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APRESENTAÇÃO 
 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 02, fundamenta-se na prática 

dialógica e emancipatória de sua construção coletiva, não só como um documento 

findo, mas como um traçar de uma caminhada coletiva rumo a aprendizagem de todos 

da comunidade escolar. Para tal, levou-se em consideração as dimensões que cercam 

o documento, a política por acreditar e contar efetivamente em suas etapas com a 

participação de todos, não somente na busca de soluções para dificuldades escolares 

enfrentadas, mas na compreensão da sociedade em que a criança está inserida e a 

pedagógica que analisa e questiona práticas e metodologias utilizadas no ambiente 

escolar, buscando uma melhoria no processo de aprendizagem de todos. 

 Para a elaboração do projeto todos os membros escolares foram convidados 

a participar de reuniões e debates coletivos com a análise do próprio projeto 

executado no ano anterior, além de analisar dados referentes a avaliações internas e 

externas, índices relativos à aprovação dos estudantes. De forma coletiva, uma 

reflexão foi feita acerca das ações e um novo plano de ação foi traçado. Devemos 

entender e ressaltar que a Proposta Pedagógica da escola é flexível e dinâmica, 

portanto, serão proporcionados diversos momentos no decorrer do ano letivo para que 

haja uma constante avaliação e retomadas de decisões em benefício da 

aprendizagem. 

 Há uma conformidade entre a PP da Escola e o Currículo em Movimento, já 

que este norteará o planejamento anual pedagógico com conteúdos e objetivos a 

serem trabalhados em cada ano, além de fundamentar teoricamente a metodologia 

utilizada pela escola. 

 A proposta pedagógica da escola privilegia o ensino enquanto construção do 

conhecimento, o desenvolvimento pleno das potencialidades do estudante sua 

inserção no ambiente social. Para tanto, são contextualizados os Conteúdos 

Curriculares da Base Nacional Comum, os Eixos Transversais: Educação para a 

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

a Sustentabilidade e os temas transversais. 

O tema gerador que norteará o trabalho neste ano letivo será “Quem planta o 

bem colhe felicidade”, sua escolha foi feita baseada em uma necessidade que surgiu 

de forma latente no ambiente escolar. O trabalho com o tema citado permeará os 
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eixos, conteúdos e objetivos, com a finalidade de dar subsídio aos estudantes para 

que se tornem membros ativos e reflexivos da sociedade na qual estão inseridos. 

 Os objetivos no ensino dos anos iniciais, serão formulados de modo a 

respeitar a diversidade social e cultural e serão suficientemente amplos e abrangentes 

para que possam permitir a inclusão das características locais e das turmas. 

Nesta perspectiva, utilizaremos ainda recursos tecnológicos disponíveis, de 

maneira ativa, crítica e criativa, visando possibilitar aos estudantes a construção, a 

assimilação e a apropriação de conhecimentos científicos contextualizados, que 

sejam capazes de gerar autonomia intelectual e desencadear um processo de 

mudança comportamental fazendo com que a comunidade escolar acredite na 

capacidade do Homem, compreenda a realidade e tenha como meta tornar-se melhor, 

melhorando a qualidade de vida de toda a sociedade.  

Primamos pelo ensino de qualidade para todos, bem como o incentivo à 

capacitação dos profissionais da Educação oportunizando momentos de estudos na 

coordenação coletiva, participação em cursos e/ou oficinas e palestras ministradas na 

própria escola. Ofertamos também palestras direcionadas aos estudantes e aos pais.  

Contudo, sabemos das dificuldades enfrentadas no dia a dia, pois a Educação está 

em constante transformação e as pessoas são seres sujeitos da ação movidos pela 

mutável bagagem de vida que cada uma carrega. Desta forma, faz-se necessário 

desenvolver um trabalho coletivo, porém tendo como ponto de partida a 

individualidade e a particularidade da comunidade escolar. 
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HISTÓRICO 

 

 A Escola Classe 02 do Riacho Fundo II está situada na QN 14, conjunto D, 

lote “A” – Riacho Fundo II - DF, DODF de 02 de janeiro de 2007, página 33, Portaria 

453, de 29/12/2006 entrando em funcionamento em 08/01/2007 com confirmação de 

matrículas e 12/02/2007 com o início das aulas, data que recebeu estudantes 

advindos da Escola Classe 01 do Riacho Fundo I, Centro de Educação Infantil, IDHAB 

e QC. 

 A comunidade local, uma vez que esta é formada por cooperativas e lotes de 

assentamento do governo do DF, veio em grande número de moradores transferidos 

de outras localidades, havendo a necessidade de se construir uma escola para 

recebê-los. 

Na elaboração deste projeto, a equipe teve a oportunidade de refletir sobre os 

caminhos pelos quais a escola está sendo conduzida e notificar que diante destes 

anos de sua existência a comunidade escolar é parte de sua elaboração. Os projetos 

são criados individualmente ou coletivamente por professores objetivando 

complementar as atividades diárias de sala de aula, integrados à Equipe de Apoio à 

Aprendizagem, ao SOE, à sala de recursos, à Coordenação, à Supervisão e à Direção.  

A Escola Classe 02 do Riacho Fundo II está organizada no Ensino 

Fundamental de 09 anos, em ciclos, recebendo estudantes do 1° ao 5° ano e Classe 

Especial, respectivamente, totalizando 740 estudantes. Atua em dois turnos: matutino 

e vespertino com treze turmas em cada. No matutino, temos uma turma de 1° ano, 

uma turma de 2º ano, duas turmas de 3º ano, sendo uma de integração inversa, cinco 

turmas de 4º ano, sendo uma de integração inversa, quatro turmas de 5º ano. No 

vespertino, uma Classe Especial, uma turma de 2º ano, duas turmas de 3° ano, sendo 

duas de integração inversa, cinco turmas de 4º ano, sendo uma de integração inversa. 

Somam-se nos dois turnos vinte e seis turmas.  

As vinte e seis turmas estão dispostas em 13 salas de aula que funcionam 

nos dois turnos, matutino e vespertino, além disso a escola possui laboratório de 

informática, sala de leitura, sala de coordenação pedagógica, sala de reprodução de 

material, sala do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem e Serviço de 

Orientação Educacional, sala da direção, sala dos professores, secretaria, sala de 

apoio pedagógico, sala de recursos, almoxarifado, sala do administrativo, copa, 
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cantina, dispensa, quadra coberta, quadra descoberta, pátio coberto, seis banheiros 

sendo dois dos funcionários, dois dos professores e dois dos estudantes, sala dos 

servidores, depósito de material de limpeza, estacionamento e uma guarita com 

banheiro. 

A equipe que trabalha na escola é composta por uma diretora, um vice-diretor, 

uma secretária, uma supervisora, duas coordenadoras, uma orientadora, uma 

psicóloga itinerante, vinte e seis professores, sendo 14 efetivos e 12 de contrato 

temporário, oito educadores sociais, dois professores de Educação Física (projeto 

Educação com movimento), duas professoras readaptadas (apoio pedagógico- 

reprodução de material pedagógico, projeto sustentabilidade), uma professora com 

restrição médica atuando como apoio no laboratório de informática, quatro 

funcionárias da carreira assistência atuando na secretaria, uma da carreira assistência 

atuando no apoio administrativo (encarregado pela merenda) readaptado, três da 

carreira assistência atuando na portaria (três readaptados), uma da carreira 

assistência atuando na sala de leitura (readaptada), sete terceirizados da empresa 

Juiz de Fora (encarregados pela limpeza), quatro terceirizados da G&E (cantina), 4 

terceirizados da Global (Vigilância  desarmada). 
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DIAGNÓSTICO 

 

            Esta Unidade Escolar está situada na região administrativa do Riacho Fundo 

II e atende à comunidade local, porém os anos oferecidos dentro do ensino 

fundamental inicial variam de acordo com a necessidade da Comunidade, estratégia 

de matrícula da SEEDF e da quantidade de escolas nas proximidades. As já existentes 

não atendem às demandas populacionais. Atualmente atende aproximadamente 709 

estudantes de 1º ao 5º ano e uma Classe Especial. 

 A Comunidade apresenta alta rotatividade, ou seja, não é uma comunidade 

fixa em suas moradias. Fato observado a transferência de estudantes no decorrer do 

ano letivo. Apresenta ainda uma estrutura familiar peculiar tendo como responsáveis 

pelas crianças, em sua maioria, os avós, os tios ou somente a mãe como responsável 

familiar. 

 A cidade não oferece grandes oportunidades para diversão, nos arredores, 

percebe-se que não há parques infantis, somente uma quadra de esportes, um projeto 

social que atende poucas crianças da comunidade, um comércio pequeno e localizado 

no centro da cidade, enfim poucos recursos para diversão, cultura e lazer, o que pode 

estar relacionado a um alto índice de desemprego, violência e envolvimento de 

crianças/jovens com drogas. 

As turmas são bem heterogêneas, alguns estudantes são filhos de Servidores 

Públicos ou de empresas privadas com nível superior, mas a maioria dos estudantes 

têm seus pais com formação acadêmica nos Anos Iniciais com expectativas em 

relação à escola mais direcionada ao espaço físico e a organização. Poucos 

compreendem a importância do estudo como elemento fundamental para um mundo 

melhor e a participação dos mesmos não é satisfatória no tocante ao 

acompanhamento do estudante. 

 Em média 25% dos estudantes recebem Bolsa Família o que faz com que, 

muitas vezes, sua presença na escola esteja vinculada ao benefício ou ainda à 

pressão do Conselho Tutelar perante as famílias. 

 O número de crianças com Necessidades Educacionais Especiais é relevante. 

Tal fato pode estar relacionado ao critério utilizado na seleção para a doação dos 

lotes, que nessa região, beneficiou inicialmente pessoas que tivessem familiares com 

necessidades especiais. 
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 Por ser uma escola de caráter inclusivo propiciamos as 38 crianças com 

necessidades educacionais especiais que temos matriculadas, um ambiente 

acolhedor e respeitoso, que busca considerar as peculiaridades de cada criança 

incluindo-a no ambiente escolar de forma ativa, para isso é feito um trabalho lúdico e 

reflexivo com todos estudantes da escola, afim de conscientizá-los que somos todos 

iguais em nossas diferenças. Sabemos dos desafios que envolvem a inclusão, entre 

elas a pouca formação ofertada aos docentes acerca do assunto, mas temos feito um 

trabalho coletivo de conscientização e conhecimento para melhor atendê-los. 
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FUNÇÃO SOCIAL 

 

 A escola é um espaço político/social capaz de contribuir para vivências de 

práticas democráticas que valorizam a pessoa humana no exercício da cidadania, 

visando à educação integral baseado na sustentabilidade humana. É um ambiente de 

discussão, de experiências, onde o vínculo de respeito mútuo nas relações 

interpessoais contribui para a elaboração de uma sociedade livre, propiciando a 

redução das desigualdades sociais, promovendo o bem de todos, sem preconceitos. 

 É, pois, nossa responsabilidade enquanto função social, entender que a 

escola se constitui como um espaço que promove a cidadania reflexiva, ativa e 

dialógica e que o estudante aqui inserido é o grande agente ativo deste processo, 

capaz de promover transformações. Além disso, a escola deve promover interações 

entre os sujeitos, com trocas de saberes afim de estabelecer aprendizagens. 

Cabe aos membros escolares realizarem as mediações e intervenções para 

que o espaço da escola se torne ético e permita que o estudante dialogue de maneira 

reflexiva sobre os diversos saberes que o cerca e possa superar possíveis desafios. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS - FUNDAMENTAÇÃO 

 

A Escola Classe 02 do Riacho Fundo II fundamenta-se na pedagogia 

histórico- crítica por analisar a sociedade na qual a escola está inserida e em sua 

própria realidade, que dispõe hoje de um total de 740 estudantes, a qual encontra-se 

imersa em uma realidade que de acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílio (PDAD) de 2011, teve um crescimento na taxa populacional de 12,2%, 

quando o Distrito Federal cresceu 5,4%, devido a isso houve também um crescimento 

de 15% no número de estudantes na escola sem crescimento do espaço físico no 

ambiente escolar, na mesma pesquisa constatou-se que dos 31% da crianças 

matriculas apenas 53,4% estão na série adequada. 

