Utilizando a pedagogia de projetos específicos, interdisciplinares, 

reagrupamentos, aulas expositivas, palestras, visitas pedagógicas, projeto 

interventivo ,oficinas, dentre outras estratégias. 

 

O que avaliar: 

Desempenho, conquistas, dificuldades, a construção do saber 

evidenciados pelos estudantes diante das atividades e práticas desenvolvidas. 

 

Quando avaliar 

Ao longo de todo o ano letivo, considerando o término de cada bimestre e o 

fim do ano letivo em questão. 

 

Como avaliar 

Observando-se os critérios adotados dentre as três avaliações adotadas: 

diagnóstica, formativa e somativa 
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10.1- matriz curricular do ensino fundamental de 9 anos – anos iniciais 

 

REGIME: ANUAL 

MÓDULO: 40 SEMANAS 

TURNO: DIURNO 

 

PARTES DO 

CURRÍCULO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

ANOS 

1º 2º 3º 4º 5º 

BASE NACIONAL 

COMUM 

LINGUA 

PORTUGUESA 

X X X X X 

EDUCAÇÃO FÍSICA X X X X X 

ARTE X X X X X 

MATEMÁTICA X X X X X 

CIÊNCIA X X X X X 

HISTÓRIA X X X X X 

GEOGRAFIA X X X X X 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

ENSINO RELIGIOSO X X X X X 

CARGA HORÁRIA SEMANAL (Hora-relógio)  25 25 25 25 

CARGA HORÁRIA ANUAL (Hora-relógio)  1000 1000 1000 1000 

OBSERVAÇÕES: 

1- Módulo-aula de 60 (sessenta minutos). 

2- O dia letivo é composto por 5 (cinco) horas-relógio. 

3- O horário de início e término do período letivo é definido pela instituição 

educacional. 

4- O intervalo é de 15 (quinze) minutos. 



                                       
 
  

 

 

 

11- PLANO DE AÇÃO 

 

11.1- Gestão Pedagógica 
 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

 
Desenvolver as 
Orientações 
Curriculares da 
SEEDF em 
consonância com as 
Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais e com os 
Referenciais 
Curriculares do 
Ministério da 
Educação  
  
- Otimizar os 
esforços da 
coletividade para a 
garantia da 
eficiência, eficácia e 
relevância deste 
Plano de Trabalho, 
desta Proposta 
Pedagógica. 
 
 
 

Buscar o sucesso 
escolar, oferecendo 
uma educação de 
qualidade. 
  
- Cumprir esta  presente 
proposta pedagógica 
.  
- Buscar uma escola 
que respeita as 
diferenças, a 
diversidade. 
  
- Ser uma Escola 
Inclusiva de fato. 
  
- Atender aos ANEES, 
de acordo com suas 
necessidades 
 

 

 

 

 

 

- Implantar o Currículo em 
Movimento.  
 
- Cumprir, acompanhar, 
avaliação deste documento 
.  
- Construir Projeto de Valores. 
Escola Inclusiva.  
.  
- Contribuir para uma Escola  
Inclusiva em que os alunos 
são respeitados em suas 
diferenças, de acordo com 
suas necessidades. 
  
- Fortalecer a Rede de Ensino, 
a fim de atender às 
necessidades  
 
- Conhecer o Regimento 
Escolar e estabelecer os 
combinados em cada turma. 
 
 
 
 

 
 
 
No decorrer do ano 
letivo 
 
Sempre que necessário 
   
 
A cada bimestre 

 
Equipe 
Gestora  
 Corpo 
docente 
 
Coordenador 
Pedagógico  
 
SOE 
 

 
 
No decorrer 
do ano de 
2019  
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- Respeitar a 
diversidade cultural, 
trabalhando valores e 
costumes. 
  
- Utilizar estratégias 
que possibilitem a 
articulação da 
aprendizagem 
significativa com a 
vida em sociedade.  
 
- Atuar de acordo 
com o paradigma 
“inclusivo”. 
  
- Garantir o acesso e 
a permanência dos 
ANEE no processo 
educativo inclusivo 
oferecendo 
atendimento 
educacional 
especializado por 
meio das 
profissionais que 
atuam na Sala de 
Recursos, SOE e 
EEAA. 
 
 
Estabelecer normas 

Cumprir o  
Regimento 
Escolar da Rede 
Pública do Distrito 
Federal. 
  
- Aprimorar os 
conhecimentos 
dos professores a 
fim de contribuir 
com uma 
educação de 
qualidade para a 
corpo discente. 
  
- Aperfeiçoar e 
capacitar os 
profissionais da 
Educação através 
de suas 
participações nos 
Cursos de 
Formação da 
EAPE.  
 
- Valorizar as 
coordenações 
coletivas como 
prática 
pedagógica 
essencial para o 
sucesso escolar.  
 

    
- Utilizar recursos como  
computadores, materiais 
pedagógicos, recursos 
pedagógicos para o professor 
.  
- Participar e receber 
capacitação nos cursos da 
EAPE.  
 
- Cumprir as Coordenações 
Coletivas.  
 
- Possibilitar a formação 
continuada no espaço escolar. 
  
- Contribuir para a formação 
de valores os alunos  
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de conduta 
condizentes com o 
ambiente escolar.  
 
- Utilizar as 
Coordenações 
Coletivas semanais 
dos professores para 
o efetivo 
planejamento dos 
projetos 
educacionais.  
 
- Proporcionar o 
acesso e melhor 
utilização, por parte 
dos professores, ao 
acervo de material 
didático-pedagógico 
e recursos 
tecnológicos 
disponíveis. 
  
- Sensibilizar os 
professores para a 
importância da 
atualização, do 
aperfeiçoamento e 
formação continuada 
constante.  
 
 
 

- Proporcionar no 
ambiente escolar 
momentos de 
estudo, debate, 
esclarecimentos. 
  
- Formar cidadãos 
conscientes de 
seus direitos e 
deveres.  

.  
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- Melhorar a prática 
pedagógica por meio 
das Coordenações 
Coletivas Semanais.  
 
- Promover palestras, 
debates e seminários 
com profissionais de 
diversas áreas de 
atuação (psicólogos, 
médicos, dentistas, 
assistente sociais) 
abordando temas de 
interesse para  a 
comunidade 
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11.2-  GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

- 

- Aplicar os 

recursos 

financeiros no 

desenvolvimento 

das atividades 

pedagógicas  e 

administrativas em 

conformidade com 

as legislações 

vigentes e 

Proposta 

Pedagógica da 

Escola; 

 

 Fortalecer a 

parceria família e 

escola na gestão 

- Assegurar a   
aplicabilidade e 
transparência dos 
mecanismos de 
gestão de recursos 
financeiros 
repassados à 
Instituição 
Educacional, 
PDAF e PDDE, 
bem como 
daqueles 
diretamente 
arrecadados, para 
alcançar as metas 
de aprendizagem 
e o pleno 
desenvolvimento 
dos alunos. 
  
Promover 
atividades 
observando a 
captação de 
recursos 
financeiros, para 
complementar as 

Assessorar a 

aplicação e a 

execução dos 

recursos oriundos 

do Programa de 

Descentralização 

Administrativo-

Financeiro – 

PDAF.e PDDE. 

 

Todos os 
instrumentos 
adotados para 
avaliação 
institucional 
servirão de base 
para nortear as 
ações e para 
verificar a 
satisfação da 
clientela de forma 
global e do 
alcance dos 
objetivos dos 
objetivos e metas 
aqui propostos.  
 

Equipe gestora 
 
 Conselho escolar 

 
No decorrer do 
ano de 2019 
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financeira 

 

 

- Promover uma 
Gestão Escolar 
nos aspectos 
pedagógicos, 
administrativos e 
financeiros, na 
prestação de 
contas relativas 
aos recursos 
financeiros do 
PDAF e do PDDE  
 

verbas oriundas 
dos programas 
governamentais, 
prestando 
assistência  

suplementar ou 
emergencial à 
escola; 
 
- Prestar conta da 
Escola tanto nas 
verbas públicas, 
como em outras 
arrecadações.. 

 
 
 
11.3- GESTÃO DE PESSOA 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  CRONOGRAMA  

- Mobilizar a 
comunidade escolar 
para participar dos 
projetos 
educacionais 
implementados pela 
Escola, avaliando-os 
periodicamente, a 
fim de assegurar a 

- Envolver todos os 
segmentos  
escolares. 
  
- Valorizar as 
relações 
interpessoais.  
- Buscar melhorias 
das condições de 

- Mobilização das 
famílias para 
participarem da vida 
escolar de seus 
filhos.  
- Promoção de 
palestras 
motivacionais, 
dinâmicas, 

- Através do 
interesse e 
participação de todos 
os segmentos 
escolares.  
 
- Observação e 
análise da satisfação 
dos envolvidos.  

- Equipe Gestora e  
Professores  
.  

No decorrer do 
ano letivo 2019  
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melhoria da 
qualidade da 
educação.  
 
- Promover 
estratégias de ação 
que busquem 
favorecer o bom 
relacionamento 
interpessoal: 
aluno/professor; 
aluno/família; 
alunos/colegas; 
aluno/servidores.  
 
 
- Garantir condições 
de trabalho 
adequadas ao 
exercício profissional  
da Equipe Escolar.  

trabalho de toda a 
equipe escolar, 
visando o clima or 
ganizacional.  

encontros, festas.  
- Promoção de 
atividades e 
momentos que 
valorizem a 
integração e a 
socialização; 
palestras, vídeos e 
outros.  
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11.3-GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  CRONOGRAMA  

- Fortalecimento 
da Parceria 
Família & Escola. 
  
- Estimular a 
participação 
efetiva dos 
Agentes de 
Educação no 
processo 
educacional, 
ressaltando 
sempre o seu  
papel  
 
Implementar 
estratégias de 
maior 
envolvimento da 
comunidade 
escolar no 
processo de 
elaboração do 
proposta 
pedagógica  
.  

- Melhorar a 
relação família e 
escola. 
  
- Unir a equipe 
Escolar 
 
  
- Promover 
trimestralmente 
encontros da 
família na escola. 
 
Promover  
semestralmente 
atividade 
socioculturais com 
o envolvimento da 
comunidade 
escolar  

- Integração 
escola- família-
comunidade, por 
meio da realização 
de eventos e 
ações 
 
- Valorização dos 
auxiliares da 
educação, 
destacando sua 
importância no 
trabal 
 
 Abertura de canal 
de comunicação 
mais efetivo com 
os pais, 
instigando-os a 
participar mais das 
decisões, 
buscando o 
compromisso no 
desenvolvimento 
das ações 
propostas e o 
estabelecimento 
de parcerias 
significativas  
..  

 Caixa de 
sugestões, 
comentários 
disponibilizados no 
espaço escolar 
.  
 A avaliação 
ocorrerá de forma 
contínua e 
processual, sendo, 
sistematizada nas 
reuniões com a 
comunidade 
escolar, 
conselho(s) e 
coordenações, 
para que, sempre 
que necessário 
sejam 
redimensionadas 
suas ações.  
.  

Equipe Gestora, 
 
  Corpo docente, 
 
    Carreira 
Assistência,  
 
   Famílias.  
 
.  