 Mediante tal realidade percebeu-se que seria necessário adotar uma 

concepção pedagógica que venha a esclarecer a função do sujeito na sociedade e 

como se dá o seu processo de transformação da mesma, o estudo relacionado aos 

conteúdos estão intimamente ligados a prática social dos mesmos, o que permite uma 

visão crítica e reflexiva sobre o meio em que está inserido. Faz-se necessário que 

este estudante compreenda os signos e significados desta sociedade, só assim 

poderá analisar e sentir-se agente transformador da mesma. 

A Escola Classe 02 -  RFII é um lugar de práticas sociais onde o estudante 

faz uma junção entre a sua trajetória cultural e acadêmica, aplicando saberes na vida 

diária, quando há uma dicotomia entre essas trajetórias a escola se transforma em 

mera transmissora de saberes e passa a não formar cidadãos críticos, mas mão de 

obra, pois o sujeito se torna passivo em seu saber e só reproduz aquilo que lhe é 

ensinado. 

Nesta prática o professor tem papel fundamental situando o estudante em seu 

processo educativo, construindo aprendizagens acerca de saberes que lhe pertencem 

e propiciando um ambiente educacional aberto a questionamentos e debates. 

A luz disso temos a psicologia histórico-cultural tão difundida por Vygotsky, 

que prima pela consideração do que é social e pela importância na troca de saberes. 

Sabemos que nenhum saber se dá de forma solitária. O desenvolvimento dos 

estudantes é propiciado por vivencia de situações. 
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Nesta linha de pensamento, os Profissionais envolvidos com a Educação, se 

apropriam de cursos de formação continuada durante a coordenação individual para 

sua própria capacitação e aperfeiçoamento e, consequentemente, para melhoria da 

qualidade do ensino. 

Para atender os estudantes que apresentam, no momento algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem ou defasagem escolar, a escola tem proporcionado a 

esses estudantes: projeto interventivo, reagrupamento interclasse e intraclasse, 

reforço em horário contrário ministrado pelos próprios professores regentes, recreio 

diferenciado e material pedagógico que visa atender as necessidades de cada 

estudante.  

 Visamos à formação integral da criança através da avaliação formativa, 

contínua e processual. 

 Dentre as metodologias pedagógicas utilizadas, buscamos disseminar e fazer 

uso dos Eixos Transversais, durante o ano letivo de 2019, com destaque para alguns 

projetos cujas culminâncias envolvem toda a Comunidade Escolar. São eles: 

  A Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas Escolas da 

Rede Pública de Ensino do DF, a Semana de Educação para a Vida, Concurso de 

Redação, Frase e Desenho, Jogos Interclasses, Festa Junina, Mostra Pedagógica, 

Conselho de Classe Participativo/Reunião de Pais, Café com Pais com temas e 

palestras com temas relevantes para os estudantes, Pais e/ou Responsáveis e 

Servidores da U.E.. 

 Dentro desta organização pedagógica destaca-se a utilização do Currículo Em 

Movimento, de forma contextualizada visando o desenvolvimento de competências e 

o domínio de habilidades, enfatizando a utilização da Sequência didática e os 

documentos nacionais como a Base Nacional Comum Curricular. Investe-se na 

capacidade para o aprender, vislumbrando uma educação humanista, o que possibilita 

a formação do ser ao exercício da cidadania, a compreensão da cultura como 

socialização e valorização do conhecimento científico e tecnológico para o sucesso 

escolar, como também o fortalecimento dos vínculos afetivos que propiciam a 

aprendizagem. 

              Atualmente, há uma expectativa na sociedade brasileira para que a educação 

se posicione na linha de frente da luta contra as exclusões, contribuindo para a 
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promoção e integração de todos, voltando-se à construção da cidadania, como prática 

efetiva. 

            Os estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, em sua maioria, 

são inclusos em salas do ensino regular, algumas adaptadas a eles com redução de 

estudantes e recebem atendimento na sala de recursos. A escola possui, atualmente 

uma Classe Especial, que atende 8 crianças com Deficiência Intelectual e/ou 

Deficiências múltiplas e possui um trabalho diferenciado para atender cada estudante 

de maneira específica. Além disso, é feito um trabalho de conscientização e respeito 

com todos os membros escolares acerca do respeito as diferenças e inclusão efetiva 

dessas crianças no ambiente escolar. 

 Temos ainda o SOE que acompanha o desempenho dos estudantes, atende 

as famílias, participa das adequações curriculares quando necessário, auxilia os 

professores e atua de forma interventiva para o aprendizado dos estudantes.  

 A Proposta Pedagógica integra-se de acordo com o capítulo III, seção I da 

Constituição Federal de 1988, e tem como princípio que a educação é direito de todos 

e dever do Estado e da família. 

 Aplica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), regulamentada pela lei 

federal n° 9.394, de 20/12/96, e a Lei 4.751/2012 do DF (gestão democrática) que 

contemplam a educação inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho e a 

participação ativa da Comunidade Escolar. 

 Integra ao parecer 62/99 do Conselho de Educação do Distrito Federal, o qual 

aprova a Proposta Pedagógica da Educação Básica para as Escolas Públicas do DF. 

 Está em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 

8.069, de 13 de Julho de 1990, o qual prima pelos direitos e deveres dos mesmos, em 

seu Art. 4º “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 

Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 

           Já em cumprimento às Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, os estudantes terão 

acesso a textos informativos sobre cultura afro-brasileira e indígena que são tratadas 
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em datas específicas e no dia a dia por meio de excursões a museus, dramatizações, 

danças folclóricas e típicas, palestras, documentários, filmes, livros etc. A pesquisa é 

fundamental para realização dos trabalhos e desenvolvimento das ações na busca do 

aprimoramento dos temas desenvolvidos com exposições de trabalhos e 

apresentações coletivas. 

 As Leis 11.133/2005, 11.988/2009 e 5.243 de 15/12/2013 (Luta das Pessoas 

com Deficiência, Educação para a Vida e Conscientização do uso sustentável da 

água), serão trabalhadas não somente em datas específicas, mas durante o ano 

letivo, pois são desafios enfrentados no dia a dia da vida moderna.  

 As normas internas/Contrato de Convivência são baseadas no Regimento 

Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

de 2015. 

 A presente Proposta é custeada pelos recursos do Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF, em observância às normas 

estabelecidas no Decreto n° 29.200, de 25 de junho de 2008, na Portaria - SEDF n° 

12 de 09 de fevereiro de 2010 e pelo PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola 

advindo do Governo Federal, os quais serão aplicados de acordo com as Atas de 

Prioridades elaboradas pela comunidade escolar, apoiadas pela APM e Conselho 

Escolar. 

Em consonância a PP da SEEDF e à Portaria nº 97 de 13 de junho de 2012, 

implementamos a política de enfrentamento ao uso indevido de drogas, com palestras 

para toda comunidade escolar em parceria com a Polícia Militar do Distrito 

Federal/PROERD. No âmbito da sala de aula, serão trabalhados temas relevantes de 

cultura de paz como oponentes das drogas durante todo o ano letivo, dando ênfase 

no 3º bimestre durante os jogos escolares. 

Esta temática preocupante ameaça os princípios norteadores da Educação 

Básica em nosso Território, tornando-o refém e vulnerável socialmente. Cabe-nos 

intervir, conhecer, alterar, enquanto função social, para torná-lo mais humanizado e 

nossas crianças terem seus Direitos Humanos garantidos para uma vida saudável na 

perspectiva da cidadania, inclusão, formação integral e da sustentabilidade humana. 
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA/CURRICULAR  

 PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

 A proposta curricular atual está voltada para os Direitos Humanos e 

Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, bem como a articulação entre os 

componentes curriculares e a proposta de Educação em Ciclos, é vista pelos 

professores desta U.E., como sendo viável e a mais próxima da realidade que já 

tivemos.  

 Atentamos ainda que nas áreas de Educação Física e Artes há necessidade 

da atuação do professor dessas áreas específicas, haja vista que o currículo propõe 

destaque no que diz respeito à qualidade e aprofundamento dos seus eixos. 

Contamos hoje com uma profissional de Educação Física que desenvolve o projeto 

Educação com Movimento contemplando os dois turnos de funcionamento da Escola 

e nenhum de Artes. 

 Em relação à inclusão e a proposta curricular de Ensino Especial, entendemos 

que a escola tem caráter inclusivo e tem procurado propiciar as 38 crianças com 

necessidades educacionais especiais que temos matriculadas, um ambiente 

acolhedor e respeitoso, que busca considerar as peculiaridades de cada criança 

incluindo-a no ambiente escolar de forma ativa, para isso é feito um trabalho lúdico e 

reflexivo com todos estudantes da escola, afim de conscientizá-los que somos todos 

iguais em nossas diferenças. Sabemos dos desafios que envolvem a inclusão, entre 

elas a pouca formação ofertada aos docentes acerca do assunto, mas temos feito um 

trabalho coletivo de conscientização e conhecimento para melhor atendê-los. 

 

 Vimos como grande avanço, a elaboração e desenvolvimento da Proposta 

Pedagógica. Esta, voltada para os interesses da comunidade escolar, viabiliza a 

organização, aperfeiçoamento e a qualidade de ensino primando pelo conhecimento 

acadêmico a partir das experiências individuais. 

 A escola, voltada para o interesse dos sujeitos aprendizes de hoje, exige 

novas tecnologias, agilidade e qualidade, o que somente será possível com a 

qualificação profissional. Qualificação esta pautada no interesse do profissional que 
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deverá atuar com responsabilidade e postura ética, com práticas criativas e efetivas a 

fim de promover a autonomia de seus estudantes. 

 A organização pedagógica está pautada no Currículo Em Movimento, de 

forma contextualizada visando o desenvolvimento de competências e o domínio de 

habilidades, enfatizando a utilização da Sequência didática e os documentos 

nacionais como a Base Nacional Comum Curricular. Investe-se na capacidade para o 

aprender, vislumbrando uma educação humanista, o que possibilita a formação do ser 

ao exercício da cidadania, a compreensão da cultura como socialização e valorização 

do conhecimento científico e tecnológico para o sucesso escolar, como também o 

fortalecimento dos vínculos afetivos que propiciam a aprendizagem. 

 Tendo o Curriculo Em Movimento alinhado a BNCC alinhados e as 

necessidades escolares, faz-se necessário o planejamento quinzenal, que acontece 

com o grupo de professores e a coordenação e as formações que acontecem as 

quartas – feiras. 

 Observamos que o processo de aprendizagem atual abrange muito mais do 

que o saber acadêmico, ou seja, perpassa ainda pelo papel da escola que é de educar 

para a cidadania a partir de princípios éticos e morais.   

 A proposta curricular, através de discussões e questionamentos direcionados 

ao aperfeiçoamento, é aplicada com o empenho e criatividade pelos membros 

escolares que enfatizam a aprendizagem significativa e o sucesso escolar do 

estudante.  

 Diante do exposto, é imediata a avaliação formativa que é processual, 

contínua e individual que valorize o conhecimento prévio do estudante e privilegie o 

Currículo, ou seja, o sucesso do trabalho escolar dá-se a partir da Proposta 

Pedagógica em total consonância de articulação com os interesses da comunidade 

escolar, componentes curriculares e eixos transversais por meio do planejamento. 

 Quanto ao Ensino Fundamental de 09 anos na proposta de ciclos, cremos que 

o 2º Ciclo exige uma prática de progressão de aprendizagens, onde o professor avalia 

para intervir promovendo uma relação reflexão-ação-reflexão é dentro deste objetivo 

que desenvolvemos um trabalho pedagógico com empenho e dedicação diários. 

 O tema gerador proposto terá como eixo norteador o projeto: “Quem planta o 

bem, colhe felicidade”, com foco na sustentabilidade.  
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 
 A avaliação é uma ação que deve ocorrer durante todo o processo de ensino 

e aprendizagem não apenas em momento específico caracterizado como fechamento 

de grandes etapas de trabalho e que envolve não somente o professor, mas também 

estudantes, pais e comunidade escolar. 

 
 A avaliação busca subsidiar o educador a planejar a continuidade do seu 

trabalho, ajustando-o ao processo de aprendizagem de seus estudantes, buscando 

oferecer-lhes condições de superar obstáculos e desenvolver o autoconhecimento e 

a autonomia dos educandos. Sendo esta um instrumento para estudantes e 

educadores de tomada de consciência de suas conquistas, dificuldades e 

possibilidades na reorganização de seu investimento na tarefa de aprender. 

 
 A avaliação define prioridades e localiza quais aspectos das ações 

educacionais demandam maior apoio. 

 
 O acompanhamento e a reorganização do processo de ensino e a 

aprendizagem incluem, necessariamente, uma avaliação diagnóstica, para o 

planejamento do professor conjuntamente com a instituição, avaliação processual e 

institucional. 

A garantia da jornada diária aos estudantes e de horários especiais para o 

trabalho conjunto dos professores são metas associadas à qualidade de ensino, o que 

possibilita criar mecanismos para o melhor acompanhamento do desenvolvimento e 

rendimento do estudante e da instituição, viabilizando uma avaliação contínua e de 

qualidade. 

 Nesta perspectiva, esta proposta apoia-se principalmente na avaliação 

formativa que busca compreender e intervir na aprendizagem do estudante, visto que 

informa a ambos (professor e estudante). Para que isso aconteça faz-se necessária 

uma mudança de paradigma relacionado a avaliação entendendo o processo 

avaliativo como uma informação que vai favorecer tanto o estudante quanto o 
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professor, auxiliando ambos na superação de dificuldades, pois mostrará as 

dificuldades e como deverão acontecer as intervenções. 

 Para tanto, vários instrumentos serão utilizados como atividades avaliativas, 

debates, seminários, provas, portfólio, autoavaliações, observações entre outros. 

Entendemos que o diferencial no instrumento é a sua finalidade, pois todos os citados 

servirão de objeto de reflexão para posterior ação que gerará novamente uma reflexão 

pensando no que se atingiu com aquele instrumento. Ressaltamos ainda o registro 

como fonte segura e legítima de retomada de decisões. 

  
 Ainda no campo das avaliações, realizamos três Avaliações Pedagógicas 

juntamente com o Planejamento Pedagógico previsto pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, onde é feita a Avaliação da Instituição pela Comunidade 

Escolar, seus segmentos, e Autoavaliação dos Servidores, avaliação e planejamento 

dos Projetos Pedagógicos. Pois entendemos que todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem, direta ou indiretamente deverão ser avaliados. 
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PROJETOS ESPECIAIS 

 A capacitação de recursos humanos é uma realidade, e para tanto, é preciso 

que se garanta jornada com tempo para estudo, leitura e discussão entre professores, 

dando condições para que possam ter acesso às informações mais atualizadas na 

área de educação e de forma a que os projetos educativos possam ser elaborados e 

reelaborados pela equipe escolar. 

 É preciso criar uma cultura em toda unidade, que favoreça e estimule o acesso 

dos professores em atividades culturais como exposições, cinemas, espetáculos, 

congressos e cursos, como meio de interação social e aperfeiçoamento. 

 Os projetos de capacitação e atualização de professores da Secretaria de 

Educação são de responsabilidade da EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação) e MEC. Oferecemos durante as coordenações 

pedagógicas espaço para discussões e informações através de estudos, debates, 

palestras, reflexões e dinâmicas, uma formação em locus. 

 O sucesso de um projeto educativo depende do bem estar e convívio em 

grupo produtivo e cooperativo. 

  Fundamentados pela Pedagogia de Projetos, que direciona de forma 

coordenada e exitosa, os trabalhos escolares serão desenvolvidos através dos 

seguintes Projetos: 

➢ Jogos da Paz; 

➢ Conselho de classe e Reunião de Pais numa Perspectiva Coletiva; 

➢ Caminho das letras; 

➢ Projeto Metamorfose 

➢ Projeto Educação com Movimento; 

➢ Plano de Ação da Coordenação Pedagógica, S.O.E.;  

➢ Proposta de Trabalho Apoio Pedagógico e Proposta de trabalho Sustentabilidade 

com reciclagem; 

➢ Recreio interativo 
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PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICO 

 

OBJETIVO GERAL 

Propor ao estudante a formação de qualidade a fim de contribuir para o 

desenvolvimento das competências e habilidades, para o resgate do mesmo em todos 

os aspectos, objetivando não apenas o indivíduo, mas a sociedade. Primando pelas 

ações éticas e de cidadania, promovendo condições de aprendizagem 

contextualizada, como também proporcionando a formação de indivíduos 

questionadores capazes de compreender e estabelecer metas que consolidarão o 

próprio sucesso neste processo de ensino e aprendizagem. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Propiciar momentos de interação entre pais, estudantes e servidores 

aumentando a qualidade no processo ensino e aprendizagem, fortalecendo a 

convivência com/entre a comunidade escolar. 

METAS  

➢ Melhorar o relacionamento interpessoal e entre os turnos visando um trabalho 

em equipe durante o ano de 2019; 

➢ Integração entre os representantes da escola, do conselho escolar, da família 

e da comunidade no cotidiano da vida escolar do corpo discente, incentivando 

a participação de todos às atividades voltadas ao processo de formação 

integral do Ser Humano no decorrer do ano de 2019. 

AÇÕES 

❖ Promover dinâmicas de socialização, reflexão, entusiasmo e motivação 

procurando um ambiente harmônico, alegre, ético e respeitoso entre os pares; 

❖ Incentivar a participação dos pais na coordenação pedagógica individual e no 

conselho de classe bimestral, como também a acompanharem o rendimento 

dos filhos através de gráficos demonstrativos apresentados e sempre que 



20 

 

necessitarem, favorecendo a integração família/escola em benefício do 

estudante; 

❖ Envolver a família nas atividades cotidianas a serem realizadas em casa 

juntamente com as crianças; 

❖ Fortificar aliança com o conselho escolar na participação da gestão escolar; 

❖ Proporcionar acesso da comunidade escolar na festa Junina, bazar, jogos 

escolares, mostra pedagógica, oficinas, entre outras; 

❖ Propiciar palestras temáticas solicitadas pela comunidade escolar a serem 

realizadas por profissionais capacitados; 

❖ Harmonização entre os demais projetos; 

❖ Auxiliar o educando sempre que necessário, bem como as famílias, 

convocando-as a comparecerem à escola para resoluções de possíveis 

problemas ou transtornos causados no cotidiano da escola. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Melhorar o índice de aproveitamento nas Avaliações Externas. 

METAS  

➢ Reduzir o índice de analfabetismo funcional promovendo aprendizagem 

significativa nos diferentes níveis para que, durante o processo, os estudantes 

atinjam níveis satisfatórios mediante Avaliações diagnósticas, Prova Brasil e a 

ANA – nível mínimo exigido; 

➢ Propiciar aprendizagens significativas durante o ano letivo de 2019; 

➢ Envolver os profissionais na dinâmica da escola no ano de 2019; 

➢ Buscar parceria com outros órgãos e familiares para reduzir em 60% a 

infrequência; 

➢ Intensificar o processo de aprendizagem no BIA com níveis satisfatórios de 

leitura e escrita em 80%; 
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➢ Reduzir a menos de 15% o número de estudantes retidos durante o ano de 

2019. 

AÇÕES 

❖ Implementar os projetos como subsídios para a aprendizagem; 

❖ Oficina de Leitura, Produção de texto e Cálculos Matemáticos; 

❖ Reagrupamento em grupos de professores por nível de aprendizagem uma 

semana; 

❖ Reforço escolar no turno contrário e/ou em seu próprio turno; 

❖ Empréstimos de livros literários; 

❖ Conscientização da turma pelo Professor regente, através do gráfico de 

rendimento; 

❖ Recuperação durante o processo a ser realizada pelo professor regente com 

apoio da direção, supervisão e coordenação pedagógica; 

❖ Diversificar aulas através de saída de campo, atividade extraclasse, dentre 

outras, complementando o conteúdo ministrado em sala; 

❖ Realização de palestras voltadas para a importância da educação na formação 

global do ser humano; 

❖ Conscientização dos profissionais da educação e da comunidade escolar para 

a Gestão Democrática, “Participação Coletiva”; 

❖ Comprometimento do Profissional de Educação com a formação global do 

Estudante e com a Instituição; 

❖ Qualidade, quantidade e diversidade de material didático pedagógico, 

esportivo, de reprografia, informática e eletrônico, possibilitando aulas 

dinâmicas, variadas e estimulantes; 

❖ Planejamento anual, unificado e construído coletivamente durante as 

coordenações pedagógicas semanais; 
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❖ Investigar e comunicar aos responsáveis (família e órgãos competentes) os 

estudantes faltosos; 

❖ Estimular e incentivar a aprendizagem enfatizando o lúdico, o recreativo, o 

desporto e o lazer, através de aulas variadas, eventos e projetos; 

❖ Atendimento diferenciado aos estudantes com deficiências permanentes e 

temporárias na Sala de Recursos fortalecendo a inclusão e a aprendizagem 

significativa; 

❖ Compromisso da Equipe Gestora com a Gestão Democrática; 

❖ Estudo coletivo durante as coordenações de temas pertinentes às 

necessidades da comunidade escolar. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Minimizar as dificuldades encontradas no raciocínio lógico e no ensino da 

Matemática. 

META  

✓ Desenvolver o raciocínio lógico-matemático de forma gradativa e progressiva, 

por meio de materiais concretos diariamente. 

AÇÕES 

❖ Utilização de materiais concretos; 

❖ Gincana da matemática; 

❖ Atividades de Educação Física voltadas para a matemática; 

❖ Utilização da sala de jogos pedagógicos; 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Promover aulas de reforço no turno contrário. 
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META  

✓ Desenvolver atividades voltadas para a fixação do aprendizado significativo 

semanalmente no reforço escolar aos estudantes que necessitarem. 

AÇÕES 

❖ Atendimento individualizado com atividades diversificadas no período contrário 

para facilitar o aprendizado e vislumbrar o gosto pelos estudos. 

 

    OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Reduzir o número do analfabetismo funcional incentivando a participação de 

todos na construção da cidadania. 

 

     METAS  

✓ Realizar trabalhos voltados para o exercício da cidadania traçando um paralelo 

entre direitos e deveres no convívio social, conscientizando-os sobre o limite e 

o efeito da ação, durante o ano de 2019; 

✓ Alfabetizar todas as crianças no BIA até o final do ano de 2019. 

 

     

     OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Aumentar o número de leitores críticos e capazes de atuar eficazmente em 

sociedade. 

 

     META  
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✓ Formar leitores proficientes em interpretação, leitura e escrita no cotidiano 

escolar. 

 

    AÇÕES 

❖ As ações serão norteadas através de diferentes gêneros textuais, colocando 

em prática semanalmente (sexta-feira) o Momento de Leitura “, onde todos 

leem durante, no mínimo, 15 minutos ao mesmo tempo, as propostas de leitura, 

interpretação, produção de textos e livros literários e a análise linguística; 

❖ Empréstimos de livros da sala de leitura com agendamento prévio; 

❖ Manuseio dos livros dos nichos em sala de aula; 

❖ Contação de histórias; 

❖ Revitalização da sala de leitura e aquisição de títulos literários. 