Durante o ano 
letivo. de 2019 
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11.4  GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  CRONOGRAMA  

  
Gerenciar de forma clara e 
objetiva o espaço físico e o 
patrimônio da Unidade de 
Ensino 
.  
Garantir o atendimento 
adequado e satisfatório a 
comunidade escolar e aos 
servidores da unidade 
escolar para o bom 
desempenho de suas 
funções. 
  
- Manter em dia a parte 
burocrática de 
documentação solicitada 
pela SEEDF/CRE. 
  
Assegurar o acesso de 
alunos à escola por meio 
de renovação de 
matrículas 
matrículas, 

  
 

Equipar a escola 
com recursos 
necessários para 
o bom andamento 
do trabalho 
pedagógico e 
administrativo; 
  
- Assegurar a 
conservação, 
higiene, limpeza, 
manutenção e 
preservação do 
patrimônio 
escolar; 
  
 
- Estar atenta a 
tudo que se possa 
fazer na busca 
por uma 
educação de 

 

- Informar a CRE o 
andamento das 
atividades 
administrativas e 
dificuldades 
encontradas para 
a realização do 
trabalho. 
  
- Estar atenta a 
tudo que se possa 
fazer na busca por 
uma educação de 
qualidade. 
 
 
 
Atender a 
comunidade com 
presteza e 
eficiência 
 
Coordenar o 
remanejamento 

Ao longo do ano 
letivo 

-  
Equipe gestora 
 
Secretário escolar 
e auxiliar 
 
 Professores 
 

-  
No decorrer do 
ano letivo de 2019 
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remanejamento, renovação 
externa e matrículas 
novas, conforme prevê a 
estratégia  
 
Manter atualizadas as 
informações no sistema 
para emissão de 
documentação 
escolar,movimentação de 
alunos, montagem de 
turmas,lançamentos de 
dados para o senso. Bolsa 
família, transporte escolar 
e outros 
    - Aplicar diferentes 

instrumentos de 
avaliação, possibilitando 
o conhecimento da 
realidade para sanar as 
dificuldades encontradas.  
- Observando o ambiente 
escolar.  

- Equipe Gestora em 
cumplicidade com todos.  
- Equipe Gestora.  

- No decorrer do ano 
letivo.  
- No decorrer do ano 
letivo.  

 

qualidade. 
Assegurar o bom 
atendimento a 
todos os 
segmentos da 
escola na parte 
administrativa e 
burocrática, 
permitindo a 
entrega de 
documentação no 
prazo solicitado. 

 

escolar. 
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 11.3-Gestão  de Resultados  Educacionais 
 
 
OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES  
RESPONSÁVEIS  CRONOGRAMA  

- Promover 
estratégias de ação 
que oportunizem o 
sucesso e a 
permanência dos 
alunos de acordo 
com as normas 
estabelecidas pela 
Secretaria de Estado 
de Educação do 
Distrito Federal. 
  
- Elevar o índice do 
IDEB.  
 
- Melhorar 
progressivamente as 
Avaliações internas e 
em nível nacional: -  
 
- Promover 
estratégias que 
promovam os índices 
de desempenho e 
aprovação dos 

.  

- Alcançar um índice 
mais elevado do 
IDEB. 
  
- Assegurar e 
aprimorar os projetos 
construídos 
coletivamente. 
  
- Alcançar um 
sucesso escolar 
satisfatório. 
-.  
Situar e interpretar em 
gráficos, tabelas e 
sínteses descritivas, 
as informações 
quantitativas geradas 
nos processos 
internos e externos de 
avaliação 
institucional.  
 

 

- Acompanhar o 
aluno, estabelecendo 
como foco a 
aprendizagem.  
 
- Analisar os índices 
alcançados em todas 
as avaliações 
 
 Organizar, 
acompanhar e 
avaliar: projeto 
Interventivo,reagrupa
mentos e  reforço 
escolar 
  
 
- Tornar a Escola 
cada vez mais 
dinâmica, flexível 
que cresce a cada 
dia.  
 
- Contribuir para a 

No decorrer do ano 
letivo de 2019 
  
..  
Sempre que 
necessário.  

Equipe Gestora,  
 
Corpo Docente. 
  
Todos os segmentos 
escolares.  
.  
Equipe Pedagógica 
.  
Parceria Família e 
escola.  

 Durante o ano letivo 
de 2019. 
 
A cada bimestre  

 
Quando necessário 
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alunos, por meio de 
princípios 
metodológicos como 

a Formação 
Continuada dos 
Profissionais da 
Educação, 
Reagrupamentos, 
Projetos 
Interventivos e 
Avaliação Formativa 
do processo de 
ensino e 
aprendizagem. 
  

- Educar para a 
transformação da 
realidade social, 
valorizando a vida e 
a dignidade humana, 
orientada pelo 
conhecimento e pela 
ética.  

formação de 
cidadãos éticos, 
responsáveis, 
críticos ,dignos e 
humanos..  
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   12- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  
 

O ensino começa e termina com a avaliação...”  
 
Em concordância com o documento Diretrizes de Avaliação da SEEDF, a avaliação dos alunos nessa Escola, baseia-se na 
observação e no acompanhamento das atividades individuais e coletivas. Essencialmente processual, diagnóstica e contínua, 
permite a constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o (re)planejamento docente considerando as dificuldades 
enfrentadas no processo e a busca de soluções. Os resultados são registrados sob a forma de relatórios individuais 
discursivos, repassados aos pais ao final de cada bimestre, permanecendo como instrumento oficial o Registro de Avaliação-
Rav 
 
Para auxiliar a avaliação do aluno, serão utilizados alguns dos princípios norteadores da prática avaliativa:  

-se como meio de subsidiar a construção do resultado satisfatório.  

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

respostas padronizadas dos alunos.  

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

e se posicionar em um 
mundo complexo e mutável.  

-se harmoniosamente, na medida em que aprende a integrar-se. A integração propicia 
a troca de experiências que enriquece cada um, de forma diferente. No grupo, o espírito crítico, a capacidade de observação 
e o respeito mútuo manifestam-se de forma muito mais completa.  

 



                                       
 
  

 

 

 
Para implementar esta proposta a Escola Classe 01 conta com, 59 funcionários, sendo 4 membros da direção, 1 auxiliar de 

secretaria, 26 professores no diurno, 1 orientadora pedagógica, , 2 monitores cuidadores e 20 servidores e 9 educadores sociais.. 

 Dos professores efetivos, 100% já concluíram a graduação com licenciatura, e 85% possuem especialização. 

 Os servidores em sua maioria possuem 1°grau completo (60%), 4 possuem o 2°grau completo, 10% possui ou está 

cursando uma graduação. 

Os alunos surdos contam com o atendimento complementar específico e com o professor mediador com curso de LIBRAS. 

Os alunos com dificuldade de aprendizagem são encaminhados ao pedagogo para diagnóstico e atendimentos necessários. 

O serviço de orientação educacional atende aos alunos com dificuldade de adaptação ou com desvios de comportamento, 

bem como às suas famílias. 

A avaliação desta proposta pedagógica ocorrerá de forma contínua e processual. Sendo sistematizada em reuniões com: 

comunidade escolar, conselho(s) e coordenações, para que, sempre que necessário sejam redimensionadas suas ações. 

As adaptações e medidas corretivas serão possíveis, assim que novas exigências forem aparecendo, desde que 

fundamentadas no acompanhamento efetivo por parte de todos os segmentos envolvidos neste processo. 

 Todos os instrumentos adotados para avaliação institucional servirão de base para nortear as ações e para verificar a 

satisfação da clientela de forma global e do alcance dos objetivos e metas aqui propostos 
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PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

EIXOS DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

 

OBJETIVOS 

 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ações para 
implementação do 

Serviço de 
Orientação 

Educacional 

2.12 – Criar 
mecanismos para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma a 
garantir a qualidade 
do atendimento. 
2.13 – Promover a 
busca de crianças e 
adolescentes fora da 
escola, em parceria 
com as Secretarias: 
a) de Políticas para 
Crianças, 
Adolescentes e 
Juventude; b) de 
Desenvolvimento 
Humano e Social; c) 
de Justiça e 
Cidadania 
2.20 – Garantir que 
as unidades 
escolares de ensino 

 Esclarecer 

a família, alunos e 

professores 

quanto às 

finalidades e 

funcionamento do 

SOE; 

 Fortalecer 

a atuação do SOE 

dentro da escola e 

na comunidade. 

 
 

 Apresentação 
nas turmas 
com dinâmicas 
para 
esclarecer as 
atribuições do 
SOE. 

 Apresentação 
aos pais na 1ª 
reunião. 

 Coordenação 
coletiva com 
professores 
discutindo e 
apresentando 
as atribuições 
de todos os 
serviços de 
apoio a 
aprendizagem. 

 Contribuir no 
debate e 
construção do 

 
 
 

 
SOE 

 
 
 
 
 

Meses de 
fevereiro e março. 

O serviço de 
Orientação 
Educacional 
será avaliado ao 
final do ano 
letivo. A partir 
das ações que 
contemplam 
este Plano de 
Ação, 
realizando 
atendimentos 
individuais e 
coletivos aos 
alunos, seus 
familiares e 
professores, 
visando um bom 
andamento das 
atividades 
pedagógicas. 
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fundamental, no 
exercício de suas 
atribuições no âmbito 
da rede de proteção 
social, desenvolvam 
ações com foco na 
prevenção, na 
detecção e no 
encaminhamento das 
violações de direitos 
de crianças e 
adolescentes 
(violência psicológica, 
física e sexual, 
negligência, 
constrangimento, 
exploração do 
trabalho infanto-
juvenil, uso indevido 
de drogas e todas as 
formas de 
discriminação), por 
meio da inserção 
dessas temáticas no 
projeto político-
pedagógico  

proposta 
pedagógica da 
escola. 
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PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

EIXOS DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

 

OBJETIVOS 

 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO  

 
 
 
 
 
 

Ações junto ao 
corpo docente. 

 

2.14 – Reorganizar, 
por meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o trabalho 
pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da 
educação. 

7.16 – Estabelecer 
ações efetivas, 
especificamente 
voltadas a promoção, 
prevenção, atenção e 
atendimento à saúde 
e à integridade física, 
mental e emocional 
dos profissionais da 
educação, como 
condição para a 
melhoria da 
educação. 

 Cooperar com o 
professor, 
estando sempre 
em contato com 
ele, auxiliando-o 
na tarefa de 
compreender o 
comportamento 
das classes e 
dos alunos em 
particular; 

 

Participar das 
reflexões/ 
discussões referentes 
à aplicação de normas 
disciplinares; 
facilitando o diálogo 
entre família e 
professor, buscando 
solucionar possíveis 
conflito 
Auxiliar na reflexão e 
na sensibilização do 
corpo escolar para a 
prática da educação 
inclusiva; promovendo 
debates, estudos e 
sensibilizações. 
Participa das 
coordenações 
coletivas semanais 
com o corpo docente; 

Participar do 
Conselho de Classe. 

SOE 

 

Equipe de 
Direção.  

Ano Letivo  Dar-se-á com 
o bom 

diálogo entre 
SOE e 

professores e 
na integração 
conquistada 
entre os dois 

lados. 
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PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

EIXOS DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

 

OBJETIVOS 

 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO  

 

 

 
 
 
 
 
 

Ações junto 
ao corpo 
discente 

 2.2 – 
Implement

ar 
políticas 
públicas 

para a 
correção 

da 
distorção 

idade-
série nos 

anos 
iniciais e 
finais do 
ensino 

fundamen

 Auxiliar os 
alunos a 
adquirir 

hábitos e 
competência
s de estudo, 

de 
relacioname

nto 
interpessoal, 

busca de 
autonomia, 
espírito de 
liderança e 

cooperação. 