 

    OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Incentivar a utilização do laboratório de informática para iniciação tecnológica. 

 

    META 

✓ Intensificar as aulas ministradas no laboratório de informática, mediante 

agendamento prévio, uma vez por semana, com cunho pedagógico como 

incentivo à tecnologia indispensável nos dias atuais em consonância com os 

conteúdos de sala de aula. 

    AÇÕES 

❖ Inclusão Digital como forma de desenvolver habilidades básicas, utilizando 

para tanto, o Laboratório de Informática da EC 02 do RF II no período da aula 

destinado a este fim, favorecendo a pesquisa, digitação e aquisição de 

conhecimentos;  
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❖ Proporcionar momentos de atividades lúdicas no ambiente digital. 

 

    OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Propiciar atividades diversas, lúdicas, recreativas, esportivas, artísticas e 

culturais na escola e extraclasse, estabelecendo parcerias e melhorar a relação 

entre os estudantes durante o intervalo. 

 

     METAS 

✓ Participar da realização de projetos culturais e esportivos previstos no 

calendário escolar, da comunidade, da escola, da CRE, da SEEDF e em outros 

convidados, durante o ano de 2019; 

✓ Intervalo interativo e monitorado de 30 minutos, diariamente favorecendo o bom 

convívio escolar no uso do tempo livre; 

✓ Combater a violência escolar diariamente. 

    AÇÕES 

❖ Realização de jogos interclasses entre estudantes, jogos entre servidores, 

abrindo espaço à participação dos pais de acordo com o interesse, promovendo 

interação e respeito mútuo; 

❖ Realização da festa junina organizada e desenvolvida pela comunidade escolar 

enfatizando o folclore brasileiro, a crença, a dança e às comidas típicas, 

contando com a participação de todos na apresentação da quadrilha, na 

montagem e exploração das barracas; 

❖ Realização de gincana para arrecadar mantimentos para a festa junina; 

❖ Visita a Museus, Teatros, Cinemas, Congresso Nacional, Instituições Públicas, 

saídas de campo de cunho Pedagógico; 

❖ Propiciar atividades sociais, afetivas, esportivas, artísticas e culturais, visando 

à educação integral e a sustentabilidade humana, minimizando o acesso às 

drogas, à violência e à marginalidade; 
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❖ Realização de atividades alusivas às datas comemorativas de acordo com as 

necessidades da comunidade escolar, contemplando o Projeto Político 

Pedagógico construído coletivamente; 

❖ Estimular o respeito às normas através dos jogos;  

❖ Oferecer ao estudante orientações através de palestras, diálogos e fóruns que 

tragam a realidade vivenciada em relação à agressividade, violência e drogas; 

❖ Prática do esporte durante o intervalo com empréstimo de material esportivo; 

❖ Proporcionar com jogos, espaços, brincadeiras, músicas um intervalo de 30 

minutos monitorado por professores, direção, SOE, durante a semana exceto 

nas quartas-feiras que estaremos em reunião coletiva; 

❖ Incentivo à responsabilidade e ao espírito coletivo durante o intervalo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Dinamizar Avaliação Pedagógica, Conselho de Classe por turno, Reunião 

Bimestral por ano de atuação e Reunião de Pais para melhor contribuir na vida 

escolar do estudante.  

 

META 

✓ Propiciar momento de interação entre os turnos/anos para discussão do 

planejamento bimestral, da vida estudantil, metas a serem cumpridas,        

avaliações e nível que cada turma se encontra, buscando sugestões para 

soluções de situações problemas bimestralmente. 

AÇÕES 

❖ Realização do Conselho de Classe participativo, com a presença de 

professores e pais em prol do crescimento pedagógico, com participação da 

equipe gestora, pedagógica, de professores, EEAA, SOE e sala de recursos; 

❖ Organização e interação da Comunidade Escolar nas reuniões bimestrais e 

Avaliações Pedagógicas; 
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❖ Intervenções Pedagógicas principalmente aos estudantes que não alcançaram 

níveis satisfatórios de conhecimento.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Ministrar atividades físicas direcionadas com profissionais de Educação Física 

para o desenvolvimento da capacidade psicomotora, vislumbrando o 

aprimoramento da concentração, coordenação, da saúde física e mental do 

estudante. 

META 

✓ Desenvolver o projeto: Educação com Movimento para todos os estudantes da 

Escola Classe 02 do Riacho Fundo II no ano de 2019 em consonância com as 

atividades ministradas pelos professores regentes das turmas. 

AÇÕES 

❖ Disponibilizar quadra, material esportivo e cronograma específico para o 

atendimento às turmas; 

❖ Integração entre os conteúdos e profissionais; 

❖ Valorizar a atividade física ministrada por profissionais capacitados como 

grande colaboradora para a aprendizagem. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

➢ Prezar pela segurança e disciplina da comunidade escolar. 

 

META 

✓ Cumprir e fazer cumprir o regimento das escolas públicas da SEEDF, as 

normas internas (contrato de convivência) e respeitar a legislação vigente 

despertando o senso do limite no ambiente escolar, a ser trabalhado durante 

todo o período da Gestão; 
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AÇÕES 

❖ Propiciar à comunidade escolar o conhecimento do regimento das escolas 

públicas do DF e do regimento interno desta UE (contrato de convivência), o 

qual será divulgado através de informativos à comunidade; 

❖ Disseminar o senso de limite, buscando o respeito mútuo que favoreça a 

aprendizagem significativa; 

❖ Vetar a entrada de terceiros durante os intervalos; 

❖ Entrada na Unidade Escolar Legalmente identificado com uniforme escolar. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Realizar Avaliação Institucional de acordo com fatores internos e externos. 

 

META  

✓ Elaborar e aplicar questionários avaliativos, referentes aos diversos setores 

que compõem a Instituição a serem respondidos por todos os segmentos, bem 

como realizar estudos e análises dos resultados semestralmente. 

 

AÇÕES 

❖ Investigação e elaboração conjunta de questionários contendo indagações de 

todos os segmentos e setores da Unidade Escolar; 

❖ Aplicação semestral dos questionários aos diversos segmentos; 

❖ Análise dos dados obtidos; 

❖ Avaliação e divulgação dos resultados aos diferentes segmentos e setores da 

escola com intuito de melhorar a qualidade do ensino, ambiente escolar, e as 

relações interpessoais; 
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❖ Reunião com a Comunidade Escolar para avaliar a Instituição como um todo. 

 

PLANO DE AÇÃO ADMINISTRATIVO 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Intensificar melhorias na Secretaria da Escola. 

 

METAS  

✓ Capacitar os profissionais através de cursos e seminários ao longo do ano de 

2019; 

✓ Disponibilizar Internet Banda Larga na Secretaria para melhor atendimento ao 

público e agilidade na transmissão dos dados inerentes a este setor no ano de 

2019. 

 

AÇÕES 

❖ Incentivar a participação dos profissionais da Carreira Assistência nos cursos 

oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

(EAPE) vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou 

outro particular de interesse da Instituição e/ou do profissional, visando o 

aprimoramento e qualificação dos mesmos; 

❖ Ativação da Internet Banda Larga para agilizar o serviço e melhor atender à 

comunidade. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Implementar a ação Administrativa. 
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METAS  

✓ Gerenciar, organizar e fiscalizar a atuação dos servidores da SEEDF, 

funcionários terceirizados (Real Limpeza, Global e G&E) e educadores sociais 

diariamente relacionado à qualidade e o cumprimento da prestação do serviço; 

✓ Realizar os serviços inerentes aos recursos humanos, instruindo e/ou 

orientando os servidores diariamente; 

✓ Acompanhar o desempenho dos educadores sociais diariamente; 

✓ Zelar pelo cumprimento do cardápio da merenda escolar, observando sua 

qualidade e validade dos gêneros alimentícios armazenados no depósito 

diariamente; 

✓ Zelar pelo uso, guarda e conservação do patrimônio escolar diariamente 

fazendo conferência dos mesmos semestralmente; 

✓ Capacitar e auxiliar os servidores para utilização dos recursos de multimídia 

existentes na U.E. sempre que necessário; 

✓ Disponibilizar aos servidores acesso às Leis da Educação Nacional 

diariamente; 

✓ Estruturar a U.E. administrativamente em prol do desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. 

 

AÇÕES 

❖ Acompanhar e auxiliar a prestação de serviços oferecidos pelas empresas 

terceirizadas, jovens educadores sociais e agentes de portaria da SEEDF 

orientando para a sua melhor execução, primando pela limpeza/higiene, 

merenda e segurança; 

❖ Disponibilizar aos servidores as normas referentes à carreira, formulários, 

documentos e instruções objetivando o conhecimento das leis e do 

cumprimento da legislação vigente; 
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❖ Favorecer a participação das cozinheiras em cursos de capacitação; 

❖ Elaborar campanha de preservação do patrimônio público; 

❖ Ministrar palestra aos servidores sobre o uso dos aparelhos de áudio, vídeo e 

som para subsidiar a ação pedagógica;  

❖ Proporcionar a Capacitação dos profissionais através de cursos e seminários 

ao longo do ano letivo; 

❖ Intensificar o elo com o Conselho Escolar para a efetiva participação do mesmo 

na tomada de decisões em prol do bem comum; 

❖ Promover o bom desempenho das atividades administrativas como auxílio do 

trabalho pedagógico. 

PLANO DE AÇÃO FINANCEIRA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

➢ Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de 

autonomia e ética do administrador público. 

 

META  

✓ Aplicar as verbas advindas do GDF e do Governo Federal (PDDE, PDDE 

ACESSIBILIDADE e PDAF) de acordo com as necessidades apresentadas 

pelos diversos setores da Unidade escolar com aprovação do Conselho Escolar 

anualmente. 

 

AÇÕES 

❖ Elaboração da ata de prioridade referente às necessidades da Instituição com 

a participação de todos os segmentos, APM e Conselho Escolar, os quais, 

juntamente com os gestores, são responsáveis pelos gastos e prestação de 

contas à comunidade; 

❖ Conscientização da comunidade escolar do desperdício de energia elétrica, 

água e telefone, usando somente o necessário, para melhor administração e 
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emprego da verba pública contribuindo para minimizar os efeitos da 

globalização.  
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IDENTIFICAÇÃO 

 

 Projeto Jogos da Paz Interclasses da Escola Classe 02 do Riacho Fundo II. 

 

JUSTIFICATIVA 

 A atividade física e esportiva integra, socializa, desperta a necessidade de 

companheirismo, respeito mútuo, bem como o desenvolvimento de habilidades 

motoras e senso crítico. 

 Através deste Projeto pretende-se possibilitar à comunidade escolar o 

desenvolvimento dos aspectos afetivo, social, cognitivo e motor. 

 O Projeto JOGOS DA PAZ INTERCLASSES – 2019 é uma atividade social 

competitiva entre os estudantes da Escola Classe 02 do Riacho Fundo II que formarão 

equipes de acordo com as suas respectivas turmas e turnos. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

• Socializar os estudantes, respeitando as regras, a individualidade, 

potencialidade e limitação dos mesmos oferecendo momentos de 

diversão sadia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Despertar o espírito de equipe e companheirismo entre estudantes; 

• Integrar o estudante com a sociedade através da atividade física; 

• Capacitar os estudantes para a prática esportiva; 

• Desenvolver e/ou aprimorar a coordenação motora, a noção espacial e 

temporal, equilíbrio, lateralidade, dentre outros; 

• Renovar o espírito de união e cooperação entre toda a Comunidade 

Escolar; 

• Promover a inclusão. 
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DESENVOLVIMENTO 

 O Brasil é um País que elegeu o Futebol como esporte nacional. Sua prática 

faz parte do nosso cotidiano e é comum visualizarmos pessoas jogando 

independentemente de idade, sexo, raça ou condição social. Talvez isto explique a 

participação do Brasil em todas as Copas do Mundo bem como a condição de único 

Pentacampeão mundial. Afirmando os aspectos de integração, socialização e 

cooperação inerentes desta modalidade esportiva, entendemos ser um momento 

propício para realização desta atividade onde enfatizaremos além da prática esportiva, 

aspectos cognitivos, afetivos, morais e recreativos.  

 A Queimada é um jogo popular praticado em todo o Brasil nas escolas e 

principalmente nas ruas, de fácil entendimento e envolvimento pelas crianças de todas 

as idades, sexos, em qualquer lugar. 

 O jogo de Damas também integra este torneio. Tem o intuito de proporcionar 

aos estudantes uma atividade de cunho intelectual que visa o raciocínio lógico. É uma 

modalidade de grande aceitação por parte dos estudantes, principalmente aos que 

não gostam de jogos com bola. 

 Privilegiando os estudantes com necessidades especiais, incluímos a 

atividade de “bola ao cesto”, onde as crianças com habilidades motoras 

comprometidas participam arremessando a bola de basquete à cesta e, desta forma, 

também disputam os Jogos da Paz.  

 Na abertura dos jogos, os estudantes/atletas, correm por um percurso 

estabelecido pela organização dos jogos, relembrando a modalidade que foi 

precursora das Olimpíadas aqui adaptada, a “maratoninha”. 

 Este Projeto visa estabelecer relações de respeito e cooperação despertando 

o real valor da prática esportiva, as importâncias e benefícios, tendo como cunho 

pedagógico os temas transversais, a não violência, os valores e o respeito mútuo que 

serão abordados pelos professores com mais ênfase no 3º bimestre. As turmas, 

juntamente com seus respectivos professores, terão a incumbência de selecionarem 

os atletas, organizarem as torcidas, definirem o nome das equipes, confeccionarem 

as bandeiras fazendo alusão à PAZ. 
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Prevê ainda uma semana de total dedicação por parte da comunidade escolar, 

onde a aula será associada à conscientização voltada aos temas transversais 

abordados e ressaltados no Espírito Olímpico, ou seja, no Ideal Olímpico que diz “O 

IMPORTANTE NÃO É VENCER, MAS COMPETIR COM LEALDADE” (Barão de 

Couberti). 

O ponto culminante do projeto acontecerá no 3º bimestre, na Escola Classe 02, 

no ano de 2019. A solenidade de abertura contará com desfile dos atletas, juramento 

do atleta e do árbitro, acendimento da pira olímpica e jogos entre a comunidade 

escolar de confraternização.  

A solenidade de encerramento prevê a disputa das finais do campeonato, 

premiação, desfile e o momento em que a pira será apagada. 

INTERFACE 

Participarão deste Projeto toda a comunidade escolar. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 HUMANOS:  

 Direção, Supervisão, Coordenação, Professores, Estudantes, Pais, Monitores e 

Servidores da escola. 

 MATERIAIS:  

Caixa amplificada, microfone, campo gramado, quadra coberta, aparelho de som, 

CDs, bolas, redes, cesta de basquete, tabuleiros de damas e suas peças, apitos, 

súmulas, medalhas, kit de primeiros socorros e regulamento interno baseado nas 

regras oficiais adaptadas. 

PÚBLICO ALVO 

 Estudantes matriculados na Escola Classe 02 do Riacho Fundo II frequentes. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 De 24 a 31 de agosto de 2019. 
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REFERÊNCIA 

 Textos diversos, temas transversais, proposta curricular e conhecimentos gerais 

dos organizadores. 

AVALIAÇÃO 

 O Projeto será avaliado através da participação, disciplina, respeito, cooperação 

e espírito de equipe apresentados por todos os envolvidos. 
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INTRODUÇÃO 

O Projeto Conselho de Classe e reunião de pais numa perspectiva coletiva 

tem como foco o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes matriculados 

nesta Unidade Escola, por isso para este momento reúne-se pais, professores, equipe 

gestora, SOE, EEAA, coordenação, todos pensando na retomada de ações, baseados 

em dados 

O Conselho de Classe deverá se reunir bimestralmente, com o encontro dos 

professores do mesmo turno. Para que isso aconteça, os estudantes do turno em 

questão, terão atividades extraclasses. Os professores do mesmo turno estarão 

reunidos no Conselho de Classe com a Equipe de Direção, Supervisão, Coordenação, 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, pais de estudantes e S.O.E., para 

discutir o rendimento dos Estudantes, possíveis causas das dificuldades da 

aprendizagem demonstradas e planejar estratégias para melhorar o processo ensino 

e aprendizagem. O Conselho de Classe acontecerá nos horários de coordenação dos 

professores. 

A reunião de pais participativa é um segundo momento onde acontecerá o 

encontro e participação da comunidade escolar que visa o avanço da aprendizagem 

dos estudantes, primeiramente no pátio da escola com a Equipe Gestora, Supervisão, 

Coordenação, Equipe Especializada, Sala de Recursos, S.O.E. e Professores. Serão 

dados informes gerais e demonstrados os gráficos das turmas com desenvolvimento 

da aprendizagem dos estudantes e debatido, com a comunidade escolar ações 

pedagógicas realizadas na escola. 

Após este momento, os pais e/ou responsáveis, professores e estudantes 

reúnem-se para um debate interno de cada criança e da turma nas salas de aula.  

JUSTIFICATIVA 

O processo ensino-aprendizagem é fator primordial na vida do estudante. 

Para que esse processo ocorra de maneira favorável e satisfatória é necessário 

empenho, entrosamento, planejamento e ação. No momento em que todos se reúnem 

com objetivos definidos e centrados, os caminhos são traçados podendo assim 

alcançar com êxito todos os objetivos pré-determinados. 

A escola classe 02 do Riacho Fundo II tem um núcleo formado por 26 

professores, 13 em cada turno, que necessitam se encontrar, cada um em seu turno 
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de coordenação, bimestralmente para planejar e viabilizar o trabalho pedagógico, 

unificando ações, experiências, estabelecendo metas e estratégias em comum, 

buscando a retomada de decisões pedagógicas, uma vez que temos cerca de 740 

estudantes e os problemas surgem e precisam ser acompanhados criteriosamente. 

O trabalho coletivo faz toda diferença no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, o progresso e a qualidade no desafio de ensinar/aprender e o 

atendimento aos pais passa a ser mais detalhado, individual, estando o professor num 

momento em que a atenção será voltada ao estudante, principalmente numa 

perspectiva do ensino em ciclo como linha de trabalho, sendo assim o Conselho de 

Classe da EC 02 do Riacho Fundo II reúne a comunidade escolar, tendo pais de cada 

turma convocados, além de servidores da carreira assistência. Toda comunidade 

escolar analisa e decide junta a melhor estratégia a fim de promover a aprendizagem 

dos estudantes. 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um conselho de Classe e reunião participativos que busquem 

analisar o processo de aprendizagem no sentido de identificar, analisar e propor 

elementos e ações a serem articulados pela escola visando a aprendizagem dos 

estudantes.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Criar estratégias que cada estudante avance no seu processo de 

aprendizagem; 

• Planejar estratégias criativas com ideias diferenciadas e objetivas; 

• Interagir com todos da comunidade escolar envolvidos no propósito de 

alcançar êxito no ensinar/aprender. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Durante o Conselho de Classe, realizado por turno de trabalho, Professores, 

Coordenadores, Supervisão, SOE, pais convidados, Direção e servidores se reúnem 

e estudam cada turma e cada estudante em seu processo de aprendizagem, bem 

como são verificados com os professores o andamento dos projetos propostos, 

habilidades e/ou competências trabalhadas, avaliações internas e externas, desafios 
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e êxitos vislumbrados durante o processo de desenvolvimento dos trabalhos em sala 

de aula.  

Os aspectos avaliados serão: 

• Aspectos gerais da turma (principais avanços, estratégias que fortaleceram 

esses avanços e principais necessidades);  

• Estudantes que se destacaram; 

• Estudantes que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem: 

✓ Quais dificuldades pedagógicas o estudante tem apresentado? Em 

quais disciplinas? 

✓ As intervenções realizadas? 

✓ Houve avanço? Em que? 

✓ Que encaminhamentos podemos dar para auxiliar os estudantes? 

• Estudantes que apresentam dificuldades de convivência 

✓ Características; 

✓ Encaminhamentos. 

• Estudantes que apresentaram habilidades específicas (características e 

encaminhamentos); 

• Estudantes atendidos pelo apoio; 

• Avaliação das ações da PP. 

Após análise, todos da Comunidade escolar reunidos deverão levantar as 

melhores estratégias de atendimento as necessidades do estudante e da turma, todo 

esse grupo busca uma avaliação interventiva para a aprendizagem 

 Um outro momento significativo é a avaliação das ações da PP, pensa-se nas 

ações a serem desenvolvidas no PPP, quais são os pontos positivos e negativos e 

quais intervenções deverão ser feitas para estas sejam executadas com sucesso, há 

neste momento uma reflexão acerca da prática escolar. 

 Em um segundo momento os pais são convocados para reunião com 

professores, equipe gestora e SOE. Todos se reúnem no pátio, onde a gestão 

conversa com toda comunidade escolar e faz o detalhamento de cada turma, é 

apresentado aos Pais, na ocasião da Reunião com Pais, o gráfico perfil da turma no 

Pátio da Escola, onde delibera o quantitativo de crianças que atingiram 

satisfatoriamente aos objetivos traçados para o bimestre, as que parcialmente 

atingiram e as que não conseguiram alcançar às propostas elaboradas para o referido 

bimestre. 
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Num segundo momento, diretamente com o Professor Regente, os Pais se 

dirigem à sala de seus filhos onde têm a oportunidade de conhecer em que parâmetro 

do gráfico seu filho se encontra e o motivo pelo qual ele está neste nível. Após a 

semana destinada a Reunião de Pais, são feitos pela Direção, Supervisão e 

Professores o levantamento dos pais ausentes e os mesmos são reconvocados.  

Estes momentos vem sendo utilizado com sucesso desde o ano de 2016 por 

essa Equipe.  

Os Pais e/ou Responsáveis, tem a explanação clara do nível de aprendizagem 

de seu filho e, sendo assim, assumem juntamente com a Escola, a responsabilidade 

para o desenvolvimento dos mesmos, participando ativamente da avaliação escolar. 

RECURSOS 

HUMANOS:  

Equipe Gestora, Supervisão, Coordenação, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Orientação Educacional, Professor da Sala de Recursos, Professores 

Regentes, Estudantes e Pais e/ou Responsáveis. 

MATERIAIS:  

Data show, caixa amplificada, microfone e materiais pedagógicos. 

 PÚBLICO ALVO 

Comunidade escolar.  

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Durante o ano letivo de 2019. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente projeto é uma mostra do que se pretende realizar com os 

estudantes relativo à apropriação da função social do gênero textual e evolução na 

produção textual. Acredita-se que o gosto pela escrita pode ser adquirido e 

aprimorado no decorrer da escolarização e da vida cotidiana do estudante, para isso 

é necessário que as crianças entendam para que servem os textos e sejam 

participantes ativos na produção dos mesmos. 

A proposta do projeto é que cada estudante tenha contato intenso e frequente 

com diferentes gêneros textuais e possam produzir uma coletânea de textos de 

diferentes gêneros e autores, esse pode ser o incentivo inicial para a descoberta de 

novos escritores neste espaço de educação pública comprometida em formar um ser 

integral e atuante na sua sociedade.  