 Acompanhar, 
individual ou 

coletivamente, 
os/as 

alunos/as, 
dinamizando 

temas que 
atendam às 

suas 
necessidades; 

tais como 
auto-estima, 
disciplina, 
aceitação e 
respeito às 
regras da 

 
SOE 

Equipe de 
Direção 

Professores 
Parceiros: 
Conselho 
Tutelar, 

Ministério 
Público de 

Brazlandia, PM, 
Corpo de 

Bombeiro, 
Profissionais do 
Centro Olímpico, 
Ibram e outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Letivo 
 
 
 

Será feito com 
apresentação dos 
relatórios e fichas 

elaboradas pelo SOE 
especificando os 

atendimentos, 
projetos e seus 

resultados 
particulares. 
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tal e 
ampliar o 

atendimen
to a todos 

os 
estudante

s em 
defasage
m idade-
série-ano 

nos 
projetos e 
programa

s de 
correção 
de fluxo 
escolar. 

 4.3 – 
Promover 

a 
articulaçã

o 
pedagógic
a em rede, 
envolvend

o o 
atendimen

to no 
ensino 

regular na 

escola e da 
sociedade, 
construir o 

projeto de vida 
para entender 
a importância 
dos estudos. 

 Elaborar 
projetos que 
favoreçam a 

socialização, a 
disseminação 

de valores 
humanos e a 
aquisição de 
atitudes e de 

hábitos 
saudáveis. 

 Desenvolver 
nos alunos, 

conhecimento
s, habilidades 

e atitudes 
voltadas para 
a preservação 

do meio 
ambiente. 

 Proporcionar 
aos alunos 

oportunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meses de março 
e abril. 

 
 
 
 
 
 
 

Maio, junho e 
julho. 
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modalidad
e da 

educação 
especial 

na 
perspectiv

a da 
educação 
inclusiva. 

 2.35 – 
Fomentar 

ações 
pedagógic

as que 
promova

m a 
transição 
entre as 

etapas da 
educação 
básica e 
as fases 

do ensino 
fundamen
tal e que 
gerem 

debates e 
avaliaçõe
s entre os 
profission

para que 
possam 
pensar, 

questionar, 
criticar, dar 
opiniões da 

realidade 
política do 
nosso pais, 

incentivando-
os a participar 
da política de 
forma ativa. 

 Auxiliar na 
formação de 

cidadão 
consciente de 

suas 
potencialidade

s  
conhecedores 

de seus 
direitos e 
deveres. 

 estimular o 
exercício de 

cidadania 
quanto à 

realidade que 
vivemos e 
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ais da 
educação 
sobre a 

organizaç
ão escolar 
em ciclos 

e a 
organizaç

ão do 
trabalho 

pedagógic
o, 

buscando 
melhorar 

a 
qualidade 

da 
educação. 

nossa 
responsabilida
de enquanto 

agentes 
transformador
es, tanto nas 

eleições, 
quanto no dia 

a dia da 
sociedade. 
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PLANO DE AÇÃO Sala de Recursos  

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

Professor; 
Estudante;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor 
Regente ; 
Educador Social; 
Professor S/R. 
 
 
 
 
 
 

 Meta 2. 
2.12 - Criar 
mecanismos para 
o 
acompanhamento 
individualizado 
dos alunos do 
ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades 
do estudante de 
forma a garantir a 
qualidade do 
atendimento. 

 
 
 
 
 
2.14 – 
Reorganizar, por 
meio de amplo 
debate com os 

Realizar 
atividades que 
estimule os 
processos 
mentais: atenção, 
percepção, 
memória, 
imaginação, 
criatividade, 
linguagem, entre 
outros. 
Propiciar 
interação dos 
estudantes em 
ambientes 
sociais, 
valorizando as 
diferenças e não 
discriminação. 
Auxiliar o 
professor da 
turma a realizar a 
adaptação 
curricular. 

Atendimento 
individualizado ou 
em grupos. 
Auxiliar na 
adequação 
curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atuar de forma 
colaborativa com 
o professor da 
classe regular. 
Orientação aos 
Educadores 
Sociais. 
 
 

Professor da sala 
de Recurso. 
Professor 
Regente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor da S/R 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No inicio e ao 
longo do ano 
letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio do ano.  
Corretivas ao 
longo dos 
bimestres sempre 
que necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariamente  
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Professor 
Regente; 
Professor S/R; 
Pedagogo; 
Psicólogo; 
Coordenador; 
Equipe Gestora; 
 
 
 
 
 
 
Professores e 
Estudantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profissionais da 
educação, o 
trabalho 
pedagógico, 
buscando 
melhorar a 
qualidade da 
educação.  
 
 
 
 
2.56 – Articular 
escola, família e 
comunidade com 
os conselhos 
escolares, os 
conselhos de 
defesa dos 
direitos de 
crianças e 
adolescentes, as 
entidades 
religiosas e 
congêneres, com 
vistas ao combate 
ao trabalho infantil 
em todo o Distrito 
Federal. 
 

 
Trabalhar em 
parceria com os 
professores das 
classes regulares, 
para definição de 
estratégias 
pedagógicas.  
Orientação aos 
Educadores 
Sociais de a 
favorecer o 
desenvolvimento 
do estudante com 
deficiência.  
 
Atuar em equipe a 
fim de identificar, 
avaliar e tomar 
decisões quanto 
ao apoio 
especializado ao 
estudante. 
 
 
 
 
 
 
Mediar Pesquisar 

 
 
 
Participar do 
processo de 
identificação, 
avaliação e 
tomada de 
decisões quanto 
ao apoio 
especializado aos 
estudantes. 
Conselho de 
classe. 
 
 
 
Buscar 
informações 
sobre o perfil dos 
alunos com 
deficiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor 
Regente; 
Professor S/R; 
Pedagogo; 
Psicólogo; 
Coordenador; 
Equipe Gestora; 
 
 
 
 
 
 
Professor 
Regente; 
Professor S/R; 
Pedagogo; 
Psicólogo; 
Coordenador; 
Equipe Gestora; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bimestralmente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sempre que 
houver demanda; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 

Avaliação 
Bimestral coletiva 
dos processos 
escolares; 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme a 
necessidade do 
aluno e processo 
envolvido; 
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Professores, 
Estudantes e 
comunidade 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
Professores e 
Estudantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professores e 
Estudantes 
 
 
 
 
 

Meta 4 
4.1 – Obter, por 
iniciativa da 
Secretaria de 
Estado de 
Educação, junto 
aos órgãos de 
pesquisa 
estatística 
competentes, 
informações 
detalhadas sobre 
o perfil das 
pessoas com 
deficiência, 
transtorno global 
do 
desenvolvimento 
e altas 
habilidades ou 
superdotação, 
residentes nas 
diferentes regiões 
administrativas do 
Distrito Federal, 
para dimensionar 
a demanda por 
matrículas na 
educação 
especial, na 

ações junto aos 
órgãos 
competentes, a 
fim de obter 
acesso a 
documentos e 
relatórios dos 
estudantes PNEs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buscar a melhor 
integração dos 
estudantes com 
necessidades 
específicas na 
escola auxiliando 
seu 
desenvolvimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promover a 
inclusão dos 
estudantes em 
todas as 
atividades da 
unidade de 
ensino. 
 
 
 
 
Formação 
continuada de 
professores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Professor, 
estudante, 
direção e demais 
envolvidos no 
processo 
educacional 
 
 
 
Eape; 
Professores, 
palestrantes, 
institutos, 
Unidade de 
Ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
Professor S/R 
 
 

letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariamente ao 
longo do ano 
letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diariamente 
 
 
 
 
 
 
 
Através da 
participação nos 
cursos ofertados e 
do retorno dos 
envolvidos nas 
atividades 
realizadas na 
escola. 
 
 
 
 
Através da 
observação de 
portfólios , 
arquivos de 
atividades dos 
alunos, 
apresentações e 
campeonatos. 
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Professores e 
Estudantes 
 
 
 
 
 
 
 
Professor 
Regente; 
Professor S/R; 
Pedagogo; 
Psicólogo; 
Coordenador; 
Equipe Gestora; 
 
 
 
 
 
 
 

perspectiva da 
educação 
inclusiva ou 
unidades 
especializadas, a 
partir do 
nascimento. 
 
4.3 – Promover a 
articulação 
pedagógica em 
rede, envolvendo 
o atendimento no 
ensino regular na 
modalidade da 
educação 
especial na 
perspectiva da 
educação 
inclusiva. 
 
4.6 – Ampliar a 
formação 
continuada dos 
profissionais das 
escolas regulares 
do Distrito 
Federal, nas 
diferentes áreas 
de atendimento 

educacional e 
social, 
valorizando e 
respeitando as 
diferenças de 
cada um. 
 
Participar 
efetivamente das 
formações 
oferecidas pela 
escola e outros 
cursos na área de 
educação 
especial que 
estiver no seu 
alcance de forma 
continua, 
buscando melhor 
qualificação, 
mantendo-se 
sempre 
atualizado. 
 
 
Pesquisar, 
elaborar, produzir 
e organizar 
serviços, recursos 
pedagógicos e 

Atuar como 
docente nas 
atividades de 
complementação 
ou suplementação 
curricular 
especifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparar 
materiais 
específicos para 
uso dos 
estudantes. 
Adaptar material 
pedagógico 
(jogos, livros de 
estórias) para o 
professor 
desenvolver com 
os alunos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professores e 
Oficina 
pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor 
Regente; 
Professor S/R; 
Pedagogo; 
Psicólogo; 
Coordenador; 
Equipe Gestora; 
Palestrante. 
 

 
 
 
Sempre que 
necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana de 05 a 
09 de março de 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme 
demanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Através do 
feedback do uso 
do material 
didático. 
 
 
 
 
 
 
 

Através da 
participação e 
envolvimento nas 
atividades 
realizadas. 
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Família, 
professores e 
estudantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor e 
Estudante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor e 

aos estudantes 
com deficiência, 
transtorno global 
do 
desenvolvimento 
e altas 
habilidades ou 
superdotação. 
 
4.11 – Garantir 
atendimento 
educacional 
especializado em 
salas de recursos 
multifuncionais, 
generalista e 
específico, nas 
formas 
complementar e 
suplementar, a 
todos os 
educandos com 
deficiência, 
transtorno global 
do 
desenvolvimento 
e altas 
habilidades ou 
superdotação, 
matriculados na 

estratégias 
considerando as 
necessidades 
especificas dos 
estudantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzir e 
elaborar materiais 
didáticos 
pedagógicos que 
sejam utilizados 
pelos estudantes 
nas classes 
comuns ou em 
outros ambientes. 
 
 
 
 

 

Promover 
condições de 

 
Semana da 
inclusão; mesa 
redonda sobre 
intervenção 
escolar para 
ANES;  
Filme 
extraordinário; 
Teatro com 
alunos; 
Batalha naval 
sobre os serviços 
de apoio e os 
instrumentos da 
SE para o 
atendimento dos 
ANEEs; 
 
 
 
 
Atendimento às 
famílias. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Professor de sala 
de recurso; 
pedagogo, 
psicólogos 
orientador 
educacional e 
equipe gestora; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor da sala 
de recursos e 
professor de 
informática; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quinzenalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sempre que 
houver 
necessidade 

 
 
 
 
 

Conforme retorno 
dos pais dos 
estudantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No decorrer das 
atividades. 
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comunidade 
escolar 

rede pública de 
ensino do Distrito 
Federal. 
 
4.13 – Manter e 
ampliar a oferta 
de material 
didático adequado 
e recursos 
tecnológicos 
específicos que 
atendam a 
singularidades 
dos  educandos 
de altas 
habilidades ou 
superdotação. 
 
 
4.18 – Apoiar 
ações de 
enfrentamento à 
discriminação, ao 
preconceito e à 
violência, visando 
ao 
estabelecimento 
de condições 
adequadas para o 
sucesso 

inclusão em todas 
atividades da 
unidade de 
ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistar as 
famílias dos 
alunos com 
necessidades 
especificas, 
esclarecendo as 
funções do AEE 
na escola e 
conhecer as 
demandas dos 
respectivos 
alunos. 
Orientar as 
famílias para seu 
envolvimento e 

 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
tecnológicos de 
informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informar a 
comunidade 
escolar sobre a 
legislação vigente 
que assegura a 
inclusão 
educacional dos 
ANEEs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Professor, 
Direção, 
pedagoga, 
psicóloga, 
orientadora 
educacional  
 
 
 
 

 
Conforme 
demanda de 
esclarecimento. 
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educacional dos 
educandos com 
deficiência, 
transtorno global 
do 
desenvolvimento 
e altas 
habilidades ou 
superdotação em 
colaboração com 
as famílias e com 
órgãos públicos 
de assistência 
social, saúde e 
proteção à 
infância, à 
adolescência e à 
juventude. 
 
4.29 – 
Estabelecer, por 
meio de 
parcerias, ações 
que promovam o 
apoio e o 
acompanhamento 
à família, além da 
continuidade do 
atendimento ao 
estudante com 

participação no 
processo ensino 
aprendizagem do 
aluno ANEE. 
 
 
 
Promover a 
inserção dos 
recursos 
tecnológicos de  
informação e de 
comunicação no 
espaço de sala de 
aula. 
Capacitar o 
estudante para 
usar o 
computador de 
forma 
independente. 
 
 
Esclarecer a 
comunidade 
escolar sobre a 
legislação vigente 
e as normas que 
asseguram a 
inclusão 
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necessidade 
especial e a sua 
inclusão no 
mundo do 
trabalho e do 
esporte, 
possibilitando 
também a 
superação das 
dificuldades 
enfrentadas no 
dia a dia. 
 
4.30 – 
Desenvolver 
ações articuladas 
entre as áreas da 
educação, saúde, 
trabalho, lazer, 
cultura, esportes, 
ciência e 
tecnologia para 
que sejam 
garantidos o 
acesso e a 
inclusão dos 
estudantes com 
deficiência nesses 
vários setores da 
sociedade. 

educacional. 
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4.32 – Assegurar 
prioridade, 
mediante 
antecipação de 
matrícula e de 
atendimento, a 
todas as crianças 
com deficiência 
em idade escolar 
(de 4 a 17 anos) 
em todas as 
escolas comuns 
públicas e 
privadas do 
Distrito Federal. 
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSO 

EIXOS DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 
 
 
 

Ações em 
rede social 

 2.17 – Promover 
e fortalecer, em 
articulação com 
os demais 
órgãos da rede 
de proteção 
social, políticas 
de promoção da 
saúde integral 
das crianças e 
dos 
adolescentes 
matriculados no 
ensino 
fundamental, 
considerando 
sua condição 
peculiar de 
desenvolviment
o de cada 
sujeito. 

 Conhecer os 
serviços 
disponíveis 
nas diversas 
instituições de 
Brazlandia. 

 

 Criar 
parcerias com 
outros órgãos 
afim de 
garantir aos 
nossos alunos 
atendimentos 
em diversas 
áreas.. 

 Participar 
das reuniões 
mensais 
junto à rede, 
fortalecendo 
vínculos com 
entidades 
que podem 
contribuir no 
atendimento 
e garantia 
dos direitos 
das crianças 
e famílias 

 Órgãos 
pertencentes a 
Rede Social 
de Brazlandia. 

 

 

 

 

Ano Letivo  

A avaliação será 

estabelecida com 

o avanço da 

presença e auxilio 

dos parceiros 

dentro do 

ambiente escolar. 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA – 2019 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 
PDE/META OBJETIVOS AÇÕES 

RESPONSÁ

VEIS 

CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃ

O 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 
PDE/META OBJETIVOS AÇÕES 

RESPONSÁ

VEIS 

CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃ

O 

2-Assessoria ao 

trabalho coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 2 

 

Estratégia 2.14 – Reorganizar, por 
meio de amplo debate com os 
profissionais da educação, o 
trabalho pedagógico, buscando 
melhorar a qualidade da educação. 
Estratégia 2.20 -Garantir que as 
unidades escolares de ensino 
fundamental, no exercício de suas 
atribuições no âmbito da rede de 
proteção social, desenvolvam ações 
com foco na prevenção, na 
detecção e no encaminhamento das 
violações de direitos de crianças e 
adolescentes (violência psicológica, 
física e sexual, negligência, 
constrangimento, exploração do 
trabalho infanto-juvenil, uso indevido 
de drogas e todas as formas de 
discriminação), por meio da 
inserção dessas temáticas no 

1- Contribuir 

para a 

promoção e 

análise 

crítica 

acerca da 

identidade 

profissional 

do professor 

de modo a 

provocar 

atualização 

de suas 

atuações; 

 

Ação 01- Realização de 

estudos de caso com as 

redes de apoio para pensar 

estratégias coletivas de 

atendimento das demandas 

escolares; 

Ação 02-Encontros 

bimestrais com a equipe 

docente para reflexão sobre 

práticas pedagógicas e 

sobre temas demandados 

por eles mesmos; 

Ação 03 – Planejamento e 

organização de ações 

institucionais e coletivas 

 

Ação 01 – 

EEAA, 

Direção, 

Coordenaç

ão, SOE 

Ação 02 – 

EEAA. 

Ação 03 – 

EEAA, 

Coordenaç

ão, 

Direção 

Ação 04 – 

EEAA 

Ação 01 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro. 

Ação 02 – 

Março a 

Novembro 

Ação 03 – 

Março 

Ação 04 – 

Março a 

Novembro 

Ação 05 – 

Abril, 

Julho, 

1- Nos 

encontros 

de 

formação 

com os 

professore

s, a 

avaliação 

será 

realizada 

com fichas 

de relato 

da 

satisfação 

com o 



 

 

 

  

60 

 

projeto político-pedagógico e no 
cotidiano escolar, identificando, 
notificando e encaminhando os 
casos aos órgãos competentes. 
Estratégia 2.23 – Promover ações 
de prevenção e enfrentamento à 
medicalização indevida da 
educação e da sociedade, 
buscando entender e intervir em 
diferentes fatores sociais, políticos, 
econômicos, pedagógicos e 
psicológicos que impliquem 
sofrimento de estudantes e 
profissionais da educação. 
Estratégia 2.35 – Fomentar ações 
pedagógicas que promovam a 
transição entre as etapas da 
educação básica e as fases do 
ensino fundamental e que gerem 
debates e avaliações entre os 
profissionais da educação sobre a 
organização escolar em ciclos e a 
organização do trabalho 
pedagógico, buscando melhorar a 
qualidade da educação. 
Meta 4  
Estratégia 4.6 – Ampliar a 
formação continuada dos 
profissionais das escolas regulares 
do Distrito federal, nas diferentes 

2- Criar 

espaços de 

reflexão 

entre 

professores, 

coordenador

es, direção 

para 

promover 

discussões, 

conscientiza

ções e 

possíveis 

transformaç

ões das 

concepções 

orientadoras 

da prática 

pedagógica, 

principalme

para estudantes e equipe 

escolar, na Semana Distrital 

de Conscientização e 

Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com 

Necessidades Educacionais 

Especiais. 

Ação 04 –Promover 

discussões, em 

coordenações coletivas, 

que atendam aos Eixos 

Transversais de Educação 

Inclusiva e Diversidade  

Ação 05 – Participação nos 

Conselhos de Classe 

Bimestrais; 

Ação 06 - Desenvolver 

ações para articular o 

projeto pedagógico da 

escola à perspectiva 

Ação 05 – 

EEAA, 

Coordenaç

ão, 

Direção, 

SOE 

Ação 06 –

EEAA 

Ação 07 – 

EEAA e 

Coordenaç

ão; 

Ação 08 – 

EEAA, 

Direção, 

Coordenaç

ão 

Ação 09 – 

EEAA e 

SOE; 

Outubro e 

Dezembro 

Ação 06 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

Ação 07 – 

Março a 

Novembro 

Ação 08 – 

1º e 4º 

Bimestres 

Ação 09 – 

Março a 

Novembro 

Ação 10 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

Ação 11 – 

trabalho 

realizado 

e 

questionár

io de 

pesquisa. 

2 -  A 

avaliação 

se dará a 

partir da 

observaçã

o das 

práticas 

pedagógic

as 

desenvolvi

das pelo 

corpo 

docente 
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áreas de atendimento aos 
estudantes com deficiência, 
transtorno global do 
desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação. 
Meta 5 
Estratégia 5.3 – Fomentar o 
desenvolvimento de tecnologias 
educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras que 
assegurem a alfabetização e 
favoreçam a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem dos 
estudantes, consideradas as 
diversas abordagens metodológicas 
e sua efetividade. 
 

 

nte no que 

se refere ao 

aluno com 

necessidade

s 

educacionai

s. 

 

3 – Criar 

espaços de 

reflexão 

para discutir 

os direitos 

das crianças 

e a 

articulação 

com as 

redes de 

apoio e 

proteção 

histórico-cultural do 

desenvolvimento e à 

pedagogia histórico-crítica. 

Ação 07- Discussão entre 

os docentes para refletir 

acerca das práticas 

pedagógicas que envolvem 

os alunos com dificuldade 

de aprendizagem; 

Ação 08 – Implementação 

de Projeto de Transição do 

5º para o 6º ano, por meio 

de ações conjuntas com as 

escolas que recebem 

nossos estudantes; 

Ação 09 - Estabelecimento 

de parcerias com a rede de 

apoio social, para 

encaminhamento de alunos 

e família. 

Ação 10 – 

EEAA, 

Coordenaç

ão, 

Direção e 

SOE 

Ação 11 – 

EEAA e 

toda 

equipe 

escolar; 

Ação 12 – 

EEAA e 

Sala de 

Recursos. 

Ação 13 – 

EEAA. 

 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

Ação 12 – 

1º 

Bimestre 

Ação 13 – 

Fevereiro 

(Semana 

Pedagógic

a). 

 

da 

Unidade 

Escolar. 

3 - Análise 

do 

rendiment

o dos 

alunos 

atendidos 

final do 

ano, além 

da análise 

do 

material 

produzido 

por eles, 

seja 

portfólio 

ou demais 
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4 – 

Participar e 

contribuir 

com a 

construção 

do projeto 

pedagógico  

da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação 10 - Discutir, com a 

equipe escolar, situações de 

vulnerabilidade das crianças 

e as possibilidades de 

garantir proteção e 

atendimento na rede de 

apoio.  