JUSTIFICATIVA 

Na perspectiva da formação de leitores críticos e escritores desenvoltos, 

pensou-se numa construção de um portfólio e ou um caderno para produção que 

reunisse todas as criações textuais de cada estudante, com possibilidade de 

expressões em gêneros textuais diversos, crendo que o estudante é capaz de 

expressar-se com clareza para o público leitor diferente daquele de sua própria sala 

de aula. 

O estudo inicial de diferentes gêneros textuais para este fim torna o trabalho 

mais produtivo, prazeroso e extensivo a todos os estudantes. 

OBJETIVO GERAL 

Promover o conhecimento de diferentes gêneros textuais, considerando seu 

uso social, finalidades, características e estruturas de escrita específica para que o 

estudante se sinta autoconfiante e capaz de produzir e de se apropriar da função 

social dos gêneros. 

ESPECÍFICOS 
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• Oportunizar aos estudantes o conhecimento de vários gêneros literários, para 

que decida a sua forma de produção textual que será utilizada na construção 

do portfólio ou caderno do estudante; 

• Utilizar-se de mecanismos prévios de apreciação do seu texto antes da entrega 

de sua produção final; 

• Proporcionar ao educando oportunidade de rascunho, revisão, acréscimo, 

exclusão e/ou reescrita de todo texto conforme decisão do próprio autor; 

• Favorecer a manipulação de portadores textuais. 

 

METODOLOGIA 

Cada professor selecionará os gêneros a serem trabalhados em cada ano de 

acordo com o Currículo em Movimento e com a vivência real de cada estudante, em 

posse disso serão selecionados textos diversos em que a criança terá contato, seja 

lendo individualmente ou de forma coletiva em diversos momento, as características 

serão levantadas e observadas por todos e sempre uma a questão será destacada: 

Qual é a função deste gênero na sociedade? 

De posse desse conhecimento prévio e a decisão tomada, cada estudante 

iniciará sua produção. Esta produção será acompanhada sistematicamente pelo 

professor que deverá organizar um portfólio com todo o processo da criança (versão 

inicial, sugestões do professor, sugestões das demais crianças, alterações realizadas 

após pesquisas, nova escrita, novas apreciações até chegar ao produto final). 

As aulas no laboratório, poderão ser destinadas à aquisição de noção e 

desenvoltura para que os estudantes consigam digitar sua produção neste espaço 

também. 

A apresentação de portadores textuais com ilustrações bem diferentes e até 

mesmo inusitadas, será o ponto de partida para aguçar a criatividade e o gosto pela 

arte de ilustrar, portanto, serão necessárias oficinas que ensinem aos estudantes 

técnicas básicas de cores, tamanho e profundidade. 

CRONOGRAMA 

 Ano Letivo de 2019. 

RECURSOS HUMANOS 
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Direção, supervisão, coordenação, professora do laboratório de informática, 

professores regentes, estudantes, pais, servidores, bem como a comunidade local 

interessada. 

 

RECURSOS MATERIAIS 
 Livros, jornais, revistas, bulas, folhas, computador, caneta, lápis, reprografia 

etc. 

 PÚBLICO ALVO 

Estudantes da Escola Classe 02 do Riacho Fundo II. 

 

AVALIAÇÃO 

Processual. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente projeto visa um direcionamento do momento do recreio como 

espaço de interação social e desenvolvimento das diferentes habilidades motoras. O 

mesmo surgiu de uma necessidade que emergiu no ambiente escolar, pois era 

durante o intervalo que as crianças mais se machucavam do que interagiam de 

maneira produtiva e amistável.  

Hoje as crianças possuem espaços e atividades diferenciadas o que diminuiu 

em 90% os acidentes entre as crianças, além de se tornar um momento prazeroso de 

interação entre os membros da comunidade escolar. 

 

JUSTIFICATIVA 

 O recreio, de um modo geral, é visto nas escolas como um espaço em que as 

crianças podem correr de forma desordenada e sem interação com os membros da 

comunidade escolar. Percebemos em nosso ambiente que essa ideia era errônea, já 

que a maioria dos estudantes, não aproveitavam esse momento de forma produtiva, 

o que gerava muitas ocorrências como machucados, ofensas verbais, enfim muitas 

crianças atendidas pela coordenação e direção, o modo como os estudantes estavam 

utilizando os espaços e o tempo causou preocupação e não poderia passa 

despercebido, visto que a escola e espaço de desenvolvimento e avanço não só da 

aprendizagem, mas da integridade de um modo geral da criança. 

Pensando em toda essa problemática o grupo levantou um diagnóstico do 

momento e foi perceptível que esse modelo de recreio se tornara ultrapassado e 

obsoleto. Várias propostas surgiram no decorrer do debate, porém uma chamou a 

atenção de todos, a proposta de um recreio maior com trinta minutos, com espaços 



50 

 

diferenciados de atividades para os estudantes e com a participação da Direção, dos 

professores, do SOE e dos servidores. Sabemos que a escola tem papel fundamental 

na formação do papel do cidadão, principalmente em uma cultura de paz em seu 

espaço, por isso faz-se necessário promover em seu interior atividades que promovam 

a cooperação, socialização e respeito mútuo como forma de viabilizar a inclusão 

social. Com isso a execução do projeto recreio divertido procura transformar os 

momentos de recreio em momentos de socialização, conscientizando todos dos 

limites, regras e valores na convivência entre pares. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Oferecer aos estudantes subsídios lúdicos, organizando o recreio dirigido, 

diminuindo a violência, e proporcionando atividades prazerosas que contribuem para 

o desenvolvimento global, humano e cultural dos participantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Propiciar atividades de grupo, responsabilidade e cooperação; 

• Promover a interação entre os membros da comunidade escolar, 

• Propiciar aos estudantes momentos de troca de conhecimento, práticas lúdicas 

e recreativas no ambiente escolar; 

• Organizar o recreio dirigido de forma prazerosa e produtiva; 

• Respeitar as possibilidades e conhecimento corporal, sua emotividade e seu 

próprio ritmo; 

• Incentivar a brincadeira do faz-de-conta, a solução de problemas, socialização, 

a cooperação e a solidariedade; 

• Incentivar a criatividade, a expressão corporal e a imaginação. 

 

METODOLOGIA 

 

Criar espaços com: Dama, Ping-pong, Uno, Lego, Queimada, Futebol 

Basquete, espaço com música para dança e para exploração dos estudantes. A 

equipe de professores se reveza sendo que metade irá acompanhar e interagir com 
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os estudantes nos diferentes espaços do intervalo. A equipe de Direção e o SOE 

acompanharão os 30 minutos de intervalo. 

 

CRONOGRAMA 

 Ano Letivo de 2019. 

RECURSOS HUMANOS 

 

Direção, supervisão, coordenação, professores regentes, estudantes, 

servidores. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 Jogos: Uno, Dama, Ping-pong, Uno, Lego. Bolas: Queimada, Futebol 

Basquete. Som. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Acontecerá de forma sistemática com conversas e dados relativos as ações 

que relativas ao intervalo, com uma proposta interventiva. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O conhecimento humano é construído ao longo do tempo e sua evolução faz-

se notória ao que diz respeito às novas tecnologias que impulsionam ideias 

anteriormente limitadas ao crescimento intelectual. 

Neste prisma, destaca-se, dentre outros, o computador que é um equipamento 

eletrônico de estimada importância no âmbito escolar e/ou cultural. 

Ao final do ano de 2009, esta U.E. recebeu através do PROINFO, 18 

computadores, 36 monitores e duas impressoras para a montagem do laboratório de 

informática. Somente no início do ano de 2011, a equipe gestora juntamente com o 

apoio da comunidade escolar, conseguiu montar o laboratório. Hoje os estudantes têm 

em suas atividades rotineiras, aulas no laboratório de informática com a professora 

regente e com o apoio da professora Diulli Nabelle.   

 

JUSTIFICATIVA 
 

O mundo está totalmente informatizado. Esta ferramenta de consulta e 

comunicação atualmente é a mais utilizada.  

 

Acreditamos que, havendo um horário reservado exclusivamente ao 

laboratório, as crianças terão oportunidade de acompanhar a evolução tecnológica 

familiarizando-se com a máquina que, por vezes, se torna estranha, pois nem todos 

têm acesso à mesma. 

 

Entendemos que este recurso pedagógico vem somar ao trabalho 

desenvolvido pelos profissionais de educação nesta U.E., acrescentando 

conhecimento e visando a melhoria da qualidade de ensino.   

 

OBJETIVO GERAL 
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Introduzir os estudantes desta U.E. ao mundo informatizado, visando a 

melhoria do ensino e aprendizagem em consonância com o currículo ministrado em 

sala de aula pelo Professor Regente.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Proporcionar um momento coletivo e exclusivo no laboratório de informática; 

• Desenvolver a cultura virtual; 

• Familiarizar os estudantes aos equipamentos tecnológicos; 

• Adquirir mais um recurso pedagógico em prol do aprendizado; 

• Acessar a internet para fins construtivos de conhecimento; 

• Utilizar a linguagem informatizada como meio de comunicação. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Uma vez na semana, durante 50 minutos, as turmas têm agendamento no 

laboratório de informática.  

Os estudantes são acompanhados pelo professor regente. 

Os estudantes, dentre outros trabalhos, digitam textos, desenham, pesquisam 

sobre diversos assuntos através da internet de forma coletiva e monitorada pela 

professora responsável pelo laboratório com prévia seleção de conteúdo pedagógico 

oriundo do currículo da educação básica. 

 

PÚBLICO ALVO 

Estudantes da escola classe 02 do Riacho Fundo II. 

 

RECURSOS 

CPUs, monitores, mouse, teclado, impressora, internet e fone de ouvido. 

 

CRONOGRAMA 

O projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo de 2019. 

 

AVALIAÇÃO 

 Processual. 
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1. Apresentação 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) apresenta o 

Projeto Educação com Movimento (PECM) para a rede pública de ensino, orientando 

a inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental.  

 O documento reúne concepções, princípios, procedimentos e instrumentos 

avaliativos que norteiam a organização do trabalho pedagógico e administrativo desse 

profissional em consonância com os documentos curriculares norteadores da rede 

pública de ensino do Distrito Federal.  

O Projeto Educação com Movimento tem como finalidade precípua a ampliação das 

experiências corporais dos estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre 

o(a) professor(a) de atividades e o(a) professor(a) de Educação Física na perspectiva 

da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do 

Distrito Federal.  

A partir dessa política desenvolvida pela Gerência de Educação Física e Desporto 

Escolar, da Diretoria de Programas Institucionais, Educação Física e Desporto 

Escolar, em parceria com as Diretorias de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, 

espera-se contribuir para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem dos 

estudantes, possibilitando uma formação integral crítica e integrada ao Projeto 

Político-Pedagógico das unidades escolares.    

1. Objetivos  

Objetivo Geral 

Implementar a política pública de educação denominada Educação com Movimento 

na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na rede pública de 

ensino do Distrito Federal, ampliando as experiências corporais mediante a 

intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o (a) professor(a) de 

atividades e o (a) professor(a) de Educação Física na perspectiva da Educação 

Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal.  

Objetivos Específicos 

• Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes na Educação Física, tais 

como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e conhecimentos 

sobre o corpo, integrando-os aos objetivos e conteúdos da Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental;  

• Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de 

educação física, por meio do planejamento e atuação integrada ao trabalho do 

professor de atividades, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola 

e com o currículo da educação básica; 
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• Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as 

necessidades da criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias 

didático-metodológicas da educação física na organização do trabalho pedagógico da 

escola. 

2. A inserção da Educação Física na Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental 

 

A inserção da Educação Física na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental não é uma proposta nova. Algumas iniciativas foram conduzidas em 

Minas Gerais, Amazonas e no município de Goiânia, despontando no Distrito Federal, 

no final dos anos 50 e início dos 60, com Anísio Teixeira, ao pensar o projeto de 

educação para a Capital da República1.       A iniciativa, que seria referência nacional, 

implementou-se, à época, no projeto denominado Escola-Parque, inserindo o 

componente curricular Educação Física, entre outros, para estudantes dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, proposta esta que perdura até os dias atuais. 