Ação 11 –Participação em 

Reuniões de Pais e outros 

eventos da Unidade 

Escolar. 

Ação 12 - Orientação dos 

docentes para elaboração 

da adequação curricular. 

Ação 13 – Sensibilização 

dos Docentes no Processo 

de Escolha de Turma. 

 

atividades.  

 

4 – 

Acompanh

amento 

individuali

zado das 

crianças 

em 

situação 

de 

vulnerabili

dade para 

garantir a 

aplicação 

das 

medidas 

protetivas 

5 – 
Feedback 
das 
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 Unidades 
Escolares 
sequenciai
s em 
relação à 
adaptação 
dos 
estudante
s no 6º 
ano. 
 
 
 
  

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 
PDE/META OBJETIVOS AÇÕES 

RESPONSÁ

VEIS 

CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃ

O 

3- Acompanhamen-

to do Processo de 

Ensino e de 

Aprendizagem 

Meta 2- 

Estratégia 2.8 – Implantar 
estratégias de acompanhamento 
dos estudantes com necessidades 
educacionais especiais, transitórias 
ou não, estabelecendo o número de 
estudantes por sala de acordo com 
o disposto pela Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 2001, garantindo 
profissional qualificado. 
Estratégia 2.12 – Criar mecanismos 

1-  

Favorecer o 

desempenh

o escolar 

dos alunos, 

com vistas à 

concretizaçã

o de uma 

1- Acompanhamento dos 

alunos com dificuldades de 

aprendizagem através de 

atividades pedagógicas, 

observações em sala, 

entrevistas familiares 

conforme orientação 

pedagógica e com o 

EEAA 

Coordenad

ores; 

Professore

s regentes; 

Professore

s 

readaptad

De 

fevereiro a 

dezembro 

1-A partir 

da escuta 

dos 

professor

es 

envolvido

s e 

acompanh
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para o acompanhamento 
individualizado dos alunos do 
ensino fundamental, atentando para 
as especificidades do estudante de 
forma a garantir a qualidade do 
atendimento. 
Estratégia 2.17 – Promover e 
fortalecer, em articulação com os 
demais órgãos da rede de proteção 
social, políticas de promoção da 
saúde integral das crianças e dos 
adolescentes matriculados no 
ensino fundamental, considerando 
sua condição peculiar de 
desenvolvimento e as 
especificidades de cada sujeito. 
Estratégia 2.18 – Fortalecer, em 
articulação com os demais órgãos 
da rede de proteção social, o 
acompanhamento e monitoramento 
do acesso e da permanência das 
crianças e dos adolescentes 
matriculados no ensino 
fundamental, priorizando as 
populações em peculiar situação de 
risco e ou vulnerabilidade. 
Estratégia 2.26 – Ampliar 
atividades extracurriculares de 
incentivo aos estudantes e de 
estímulo a habilidades 

cultura de 

sucesso 

escolar;  

2- Contribuir 

para a 

diminuição 

das  queixas 

escolares e 

para outras 

manifestaço

es do 

fracasso 

escolar 

3- Realizar 

ações de 

intervenção 

educacional 

junto aos 

professores, 

às famílias e 

processo de avaliação e 

intervenção das queixas 

escolares – PAIQUE. 

2- Produção de relatório de 

avaliação psicopedagógica 

dos alunos com dificuldades 

de aprendizagem para os 

alunos que necessitarem; 

3- Inclusão dos alunos que 

necessitarem de 

atendimento diferenciado na 

estratégia de matrícula para 

ter suas especificidades 

melhor atendidas; 

4- Encaminhamentos dos 

estudantes com transtornos 

funcionais para a sala de 

apoio; 

5- Escuta e acolhimento do 

professor, conhecendo seu 

os amento 

da 

evolução 

dos 

alunos 

atendidos.  

2-

Observaç

ão dos 

índices de 

desenvolv

imento 

acadêmic

o 

realizados 

por meio 

de 

avaliação 

institucion

al. 
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Estratégia -2.28 – Fomentar as 
políticas públicas referentes à 
alfabetização dos estudantes até o 
terceiro ano do ensino fundamental 
para minimizar os altos índices de 
estudantes em defasagem idade-
série-ano.  
Estratégia 2.29 – Criar sistema de 
avaliação qualitativa do 
desempenho escolar que possibilite 
acompanhar de maneira 
democrática o desenvolvimento do 
estudante no ensino fundamental. 
Estratégia 2.38 -Garantir o 
atendimento aos estudantes com 
necessidades educacionais 
especiais transitórias ou não, 
segundo a Resolução CNE/CEB nº 
2, de 2001, nas salas de apoio à 
aprendizagem, garantindo a 
presença de profissional 
responsável. 
Meta 4  

Estratégia 4.3 – Promover a 

articulação pedagógica em rede, 

envolvendo o atendimento no 

ensino regular na modalidade da 

aos alunos 

encaminhad

os; 

4- 

Desenvolver 

estratégias 

que 

favoreçam o 

comprometi

mento dos 

professores 

no processo 

de 

acompanha

mento/interv

enção aos 

alunos com 

queixas 

escolares. 

5 – 

trabalho e inteirando-se de 

suas realizações e 

dificuldades; 

6- Realizar atendimentos 

aos alunos, em parceria 

com o professor regente 

que favoreçam a 

intervenção nas situações 

de queixa escolar;  

7- Implementação de 

Projeto de 

acompanhamento dos 

alunos em processo de 

alfabetização que já se 

encontram no 4º e 5º ano; 

8- Implementação de 

Projeto de 

acompanhamento dos 

alunos com dificuldades 

nas operações matemáticas 

 

3 – 

Resultado

s da 

estratégia 

de 

matrícula 

4 –

Acompan

hento do 

desenvolv

imento 

escolar 

dos 

estudante

s 

participan

do dos 

conselhos 

de classe. 
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educação especial na perspectiva 

da educação inclusiva. 

Estratégia 4.18 – Apoiar ações de 
enfrentamento à discriminação, ao 
preconceito e à violência, visando 
ao estabelecimento de condições 
adequadas para o sucesso 
educacional dos educandos com 
deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação em colaboração 
com as famílias e com órgãos 
públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, à 
adolescência e à juventude. 
Estratégia 4.23 – Propiciar 
condições educacionais para a 
continuidade da escolarização dos 
educandos com deficiência na 
educação de jovens e adultos, de 
forma a assegurar e estimular a 
educação ao longo da vida, 
observadas suas necessidades e 
especificidades, inclusive nas 
unidades especializadas. 
Estratégia 4.29 – Estabelecer, por 
meio de parcerias, ações que 
promovam o apoio e o 
acompanhamento à família, além da 

Desenvolver 

ações que 

contribuam 

para o 

desenvolvim

ento integral 

da criança  

6 – 

Desenvolver 

ações que 

garantam 

atendimento 

prioritário 

aos 

estudantes 

com 

necessidade 

educacionai

s especiais 

 

que já se encontram no 5º 

ano e/ou apresentam 

defasagem idade-série; 

12 – Intervenções 

individuais e/ou em grupo 

com estudantesANEE’s 

para contribuir com o 

desenvolvimento do 

processo de alfabetização. 

13 – Inclusão de estudantes 

ANEE’s em projetos que 

trabalhem o processo de 

alfabetização na escola. 

14 – Disponibilizar e 

construir materiais e 

avaliações que contribuam 

para intervenções que 

favoreçam o 

desenvolvimento das 

habilidades matemáticas e 
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continuidade do atendimento ao 
estudante com necessidade 
especial e a sua inclusão no mundo 
do trabalho e do esporte, 
possibilitando também a superação 
das dificuldades enfrentadas no dia 
a dia. 
Estratégia 4.30 – Desenvolver 
ações articuladas entre as áreas da 
educação, saúde, trabalho, lazer, 
cultura, esportes, ciência e 
tecnologia para que sejam 
garantidos o acesso e a inclusão 
dos estudantes com deficiência 
nesses vários setores da sociedade. 
Estratégia 4.32 – Assegurar 
prioridade, mediante antecipação de 
matrícula e de atendimento, a todas 
as crianças com deficiência em 
idade escolar (de 4 a 17 anos) em 
todas as escolas comuns públicas e 
privadas do Distrito Federal. 
 
Meta 5 
Estratégia 5.4 – Garantir a 
alfabetização das pessoas com 
deficiência, considerando as suas 
especificidades, inclusive a 
alfabetização bilíngue de pessoas 
surdas, sem estabelecimento de 

do processo de 

alfabetização. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2019 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

- Fomentar formações 

continuadas junto aos 

docentes 

 Planejar momentos de 

estudo com temas pertinentes ao 

cotidiano da Unidade Escolar e 

aos projetos pedagógicos da 

SEDF a serem desenvolvidos 

durante as coordenações 

pedagógicas coletivas. 

 Organizar oficinas e 

palestras a serem realizadas no 

espaço de coordenação coletiva. 

 Colher, junto ao corpo 

docente, sugestões de temas que 

respondam às demandas de 

 Equipe 

Gestora da UE. 

 Equipe de 

Apoio à 

Aprendizagem. 

 Coordenação 

Intermediária da 

SEDF. 

 Corpo 

do Docente 

 Encontro 

Quinzenal ou 

semanal de acordo 

com a demanda do 

grupo ou SEDF. 

 Será 

feita no 

decorrer de sua 

execução, 

estando 

sujeitos a 

inclusões e 

exclusões que 

forem 

necessárias. 

terminalidade temporal. 
seus respectivos instrumentos de 
avaliação e acompanhamento,  
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formação continuada do grupo. 

 Criar mecanismos que 

favoreçam a articulação da teoria 

à prática nos momentos de 

estudos, planejamentos, 

discussões. 

- Viabilizar a realização 

do reagrupamento 

interclasse. 

 Realizar levantamento 

junto aos docentes, referente a 

alunos com dificuldade de 

aprendizagem ou facilidade de 

aprendizagem de formar a 

subsidiar a organização do 

Reagrupamento Interclasse. 

 Realizar planejamento do 

reagrupamento de acordo com a 

demanda apresentada pelos 

alunos. 

 Monitorar e avaliar às 

ações realizadas no 

Reagrupamento de forma a 

subsidiar novos planejamentos. 

 Corpo 

Docente; 

 Equipe de 

Coordenação. 

 Equipe de 

Apoio à 

Aprendizagem. 

 Professores 

Readaptados. 

 Corpo 

Discente 

 Realização 

Semanal em 1 ou 2 

encontros 

semanais. 

 Será 

feita no 

decorrer de sua 

execução, 

estando 

sujeitos a 

inclusões e 

exclusões que 

forem 

necessárias. 

- Participar das reuniões 

de coordenação 

pedagógica 

intermediária e central 

 Acompanhar via SEI, 

cronograma de Reuniões e 

formações ofertadas pelos níveis 

intermediário ou Central da 

SEDF. 

  Equipe 

de Coordenação 

Pedagógica. 

 De acordo 

com a demanda 

solicitada pela 

SEDF. 

 Será 

feita no 

decorrer de sua 

execução, 

estando 

sujeitos a 

inclusões e 

exclusões que 

forem 
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necessárias. 

- Orientar e assistir o 

grupo professores 

visando auxiliar o 

planejamento e sua 

execução; 

 

 Acompanhar as 

coordenações individuais e 

coletivas do BIA e 2º Bloco. 

 Realizar orientações de 

acordo com as demandas dos 

docentes. 

 . 

 Organizar de materiais de 

supor ao professor. 

 Elaboração de atividades e 

estratégias que facilitem o 

processo de ensino 

aprendizagem. 

 Corpo Docente 

 

 Corpo 

do Docente 

 Realização 

durante todo o ano 

letivo. 

 Será 

feita no 

decorrer de sua 

execução, 

estando 

sujeitos a 

inclusões e 

exclusões que 

forem 

necessárias. 

- Assumir a regência 

das turmas em caso de 

falta do professor 

Regente e não tiver 

outro substituto 

 Atender turmas cujo do 

professor regente esteja ausente, 

de maneira a garantir o dia letivo. 

 Equipe 

Gestora da UE. 

 

 Turmas 

atendidas pela 

UE. 

 De acordo 

com a demanda. 

 Será 

feita no 

decorrer de sua 

execução. 

.Organizar e preparar as 

coordenações 

propositivas 

 Organizar debates e 

reflexões ; bem como material de 

apoio ao docente. 

 Equipe gestora 

e outras parcerias, 

coordenadores 

intermediários 

 Corpo 

docente 

 De acordo 

com a demanda 

 Ao 

decorrer da 

execução 

 



                                       
 
  

 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES 

ESTRATÉGIAS 
RESPONSÁVEIS 

PUBLICO 

ALVO 
CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

· Fortalecer a 

participação do 

Conselho Escolar nas 

ações definidas como 

próprias; 

· Aprovar, acompanhar, 

fiscalizar e divulgar o 

uso das verbas 

administradas pela 

escola; 

· Aprovar as Normas de 

Convivência Escolar; 

· Zelar pela realização 

da Avaliação 

Institucional garantindo 

mecanismos de 

participação de toda 

comunidade escolar; 

· Aprovar o calendário 

escolar interno, zelando 

pelo cumprimento do 

mesmo; 

· Zelar pela qualidade 

do atendimento ao 

aluno incluso; 

· Intermediar conflitos 

de natureza pedagógica 

ou administrativa, 

quando necessário; 

· Realizar reuniões públicas 

periódicas com a participação da 

comunidade escolar; 

· Participar dos cursos de 

formação para conselheiro escolar 

realizado pela Secretaria de 

Educação; 

· Realizar reuniões periódicas 

para aprovação dos gastos 

realizados com as verbas 

públicas; 

· Fiscalizar a contabilidade 

apresentada pela gestão da 

unidade escolar; 

· Disponibilizar a contabilidade 

aprovada para consulta e 

conhecimento da comunidade; 

· Realizar reunião específica para 

conhecimento, debate e 

aprovação do Regimento Interno 

Escolar e 

do Calendário Escolar Interno; 

· Acompanhar a realização das 

reuniões previstas no Calendário 

Escolar para Avaliação 

Institucional; 

· Acompanhar as ações da escola 

no sentido de promover 

intervenções necessárias 

Membros eleitos do 

Conselho Escolar e 

Equipe Gestora 

 

Comunidade 

Escolar 

Reuniões 

Ordinárias – 

Mensais; 

Reuniões 

Extraordinárias – 

Sempre que 

solicitado pela 

comunidade 

escolar observando 

os prazos exigidos 

na Lei da Gestão 

Democrática; 

Participação em 

Cursos – 

Observando a 

oferta da SEEDF; 

Fiscalização 

Financeira – 

bimestralmente, na 

apresentação da 

contabilidade, 

sempre que 

necessário; 

Acompanhamento 

da Avaliação 

Institucional – Nas 

datas previstas pela 

SEEDF 

; ao longo do ano; 

No decorrer 

da gestão e 

quando se 

fizer 

necessário.  
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· Atuar como instância 

recursal para o 

Conselho de Classe; 

· Divulgar e debater os 

índices de rendimento, 

evasão e repetência 

propondo mecanismos 

que 

assegurem a 

aprendizagem; 

· Fiscalizar a gestão da 

unidade escolar. 

 

identificadas nas 

Avaliações Institucionais; 

· Fiscalizar e propor ações que 

fortaleçam o atendimento 

qualitativo do aluno incluso; 

· Promover reuniões sempre que 

solicitado pela comunidade 

escolar a fim de atuar como 

instância 

recursal nos casos em que a 

atuação do Conselho de Classe 

for considerada insuficiente; 

· Fiscalizar a divulgação dos 

dados e índices de avaliação 

através dos mecanismos de 

comunicação 

implantados pela escola; 

93 

· gestão pedagógica e 

administrativa 

Permanente nas 

demais ações 

previstas. 
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13- PROJETOS INDIVIDUAIS/ COLETIVOS 

PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

V-AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO PROJETO 

 
13.1- O 
LÚDICONO 
ENSINO DA 
MATEMÁTICA 
 
 
 

 
-GERAL: 
 
Despertar na criança o 
prazer pela aprendizagem 
da matemática, levando-o 
a compreender e a 
reconhecer a sua 
importância em situações 
da vida cotidiana. 
 
-ESPECÍFICOS: 
 
.1-Mostrar que a 
matemática pode ser 
aprendida através de 
jogos; 
 
.2- Desenvolver a 
criatividade e a capacidade 
de criar estratégias, 
estimar e calcular; 
 
.3- Adquirir habilidades de 
interação e respeito às 
regras 
 
.4- Propiciar o 
desenvolvimento da auto 
confiança e da agilidade 

 
 3.1- Conversas com 
questionamentos, lançando 
desafios; 
 
3.2- Trabalhos em grupos; 
 
3.3- Confecção de jogos com 
sucata; 
 
3.4- Aulas no laboratório de 
informática com uso de 
computadores, trabalhando 
jogos, de acordo com o nível de 
cada turma. 
 
3.5- Aulas práticas com uso de 
materiais concretos, tais como, 
blocos lógicos, Tangram, 
ábacos, material dourado, fita 
métrica, balança, garrafas pet, 
palitos de picolé, e outros; 
 
3.6- Reagrupamentos 
matemáticos separando os 
alunos por dificuldades e/ou 
habilidades; 
 
3.7- Manipulação de dominós e 
baralhos para trabalhar as 

 
Professores 
regentes do 
primeiro ao quinto 
ano e demais 
componentes da 
comunidade escolar 
que devem 
colaborar para o 
êxito do projeto em 
questão. 

 
A observação do nível de 
participação dos alunos e dos 
resultados  de aprendizagem 
apresentados no decorrer do 
processo serão aspectos 
considerados e catalogados 
tendo em vista a melhoria 
constante da dinâmica 
educacional 



 

 

 

  

65 

 

 

 
 
 
 
 

para aplicar conhecimentos 
matemáticos na arte de 
competir e vencer; 
 
.5- Ler e interpretar 
gráficos e tabelas 
relacionadas à situações 
vivenciadas e/ou do 
contexto social 
 
  

quatro operações básicas 
 

PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

V-AVALIAÇÃO DO PROJETO 
E NO PROJETO 

 
13.2-
LEITURA NA 
ESCOLA 
 
 
 

 
-GERAL: 
Melhorar a qualidade da 
produção literária dos 
educandos; 
 
-ESPECÍFICOS: 
 
1- Desenvolver a 
consciência sobre a 
importância da 
conservação dos livros de 
literatura; 
 

  
3.1- Promover e divulgar, 
durante todo o ano letivo, o 
empréstimo de livros de 
literatura aos educandos; 

 
3.2- Realizar palestras com 
apoio de audiovisuais 
esclarecendo  sobre: manuseio 
e conservação dos livros; 

 
3.3- Empréstimo direto ao 
educando; 

 

 
Professores 
readaptados lotados 
na sala de leitura: 
Itagiba da Silva 
César Júnior e 
Dione Maria da 
Silva Galvão   

 
Todos os 
professores e 
coordenadores da 
escola classe 01 de 
Brazlândia; 

 
A avaliação correrá através do 
feedback dos (das) 
professores (as) regentes e da 
participação dos alunos nas 
atividades propostas. 
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2- Ampliar o vocabulário 
dos educandos; 

 
.3- Melhorar a qualidade 
ortográfica das produções 
escritas; 

 
.4-Estimular o gosto pela 
literatura e desenvolver a 
criatividade; 
 
  

3.4-  Caixa literária, para turmas 
de 1º e 2º ano 

 

PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

V-AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO PROJETO 

 
13.3- LENDO E 
APRENDENDO 
 
 
 

 
-GERAL: 
Fomentar o acesso 
significativo à leitura, 
oportunizando ao aluno o 
desenvolvimento de 
diversas habilidades, de 
forma a contribuir com o 
processo de formação 
cidadã, crítica e 
consciente, proporcionando 

  
3.1- As atividades estão 
organizadas  por  série devido 
a  questões didáticas, podendo 
as ações aqui propostas serem 
desenvolvidas em  todas as 
séries, conforme o educador 
identificar necessário e 
conveniente. Em momentos 
coletivos, toda essa dinâmica 
se interage para incentivar e 

 
Toda a comunidade 
escolar deve 
assumir a 
responsabilidade de 
desenvolvimento do 
projeto, tendo em 
vista a importância 
da leitura para o 
desenvolvimento 
humano em todas 

 
Reflexão constante sobre as   
atividades propostas no intuito 
de identificar o que está de 
acordo com a concepção e os 
fins educacionais, com 
abertura necessária para a 
ressignificação no decorrer do 
processo. 
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desafios que levem à 
consolidação do hábito de 
ler e da  emancipação. 
 
-ESPECÍFICOS: 
 
1- Promover e divulgar 
experiências diferenciadas 
em relação à leitura, 
criando e vivenciando 
alternativas que auxiliem e 
somem no processo 
ensino-aprendizagem, de 
forma integrada com todas 
as demais atividades 
pedagógicas desta unidade 
de ensino. 
 
.2- Conhecer e identificar a 
configuração de vários 
meios de comunicação 
escrita, bem como 
desenvolver hábitos de 
utilização dos meios de 
comunicação escritos 
como fonte de pesquisas; 
 
.3- Identificar diferentes 
funções de textos, 
desenvolver a capacidade 
de sintetizar informações e 
de identificar causas e 
consequências dos fatos; 

sedimentar o prazer pela 
leitura. 
 
1º ano: Abertura de espaço 
para a criação de um momento 
específico para a leitura de 
jornais; 
Debates sobre notícias lidas, 
respeitando o ponto de vista de 
cada agente. 
Produção de textos a partir de 
manchetes apresentadas; 
Ilustração de notícias e  
Confecção de boletins 
informativos; 
Transformação de notícias  
lidas em televisivas; montagem 
de histórias em quadrinhos e 
confecção de murais 
Dramatização de leituras e 
utilização de vários meios de 
comunicação escrita para a 
realização de atividades de 
reciclagem; 
Utilização de recursos 
tecnológicos nos momentos de 
leitura; 
 
2º ano: Leitura deleite de um 
livro por semana e atividades 
de interpretação 
correlacionada; 
 

as suas nuances. 
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4- Promover a participação 
em atividades 
lúdicas/pedagógicas para 
desenvolver o gosto e 
interesse pela leitura  e o 
senso crítico em relação às 
notícias lidas, configurando 
a escola como  espaço de 
expressão do pensamento 
e de troca de experiências. 
 