Em 2012, inspirada na experiência da Escola Candanga (1997), a Coordenação 

de Educação Física e Desporto Escolar, em parceria com a Coordenação de Ensino 

Fundamental da Subsecretaria de Educação Básica, e com o apoio da Subsecretaria 

de Gestão de Pessoas passou a desenvolver o Projeto Educação com Movimento 

(PECM), inserindo progressivamente o professor de Educação Física nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, conforme dados da tabela 01. 

TABELA 01  
Unidades escolares atendidas pelo PECM entre 2013 e 2015. 
 

 

 

 
 
 
Fonte: CEFDESC 

 
 O PECM, vem expandindo progressivamente sua organização no atendimento 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e, em 2014, passou a atender a Educação 

Infantil, inserindo-se no planejamento das políticas públicas educacionais constantes 

no Plano Distrital de Educação (PDE) e no planejamento estratégico da SEDF.  

A ampliação desse atendimento para a Educação Infantil e a integração à 

política de Educação Integral requerem orientações didático- pedagógicas e 

administrativas que possibilitem a atuação conjunta entre o professor de educação 

física e o professor de atividades, com o partilhamento entre estes docentes, do 

planejamento e as ações voltadas para o trabalho com a cultura corporal das crianças. 

                                                           
1 TEIXEIRA, Anísio. A Escola Parque da Bahia. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de 

Janeiro, v.47, n.106, abr./jun. 1967. p.246-253. 
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4. O Currículo e os fundamentos norteadores do trabalho pedagógico do 

professor de Educação Física 

A Educação Física no sistema público de ensino do Distrito Federal é 

orientada pelo Currículo da Educação Básica, que apresenta as concepções, objetivos 

e conteúdos nas etapas e modalidades da educação. Este documento é a base do 

trabalho pedagógico do professor na escola. Discutido amplamente pelos educadores 

da rede pública, o Currículo é a materialização dos desejos e anseios da comunidade 

escolar. Ressalta-se que as orientações para o trabalho pedagógico não se 

configuram como um “manual”, e sim, como um documento orientador crítico que tem 

por objetivo pensar, articular, organizar, desenvolver e avaliar as práticas educativas 

das unidades escolares de forma qualificada.  

A prática pedagógica do professor de Educação Física, integrada à prática 

pedagógica do professor de atividades, tem como objetivo fortalecer e enriquecer o 

trabalho educativo com a criança na educação infantil e os anos iniciais do ensino 

fundamental. As aulas de educação física nestas etapas da educação básica visam à 

ampliação do acesso às manifestações da cultura corporal, possibilitando o 

desenvolvimento da linguagem corporal, umas das formas proeminentes de 

aprendizagem do ser humano na perpectiva da Educação Integral.  

“Espera-se, com essa lógica curricular, favorecer o encontro 
interdisciplinar, bem como evitar a valorização entre um tempo 
de alegria, caracterizado por atividades não convencionalmente 
escolares, e um tempo de tristeza, caracterizado pelo conteúdo 
formal e acadêmico [...]” (DISTRITO FEDERAL, SEDF, Caderno 
de Pressupostos Teóricos, 2014, p.25).    

Assim, compreende-se que o PECM colabora para uma transformação no 

cotidiano da escola, onde Educação Física e pedagogia se unem, dividindo 

conhecimentos e espaços antes inexplorados. É sabido que a escola tradicionalmente 

tem lidado de forma pouco flexível com a corporeidade das crianças, consolidando 

uma prática social sem ouvir as necessidades destas. De acordo com Costa (2000), 

as práticas escolares não percebem as crianças como sujeitos com opiniões próprias 

e contribuições a dar, pormenorizando as capacidades de criação e recriação de suas 

realidades, suas produções e culturas.  

As ações psicomotoras e intelectuais, tais como o brincar, o jogar, são, 

portanto, produções corporais indivisíveis não apenas na criança, mas em 

qualquer ser humano. A fragmentação corpo e mente tem sido um paradoxo à escola 

pública na busca pela formação integral dos estudantes.  

Diferente da visão psicológica idealista acerca da criança onde esta era 

paparicada ou vista como um adulto em miniatura (LAPIERRE E AUCOUTURIER, 

1984), a criança vivencia o mundo ao seu redor de forma única. Não é mais possível 

formas de organização do trabalho pedagógico em que se acredita ser possível 

educar a criança, dividindo-a em corpo e mente, ou seja, a sala de aula como sendo 

o espaço da aprendizagem e da seriedade, e o espaço do pátio ou da quadra de 
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esportes como sendo o espaço da recreação, e secundário ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

A criança aprende por meio do movimento de saltar, correr, chutar, 

arremessar, rolar, transpor barreiras por meio de jogos, brincadeiras e atividades 

lúdicas. A aquisição de habilidades básicas e controle corporal permitem à criança 

apimorar seus gestos e expressões de forma a possibilitar interações humanas mais 

diversas, no caso da Educação Física, pautadas pela ludicidade e pela conquista da 

autonomia e autoconfiança.pela criança. 

Conforme Rodrigues (2005), a linguagem corporal precede a comunicação 

humana e invariavelmente transcende às demais formas de comunicação. A 

incontestável importância das brincadeiras, jogos, danças, lutas, esportes e ginásticas 

e conhecimentos sobre o corpo na construção do acervo cultural e cognitivo de nossos 

estudantes, desde seu ingresso na educação infantil, demonstra a relevância do 

professor de educação física na abordagem dessa linguagem em articulação com 

os objetivos e conteúdos da Educação Básica previstas no Currículo. 

Assim, os professores devem proporcionar metodologias nas quais estão 

envolvidos – o(a) professor(a) de atividades, regente da turma, o coordenador 

pedagógico local, os gestores, orientadores educacionais e demais integrantes do 

corpo docente – para a concretização de uma proposta curricular integrada.   

Dessa maneira, o planejamento e a intervenção do professor de educação 

física articulam-se ao planejamento e intervenção do professor de atividades, ou seja, 

requerem o exercício dos princípios epistemológicos, interdisciplinaridade, relação 

teoria e prática, flexibilização e contextualização (DISTRITO FEDERAL, Caderno 

Pressuposto Teóricos, 2014, p. 66) por ambos os profissionais na organização do 

trabalho pedagógico. Essa perspectiva enfatiza a presença do professor de atividades 

como observador participante no processo ensino-aprendizagem conduzido pelo 

professor de educação física, visando à compreensão da especificidade da 

intervenção pedagógica desenvolvida por meio da cultura corporal.  

Reciprocamente, o professor de Educação Física buscará se aproximar do 

ambiente de aprendizagem e desenvolvimento propiciado pelos professores de 

atividades, criando condições para que ambos possam desenvolver o processo 

interdisciplinar no que se refere ao planejamento, execução e avaliação de suas 

intervenções pedagógicas.  

4.1. Base Curricular orientadora dos Anos Iniciais do Ensino do Ensino 

Fundamental 

A Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental representa um 

avanço na compreensão da importância da cultura corporal do movimento na 

organização curricular da escola. As práticas corporais assumem grande importância 

nesta etapa, não apenas porque proporcionam às crianças momentos de ludicidade, 

mas porque o movimento corporal está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento 

das crianças. 
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A formação integral da criança tem como ponto de partida a prática social por 

meio da brincadeira, do jogo e de movimentos básicos, “vivenciados em atividades 

orientadas, de iniciação das danças, de ginásticas e de jogos pré-desportivos, entre 

outras atividades que, ao oportunizar as aprendizagens, favorecem o 

desenvolvimento geral do estudante” (DISTRITO FEDERAL, SEDF, Caderno dos 

Anos Iniciais Ensino Fundamental, 2014, p. 20). 

Compreende-se que a Educação Física não deve ser tratada como 

complementar aos outros componentes curriculares. Apesar de ser uma área de 

conhecimento centrada no movimento humano, está em contato direto com as outras 

áreas do conhecimento, que possibilitam a interpretação da realidade e a construção 

da identidade e expressividade por meio da linguagem corporal.    

Dessa forma, superam-se abordagens da educação física como ferramenta 

para canalizar as energias das crianças ou como mera atividade física que busca 

apenas o aperfeiçoamento motor, sendo apartada do fazer pedagógico da escola.  

O planejamento, organização e intervenção pedagógica do professor precisa 

ter como finalidade a aprendizagem de todos os estudantes, considerando a sua 

realidade, a sua história de vida e o seu contexto sociocultural. Dessa forma, a 

interdisciplinaridade precisa ser enraizada nas relações interpessoais no fazer 

pedagógico do professor, superando abordagens fragmentadas e reducionistas do 

seu trabalho, equivocadamente centradas no aspecto cognitivo, no mérito individual e 

no tecnicismo-conteudista.  

Neste sentido, o acesso à cultura corporal na escola, deve permitir um estilo 

pessoal de participação para cada estudante, evitando seguir modelos e estilos 

esteriotipados de movimento e de práticas. O momento é de levar os estudantes à 

explorarem sua corporalidade, levando em conta seus limites e potencialidades, com 

o objetivo de ampliar suas possibilidades de movimento, sua autonomia e seu 

desenvolvimento pleno. A inserção gradativa do professor de Educação Física nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental contribui para o desenvolvimento integral dos 

estudantes. Esta conquista vem demonstrando a importância da valorização das 

práticas corporais inseridas no universo da cultura corporal das crianças.  

O professor de Educação Física do PECM deverá elaborar seu planejamento 

de ensino para esta etapa tendo como base a organização curricular do projeto 

político-pedagógico da escola, referenciado no Currículo da Educação Básica da 

SEDF. 

4.3. Organização do trabalho pedagógico do professor 

Ao pensarmos na organização do trabalho pedagógico do professor devemos 

avaliar que esta organização se dá de um determinado ethos social e histórico. O 

planejamento faz parte da própria evolução humana, e carrega consigo reflexos do 

contexto sociocultural maior da sociedade.  
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O planejamento da intervenção pedagógica na escola deve ir além de uma 

lista de conteúdos e tarefas a serem seguidos. Planejar é pesquisar e construir novas 

possibilidades críticas acerca da realidade dos estudantes e do próprio professor.  

Para Gandin (1994), planejar é decidir que tipo de sociedade e de ser humano 

são esperados e que tipo de ação educativa será desenvolvida, verificando a distância 

real desta ação para o resultado esperado. De acordo com Libâneo (2004), o 

planejamento docente é um processo de racionalização, organização e coordenação 

prática docente, articulando a ação educativa e a realidade social.  

Ao mesmo tempo, o planejamento é um momento de pesquisa 
e reflexão intimamente ligado à avaliação. Assim, o ato de 
planejar não se reduz ao mero preenchimento de formulários 
administrativos. É a ação consciente de prever a atuação do 
educador, alicerçada nas suas opções político-pedagógicas e 
fundamentada nos problemas sociais, econômicos, políticos e 
culturais que envolvem os participantes do processo de ensino-
aprendizagem (escola, professores, estudantes, pais, 
comunidade) (MAIA, C. M.; SCHEIBEL, M. F.; URBAN, A. C, 
2009, p. 104).  

Os professores são os principais sujeitos mediadores do processo de ensino-

aprendizagem e do desenvolvimento dos estudantes no ambiente escolar. Este 

documento se propõe a dialogar e provocar os professores de Educação Física para 

que avancem ainda mais no planejamento de suas intervenções pedagógicas nos 

diversos espaços educativos da escola.  