.5- Promover atividades 
educativas e culturais com 
o intuito de enriquecer o 
desenvolvimento da 
programação curricular e 
de integrar 
escola/comunidade. 
 
 
 
 
  

3º ano: “todo dia é dia de 
leitura”: o aluno leva um livro e 
uma apostila para casa, 
devendo registrar a atividade 
desenvolvida de forma criativa 
e com o auxílio dos pais, 
seguindo o seguinte roteiro: dia 
da leitura, nome do livro, autor, 
personagens, ambiente onde 
aconteceu a história e resumo 
da história que deverá ser 
escrita com as próprias 
palavras do aluno. 
 
4º e 5º ano: “Passaporte para 
Leitura”: o aluno deverá 
selecionar um tipo de texto. 
Fará uma leitura prévia em 
casa e na sala lerá o texto 
escolhido para os colegas. 
Leitura de vários livros 
literários. onde cada aluno 
adquiri um título e depois 
acontece a troca para os 
alunos lerem  vários livros de 
diferentes autores. 
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PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

V-AVALIAÇÃO DO PROJETO 
E NO PROJETO 

 
13.4- 
TRANSIÇÃO 
DOS 
ALUNOS DO 
5º ANO 
PARA O 6º 
ANO 

 
GERAL: 
Estreitar a relação entre a 
Equipe Especializada de 
Apoio à Aprendizagem da 
Escola Classe e a Sala de 
Recursos e/ou 
EEAA(quando houver) do 
CEF. 
 
- ESPECÍFICOS: 
 
Levantar o quantitativo de 
alunos do CEF 
provenientes da Escola 
Classe com ênfase nos 
Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais. 
 
Identificar os alunos 
ANEE’s provenientes da 
Escola Classe que estão no 
CEF. 
 
Melhorar a experiência de 
transição do aluno da 
Escola Classe para o CEF. 
 
Integrar a proposta 
pedagógica da EC com a 
proposta pedagógica do 
CEF 
 

 
 Reuniões entre a equipe 
pedagógica da EC e o CEF para  
discussão das demandas 
existentes na transição  dos 
alunos e compartilhamento das 
experiências  pedagógicas dos 
alunos migrados;  
 
Agendar e programar visitas dos 
alunos da EC no CEF; 
 
Realizar troca de professores do 
5º ano na EC com horários e 
frequencia  a serem definidos.  
 
Realizar visitas dos professores 
do CEF na EC para 
compartilhar e discutir 
estratégias para melhorar a 
experiência de transição dos 
alunos. 
 
Realizar visitas dos professores 
do CEF na EC para entrar em 
sala e realizar algumas 
atividades da disciplina que 
leciona com tempo definido. 
 
Estabelecer combinados entre 
EC e CEF para que o trabalho 
de todos os professores seja 
respeitado e valorizado. 

 
.Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem;  
 
Direção;  
 
Professores; 
 
Coordenadores 
pedagógicos; 
 
Profissional do 
Serviço de 
Orientação 
Educacional; 
 
Professor da Sala 
de Recursos  
 

 
Através do relato dos 
professores do CEF sobre a 
adaptação dos alunos no final 
do segundo bimestre do ano 
seguinte. 
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PROJETO 
OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO 

 
 
13.6 
DIVERSIDADE 
CULTURAL: 
ESCOLA 
TAMBÉM É 
DIVERSÃO 
 

Promover estratégias 
que assegurem    
convivência significativa 
com a diversidade 
cultural do país, por 
meio de ações 
integradas e 
complementares ao 
desenvolvimento 
educacional. 
 
Alavancar experiências 
culturais que permitam 
a participação da 
comunidade escolar em 
atividades artísticas e 
culturais como uma 
estratégia importante 
no processo de 
construção digna dos 
indivíduos. 
 
Despertar a habilidade 
de apreciação cultural 
como forma de 
compreensão e 
valorização da 
existência humana em 
sua diversidade 

Das datas 
comemorativas:  em 
datas especiais como a 
páscoa, dia das mães, dia 
dos pais, dia das crianças, 
etc, serão realizadas 
comemorações temáticas 
e atividades capazes de 
propiciar a valorização de 
si mesmo, do outro, da 
família e de demais valores 
correlacionados, com o 
incentivo à participação de 
toda a comunidade 
escolar. Dentre as 
atividades propostas 
destacamos algumas a 
título de exemplo; 
Pintura do muro da escola 
com a participação das 
mães; 
 
Passeios ciclísticos com 
os pais e outras atividades 
esportivas como futebol, 
gincana, etc.; 
 
Caminhada da inclusão; 
passeata em homenagem 

Esta unidade de ensino privilegia 
o trabalho coletivo como 
escopo para o alcance dos 
objetivos propostos. Deste 
modo, todos os agentes se 
comprometem com 
desenvolvimento do projeto em 
questão. 

A dialética do processo 
educacional requer avaliação 
contínua a fim de se identificar 
o que está dando certo e o que 
precisa ser redimensionado, 
preservando os aspectos 
qualitativos. 
 
Considerar-se a participação 
dos professores, pais, alunos, 
servidores e comunidade, 
atentando para as sugestões 
dos mesmos, visando sempre 
a melhoria da dinâmica 
educacional. 



 

 

 

  

71 

 

 
 Resgatar, fortalecer e 
divulgar a cultura 
popular criando uma 
rede de comunicação 
comunitária capaz de 
produzir e 
descentralizar a 
informação e o 
conhecimento 
 
Realizar apresentações 
que fomentem o 
respeito à diversidade 
cultural correlacionadas 
aos temas trabalhados 
em sala de aula no 
decorrer do ano. 
 
Favorecer a reflexão 
sobre o exercício da 
cidadania por meio das 
atividades culturais 
desenvolvidas, 
proporcionando lazer 
saudável e criativo 

e reconhecimento da 
importância do convívio 
com as pessoas com 
deficiência e do respeito às 
suas peculiaridades. 
 
Visita aos pontos 
turísticos de Brasília, 
como planetário, memorial, 
praça dos três poderes, 
zoológico e outros; 
 
Dia divertido  em 
comemoração à semana 
das crianças, com pula-
pula, jogos recreativos 
diversos, cama elástica, 
etc; haverá também o 
incentivo ao resgate de 
brincadeiras populares. 
 
Festa junina:  realização 
de gincanas, apresentação 
de quadrilhas, músicas  
caipiras, barracas com 
brincadeiras tradicionais, 
alimentos típicos, etc 
 
Cine escola: 
popularmente conhecido 
como “noite do cinema”, 
tem por intuito promover a 
exposição de filmes para a 
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comunidade escolar, 
sendo este um momento 
de diversão e 
entretenimento, com 
lanches e participação dos 
familiares e amigos. 
 
Teatro e danças: 
promover apresentações 
teatrais e de danças de 
relevância para o 
desenvolvimento 
educacional e 
sociocultural. Artistas da 
comunidade e adjacências 
serão convidados. Em 
2017 contamos, por 
exemplo, com a 
apresentação de 
mamulengos do grupo 
fuzuê, pelo fundo de apoio 
à cultura-fat. Haverá 
também apresentações de 
balé capoeira e outras 
danças artísticas. No 
decorrer do ano letivo, 
mais oportunidades neste 
sentido serão viabilizadas 
. 
Semana literária a ser 
realizada no 2º semestre   , 
onde contaremos com a 
presença de autores de 
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livros para participar de 
roda de conversa com os 
alunos, contação de 
história por professores e 
pessoas da comunidade, 
apresentação dos alunos 
em forma de teatro, 
paródias ou desenhos dos 
livros lidos durante o ano. 
A culminância será um 
sarau com apresentação 
de poesias, teatro e 
danças com a participação 
da comunidade escolar.   
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PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

V-AVALIAÇÃO DO PROJETO 
E NO PROJETO 

 
13.7- 
RECREAÇÃO 
E JOGOS 
 

 
-GERAL: 
Estimular o 
desenvolvimento integral 
do aluno de forma lúdica, 
incentivando o raciocínio 
lógico, a criatividade e o 
processo de construção do 
conhecimento, 
potencializando 
capacidades e ampliando 
as possibilidades de 
compreensão e 
transformação a realidade. 
 
ESPECÍFICOS: 
Compreender os jogos 
além do seu caráter de 
diversão, de forma a 
favorecer o 
desenvolvimento físico, 
cognitivo, afetivo e a 
interação e o respeito com 
os amigos; 
 
Ampliar conhecimentos e 
oportunidades através de 
atividades lúdicas 
interativas; 
 
Desenvolver capacidades e 
competências relacionadas 

 
Atendimento dos alunos na 
piscina por rodízio de turmas; 
 
Recreação dos alunos no 
horário do intervalo; 
 
Jogos de xadrez; 
 
Uso da sala de informática para 
jogos recreativos; 
 
Brincadeiras dirigidas conforme 
objetivos pedagógicos; 
 
Confecção de vários jogos que 
motivem a interação entre os 
grupos; 
 
Resgate de brincadeiras 
tradicionais, como brincadeiras 
de roda, dança da cadeira, etc; 
 
 

 
.Professores 
regentes 

 
Avaliação processual com 
observações sistemáticas e 
acompanhamentos dos 
benefícios do projeto à 
clientela estudantil. 
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à confiança, auto-estima e 
autonomia; 
 
Interagir com os outros, 
comunicar, questionar e ser 
parte de uma experiência 
social ampla em que a 
flexibilidade, a tolerância e 
a autodisciplina; 
 
Conhecer e valorizar a si 
mesmo e as próprias 
forças, e entender as 
limitações pessoais; 
 
Ser ativo dentro de um 
ambiente seguro que 
encoraje e consolide o 
desenvolvimento de 
normas e valores sociais e 
que promova a socialização 
e o respeito mútuo entre as 
crianças, reforçando a 
importância do brincar. 
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PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

V-AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO PROJETO 

 
13.8 HORTA 
EDUCATIVA: 
UMA FORMA 
DE SUPERAR 
A 
INDISCIPLINA 
ESCOLAR 
 
 
 
 
 

-GERAL: 
Superar a indisciplina 
escolar, proporcionando 
aos alunos o envolvimento 
em atividades que 
favoreçam a adoção de  
posturas de respeito e 
cidadania, de forma 
conectada com a  
conscientização sobre a 
importância do meio 
ambiente. 
 
  
-ESPECÍFICOS: 
.1- Estabelecer uma boa 
convivência escolar, 
compreendendo conceitos 
e valores que levam ao 
respeito aos direitos e 
deveres. 
 
2-  Propor alternativas 
pedagógicas para evitar 
situações de indisciplina no 
contexto escolar. 
 
.3- Desenvolver 
competências que 
fomentem a 
responsabilidade, 
possibilitando ao aluno a 

.1-  Reflexão para a aquisição 
de novos conhecimentos e 
novas posturas, mediante o 
estabelecimento de diálogos e 
parcerias com os alunos; 
 
2- Direcionamento de  ações 
para o desenvolvimento de 
conceitos como: ética, 
responsabilidade, respeito, etc, 
envolvendo os alunos em 
atividades prazerosas, que 
tenham ao mesmo tempo 
cunho pedagógico. 
 
.3- Colaboração dos estudantes 
na manutenção da Horta 
Educativa, visando a mudança 
de comportamento e o 
desenvolvimento de valores 
como solidariedade, 
conscientização ambiental e 
melhor qualidade de vida. 
 
4- Aulas práticas na horta 
escolar como mecanismo para 
a conscientização dos alunos 
sobre problemas atuais, como a 
importância da preservação 
ambiental, da escassez de 
alimentos e de novos hábitos 
alimentares.  

 
Educadores sociais, 
servidores e 
professores. 

 
O projeto será avaliado 
mediante a observação da 
mudança de comportamento 
dos alunos e  da melhoria de 
sua aprendizagem em sala de 
aula. 
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percepção de que a 
disciplina escolar está 
diretamente ligada a 
questão de cidadania e sua 
competência em uma 
sociedade melhor. 
 
2.2.4- Criar bons hábitos de 
convivência, fortalecendo o 
trabalho educacional 
voltado à formação de 
valores sociais, culturais e 
alimentares, compatíveis 
com a preservação da 
cultura do país, do meio 
ambiente e da promoção 
de hábitos alimentares 
saudáveis. 
 
2.2.5-Desenvolver 
competências que 
permitam ao aluno 
compreender o mundo e 
atuar como indivíduo e 
cidadão. 
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PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

V-AVALIAÇÃO DO PROJETO 
E NO PROJETO 

PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

V-AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO PROJETO 

 
13.9-TABLET 

EDUCACIONAL 

– UMA 

FERRAMENTA 

DE 

APRENDIZAGEM 

EM SALA DE 

AULA 

 
 
 
 
 

 
GERAL: 
Fomentar a possibilidade 
de  sucesso escolar, 
adotando ações 
pedagógicas que partam do 
centro de interesse dos 
alunos, criando condições 
para que aprendam os 
conteúdos necessários de 
maneira critica e 
construtiva, utilizando como 
ferramenta pedagógica o 
laboratório de informática. 
 
 -  ESPECÍFICOS: 
 

1-Propiciar uma educação 
voltada para o 
desenvolvimento científico 
e tecnológico; 

2-Educar para uma 
cidadania global numa 
sociedade 
tecnologicamente 
desenvolvida; 
2.2.1- Possibilitar a 

permanente 

 
3.1- Atendimento dos alunos 
no laboratório de informática; 
3.2- Exploração dos recursos 

oferecidos pela Internet, 

incentivando a pesquisa nas 

diversas áreas do 

conhecimento. 

3.3- Integração dos discentes 

no contexto em que estão 

inseridos, como forma de 

construção do seu 

conhecimento e como forma 

de contribuição à sociedade. 

3.4-Disseminação de 

informações na sociedade 

sobre a conscientização  da 

importância do uso da 

informática como instrumento 

pedagógico; 

 
Professor de 
informática, 
professores 
regentes e 
educadores sociais. 

 
 Será feita no decorrer de 

sua execução, estando 

sujeitos a inclusões e 

exclusões que for 

necessário. 
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qualificação do 
processo 
ensino 
aprendizagem 
com auxílio dos 
mais novos 
produtos da 
ciência e 
tecnologia; 

 
 

3.5- Elaboração de propostas 

de utilização da informática na 

unidade de ensino; 

3.6- Desenvolvimento de  

pesquisas metodológicas para 

a utilização dos recursos de 

informática, objetivando a 

melhoria da qualidade de 

ensino; 

3.7- Democratização de  

oportunidades propiciando 

transformações sociais, 

políticas e culturais; 

3.8- Aplicação da informática 

educativa como forma de 

construção do conhecimento. 

3.9- Criação de ambientes de 

aprendizagem em ambientes 

informatizados. 

3.10- Elaboração e 

desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares na escola 
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como um todo. 

3.11- Reflexão a respeito da 

importância da informática 

educativa como ferramenta 

pedagógica na busca de 

novos paradigmas na 

educação. 

3.12- Promoção de atividades 

que possam desenvolver nos 

alunos da autonomia, criando 

estratégias para resolução de 

problemas; 

3.13-Fomentação do hábito de 

pesquisa e investigação, 

agindo como sujeito crítico e 

consciente; 

3.14- Utilização da Internet 

como fonte para a Reflexão e 

análise sobre os fatos e 

acontecimentos da sociedade, 

mantendo-se sempre bem 

informado e predisposto à 
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ação; 

3.15-Utilização do meios de 

informática como fonte de 

conhecimento e 

desenvolvimento do potencial 

do aluno de forma a que o 

mesmo possa empenhar-se 

para desenvolvê-lo, 

valorizando a si mesmo e se 

percebendo como cidadão 

capaz de intervir no mundo. 
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PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

V-AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO PROJETO 

 
 
13.10- 

ATENDIMENTO 

PEDAGÓGICO 

COMPLEMENTAR 

 PARA ALUNOS 

COM 

DIFICULDADE DE 

APRENDIZAGEM 

 
 
 
 

 

GERAL:  

Oferecer atendimento 

complementar aos alunos 

com dificuldades no 

âmbito escolar  para que  

possam superar as 

barreiras encontradas, 

alcançando um nível 

satisfatório de 

aprendizagem. 

 
 
-  ESPECÍFICOS: 
 
1- elevar a auto-estima e 

o desempenho escolar 

dos estudantes 

participantes do projeto; 

 

 

1-elaboração de parecer 

descritivo de cada estudante, 

feito pelos professores 

regentes, identificando suas 

principais dificuldades. 

 

.2- parceria com a família para 

o acompanhamento do aluno, 

responsabilizando por garantir 

a sua freqüência ao 

atendimento complementar 

conforme horário pactuado; 

 

3. -atendimento 

individualizado em horário 

diferenciado; 

 

.4 

 

Graciela, Silvia , 

Adrianae Ana 

Daniela 

 

Avaliação contínua e 

dialógica realizada pelos 

professores regentes e pelos 

professores do atendimento 

complementar visando 

identificar em que níveis os 

alunos evoluíram e em que 

aspectos ainda precisam 

receber alternativas 

pedagógicas diferenciadas.          
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.2- dar suporte ao 

estudante em 

determinados conteúdos 

básicos de matemática e 

língua portuguesa; 

.3- aprimorar a leitura e 

escrita,  bem como a  

interpretação e produção 

textual; 

 

,4- oferecer às crianças, 

alvo do projeto, atividades 

diversificadas que 

minimizem o fracasso 

escolar. 

 
 

-  utilização de  materiais 

lúdicos, jogos sensoriais e 

cognitivos, jornais, revistas 

e/ou outros materiais que se 

fizerem necessários; 
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PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS AÇÕES IV-PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

V-AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO PROJETO 

 
 
13.11- MEIO 

AMBIENTE 

 
 
 
 

Promover ações capazes 
de elevar o nível de 
conscientização 
Sobre a importância da 
preservação do meio 
ambiente como um todo. 
 
 
Fomentar um processo de  
reflexão capaz de 
engendrar ações 
potencializadoras de 
preservação em diferentes 
âmbitos e contextos 
 
Combater o desequilíbrio 
ambiental por meio de 
atitudes cotidianas que  
favoreçam o pensar e o 
agir de forma responsável 
e consciente  sobre o 
papel de cada um na 
expansão da qualidade de 
vida do planeta. 
 
 

Desenvolvimento, no 
decorrer do ano letivo de 
2017, de projetos 
correlacionados ao tema de 
forma direta e indireta, de 
modo interdisciplinar. Dentre 
os projetos supracitados, 
destacamos os seguintes: 
 
combate à dengue: 
Criar oportunidades 
pedagógicas  contínuas que 
possam levar  à inserção do 
aluno numa dinâmica de  
reflexão e de   análise  sobre   
atitudes que levam ao 
combate  à dengue e à 
promoção da saúde como 
fator fundamental inerente à 
qualidade de vida pessoal e 
coletiva. 
 
uso consciente da  àgua: 
 potencializar ações simples 
e necessárias  sobre o uso 
consciente da água e sobre  
a importância da preservação 
de mananciais e fontes 
hídricas. O assunto será 
abordado em semana 
temática e em todas as 

A amplitude deste 
projeto faz com que 
seja imprescindível 
a participação de 
toda a comunidade 
escolar para que os 
objetivos 
explicitados atinjam 
a dimensão prática 
de modo contínuo e 
progressivo. 

A eficácia das ações 
previstas neste projeto  terá 
por base uma avaliação 
dialógica, o que permite a 
análise constante do fazer 
pedagógico e o seu 
redimencionamento se assim 
for necessário para que os 
objetivos possam ser 
atingidos de forma 
qualitativa. 
 
Considerar-se-á como fator 
prepoderante a elevação do 
nível de consciência sobre a 
preservação do meio 
ambiente, o que poderá ser 
expresso por meio de 
mudanças de atitude no 
relacionamento do aluno com 
o meio ambiente, a começar 
por onde se encontra. 
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demais ações pedagógicas 
da unidade de ensino de 
modo interdisciplinar. 
 
horta orgânica escolar: 
Plantar sementes e mudas  
na “horta escolar” para que 
os alunos tenham a 
oportunidade de interagir 
com a terra e com a dinâmica 
da natureza de modo prático 
e significativo, 
correlacionando tal 
experiência com os assuntos 
desenvolvidos em sala. 
 
economia de recursos 
disponíveis na unidade de 
ensino: 
 economizar alguns recursos 
é de fundamental importância 
para a preservação do meio 
ambiente como um todo. 
Nesta perspectiva faz-se 
necessário combater o 
desperdício de papeis, copos 
descartáveis, água, energia, 
etc. Cabe a cada um assumir 
o papel de agente neste 
processo,  considerando que 
tal postura tem relação direta 
com o exercício da cidadania. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO 

13.12 
PROERD 
 
 
 
 
 

.Envolver a polícia, a escola, a 
família e a comunidade na 
problemática das drogas e da 
violência; 
.Desenvolver uma ação 
pedagógica de prevenção ao uso 
indevido de drogas e à prática da 
violência nas escolas; 
.Desenvolver o espírito solidário, 
de cidadania e de comunidade na 
escola; 
.Sensibilizar os pais e os 
educadores para o trabalho de 
prevenção ao uso indevido de 
drogas e à prática da violência; 
.Promover o desenvolvimento de 
valores positivos; 
.Fortalecer a autoestima das 
crianças e dos adolescentes; 
.Sensibilizar as crianças e os 
adolescentes para que 
desenvolvam estilos de vida 
saudável, reconheçam e resistam 
às pressões para experimentar 
drogas. 

O início do programa na escola é 
precedido por uma reunião com pais e 
educadores, no sentido de divulgar o 
programa e orientar o engajamento e 
a participação de todos no projeto. O 
policial comparece à escola  fardado, 
uma vez por semana, ao longo de 
quatro meses, acompanhado do 
professor para ministrar as aulas aos 
estudantes. As aulas a serem 
ministradas estarão organizadas no 
livro do estudante, em 10(dez) lições 
de45 minutos. Além do livro do 
estudante, quando possível, acriança 
recebe um kit de comunicação visual 
composto de 01 camiseta e 01 boné 
com a logomarca do programa, os 
quais serão distribuídos no dia da 
formatura, juntamente com o 
certificado de conclusão de curso, 
quando o aluno formado presta o 
compromisso diante da família e  
autoridades presentes, a resistir às 
drogas e à violência. Celebra-se 
assim, a parceria entre a escola, 
Polícia militar e comunidade. 

Policia Militar e 
educadores 

Processual e 
contínua, 
enquanto 
durar o curso. 
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