Não existe “fórmula secreta” e nem “receita” para uma intervenção eficiente e 

eficaz, tendo em vista que a forma de enfrentar a realidade escolar e de resolver 

problemas está intrinsecamente ligada às especificidades de cada contexto e seus 

respectivos processos de construção. Essa construção contextual requer o 

delineamento específico do professor no que tange o conhecimento escolar, pois 

historicamente a escola tem pormenorizado o saber popular ou tudo que transgrida o 

conhecimento tradicional, que é transmitido de forma pronta e acabada. Seu papel 

não é o de mostrar como se faz, mas de provocar os estudantes, a partir da criação 

de situações desafiadoras, a descobrirem como fazer (DISTRITO FEDERAL, SEDF, 

Caderno dos Anos Iniciais Ensino Fundamental, 2014). 

As estratégias didático-pedagógicas desafiam e provocam situações de 

ensino-aprendizagem, levando em conta a historicidade que cada estudante carrega 

consigo, sua trajetória enquanto ser socialmente em construção, e participante ativo 

do mundo circundante. E é só desta forma que é possível se organizarem os 

conhecimentos escolares e, consequentemente a prática pedagógica do professor de 

Educação Física.  

Compreende-se que a integração do trabalho dos professores de Educação 

Física e de atividades se concretiza por meio da participação ativa nos espaços de 

coordenação pedagógica, cada qual com sua importância e características. Enquanto 

a coordenação pedagógica coletiva possibilita a unidade e a avaliação dos processos 

de ensino aprendizagem da escola como um todo, as coordenações pedagógicas por 
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área do conhecimento permitem o estabelecimento da progressão curricular, que 

considera a abrangência e a profundidade dos conteúdos e objetivos ligados à 

Educação Física. Por fim, destaca-se a imprescindibilidade da coordenação 

pedagógica com o professor de atividades, entendendo que este é o momento que 

possibilita concretamente a interdisciplinaridade. 

A sistematização do planejamento do professor de Educação Física, na 

medida que é integrado ao trabalho pedagógico do professor de atividades, precisa 

compor a organização curricular do projeto político-pedagógico da escola, entendendo 

que esse registro, longe de ser uma demanda burocrática, traz consistência didático-

pedagógica e coerência para a intervenção do professor de Educação Física em 

relação aos outros projetos e atividades pedagógicas desenvolvidas no âmbito da 

unidade escolar. Além disso, possibilita avaliar com maior clareza a organização 

curricular da Educação Física no que tange a abrangência dos conteúdos da cultura 

corporal e a profundidade na abordagem desses conhecimentos, dentro do que 

circunscreve a especificidade da Educação Física escolar.  

Ainda no tocante à organização do trabalho pedagógico do professor de 

Educação Física, salienta-se que a avaliação colabora para uma perspectiva integral 

de formação.  O alinhamento de parâmetros que articulam os níveis de avaliação 

educacional, entrelaçando os níveis de avaliação desde a avaliação da aprendizagem 

do estudante, avaliação institucional e avaliação em larga escala ou em rede 2 , 

preocupa-se com a identificação de potencialidades e fragilidades do Projeto com 

vistas à assegurar um trabalho integrado e de qualidade aos estudantes da rede 

pública de ensino. Os instrumentos de avaliação e a descrição metodológica de 

quando e com aplicá-los figura na seção posterior referente a este tema.  

5. Princípios de funcionamento 

 Os princípios de funcionamento do PECM buscam orientar a inserção do 

professor de Educação Física em consonância com as especificidades da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva da formação integral 

dos estudantes. Esses princípios precisam ser observados no momento de modulação 

da unidade escolar, no que concerne a quantidade de aulas semanais e de turmas 

atendidas pelo professor, com vistas assegurar a qualidade da intervenção 

pedagógica. 

Os princípios precisam ser garantidos pela equipe gestora da unidade escolar, 

em parceria com as Coordenações Regionais de Ensino. O não cumprimento destes 

poderá acarretar o desligamento da escola, que serão avaliados e orientados pela 

GEFID.   

Princípios: 

                                                           
2 DISTRITO FEDERAL. SEDF. Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala. 
2014-2016. 
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1° O professor de Educação Física deverá ter jornada de 40 horas semanais em 

regime de jornada ampliada, resguardando o contra turno para as atividades de 

coordenação pedagógica, com a exceção da situação prevista no 3° princípio; 

2º O atendimento do professor de Educação Física na Educação Infantil e/ou nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental deverá primar em todos os casos pelo planejamento 

conjunto com o professor de atividades e participação efetiva nos espaços das 

coordenações pedagógica coletiva e por área do conhecimento. A intervenção 

pedagógica do professor de educação física deverá ser conjunta com o professor de 

atividades, firmando uma atuação pedagógica interdisciplinar; 

3° Cada professor de Educação Física deverá atender, no mínimo, 10 e, no máximo, 

15 turmas. Na Educação Infantil, caso a unidade escolar já possua o professor e o 

número de turmas, por período, for inferior a 10, o docente poderá atender no regime 

de 20 h mais 20 h, desde que sejam preservados os momentos de coordenação 

pedagógica com o professor de atividades, em ambos os turnos;  

4° O desenvolvimento do Projeto, quanto ao quantitativo de aulas e à duração, na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental será organizado assim:  

duas intervenções semanais de 50 minutos, evitando-se aulas duplas ou em dias 

consecutivos; 

5° Na Educação Infantil o professor de Educação Física deverá atender, 

prioritariamente, os estudantes do 2° período (5 anos), expandido gradativamente 

para o 1°período;  

6º Nos Anos iniciais do Ensino Fundamental será priorizado o atendimento das turmas 

de 5º ano, expandindo para as turmas de 4º, 3º, 2º, 1º, até que se complete o máximo 

de 15 turmas. Caso não se consiga atender todas as turmas de um mesmo ano, 

poderão ser reduzidos os atendimentos deste ano para uma aula semanal. 

 

6. Metodologia 

O desenvolvimento metodológico do PECM foi elaborado com vistas a 

assegurar o trabalho interdisciplinar, operacionalizando a inserção do professor de 

Educação Física na organização escolar da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Com isso, estabeleceram-se as rotinas da regência do professor 

em um dos turnos, garantindo o outro para a realização das coordenações 

pedagógicas, cursos de formação continuada e realização das reuniões ordinárias do 

Projeto.  

Salienta-se que a organização proposta na Tabela 01 faz referência ao 

atendimento em regime de jornada ampliada de 40 horas semanais do professor de 

Educação Física, exigindo adaptações para o cumprimento dos princípios do Projeto 

no caso da atuação de professores em regime de 20h/20h.  
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Tabela 01 

Organização do trabalho pedagógico do professor de educação física 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Matutino Regência Regência Regência Curso de 
Formação 
Continuada/ 
Coordenação 
Pedagógica 
por área 

Coordenação 
Pedagógica 
Individual 

Vespertino Regência Regência Regência Curso de 
Formação 
Continuada/ 
Coordenação 
Pedagógica 
por área 

Coordenação 
Pedagógica 
Individual  

 

Conforme a tabela apresentada, destaca-se um dos turnos para a realização 

das aulas de educação física, entendendo a necessária integração dessas 

intervenções com o professor de atividades para possibilitar o exercício da 

interdisciplinaridade. O processo de ensino de Educação Física, além de contribuir 

para ampliação do acervo cultural e corporal dos estudantes, possibilita o 

desenvolvimento de conteúdos teórico-práticos relacionados às mais diversas áreas 

do conhecimento tanto na Educação Infantil quanto nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Dessa maneira, a observação participante do professor de atividades pode 

direcionar as intervenções didático-pedagógicas no sentido de qualificar as 

brincadeiras, jogos, esportes, ginásticas, lutas, danças e conhecimentos sobre o corpo 

para um processo de ensino integral dos estudantes, envolvendo os conteúdos das 

áreas do conhecimento linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da 

natureza e ensino religioso, no caso dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e das 

linguagens corporal, oral, escrita, matemática, artística, digital, interações com a 

natureza e com a sociedade e cuidado consigo e com o outro, no caso da Educação 

Infantil.  

O outro turno fica destinado às atividades de planejamento e de formação 

continuada para o professor de educação física, das quais destacam-se os momentos 

de coordenação pedagógica, indispensáveis à integração do seu trabalho ao projeto 

político-pedagógico da unidade escolar, em especial à coordenação pedagógica com 

o professor de atividades. Ainda serão realizadas reuniões pedagógicas, coordenadas 

pela GEFID/DIPEF/COETE/SUBEB, com o objetivo de socializar as experiências 
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pedagógicas e, ao mesmo tempo, adquirir orientações administrativas e didático-

metodológicas que viabilizam o desenvolvimento do Projeto. 

Visando manter uma atualização constante e aprofundar as especificidades 

da Educação Física nessas etapas de ensino, também se faz necessária a 

participação desses professores em cursos de formação continuada, promovidos 

anualmente pelo Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE) 

em parceria com a GEFID. 

O processo de registro administrativo e pedagógico do professor de Educação 

Física vincula-se identicamente aos procedimentos de escrituração da Carreira 

Magistério Público da SEDF, com assinatura de folha de ponto e preenchimento de 

diário de classe, elaborado em parceria com a Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV) em formato impresso, diário eletrônico e 

virtual, este último em fase de desenvolvimento.  

Além dos procedimentos padrão de escrituração, o PECM prevê instrumentos 

de avaliação próprio que visam orientar numa perspectiva formativa de avaliação da 

aprendizagem e avaliação institucional dos professores, gestores e estudantes 

envolvidos no Projeto.  

Ao final de cada ano, o professor de educação física deverá elaborar um 

relatório em formato de portfólio apresentando suas experiências desenvolvidas na 

escola. Os instrumentos encontram-se explicitados e detalhados na seção de 

avaliação. 

7.  Avaliação   

O ato de avaliar assume diferentes significados de acordo com o contexto de 

sua aplicação e com os objetivos de quem o aplica. No campo educacional a avaliação 

consiste em um conjunto de procedimentos e técnicas de registro, observação e 

mensuração de dados referentes às condições, processos, concepções, objetivos e 

conteúdos da educação na perspectiva da definição de prioridades para a elaboração 

e retroalimentação do planejamento.  

Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para 
desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. Embora a 
avaliação seja um termo polissêmico, entende-se que 
instrumentos/procedimentos pelos quais a análise qualitativa se 
sobreponha àquelas puramente quantitativas podem realizar de 
maneira mais justa o ato avaliativo. Dessa sobreposição 
decorrem o olhar e a intervenção humana que os sistemas 
computadorizados, por si só, não são capazes de atingir. 
(DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, SEDF, 2014-
2016. p. 12). 

 

A avaliação tem como objetivo compreender as especificidades de cada 

unidade escolar em seus três níveis (aprendizagem, institucional e em redes), 

considerando a gestão, o professor e o estudante. A construção do processo avaliativo 
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deve se orientar pelo Projeto Político-Pedagógico da escola, sendo construído de 

forma coletiva e democrática, tendo como referência o Currículo da Educação Básica 

do Distrito Federal e os outros documentos norteadores do trabalho pedagógico, em 

especial, as Diretrizes de Avaliação Educacional do Distrito Federal.  

É importante considerarmos que nestas etapas, de maneira predominante, 

faz-se presente a avaliação formativa e participativa, onde o professor não pode se 

limitar a observar, devendo integrar as brincadeiras, jogos e atividades lúdicas de 

maneira corporal e colaborativa. Tal envolvimento no desenvolvimento das práticas 

pedagógicas nas aulas de educação física possibilita a observação sistemática das 

aprendizagens e do desenvolvimento dos estudantes de forma muito mais intensa e 

concreta, pois é vivenciando que o professor sente e pode, de fato, analisar os 

avanços e desafios enfrentados pelas crianças, considerando que nesta fase há um 

predomínio das relações afetivas.   

Nesse sentido, avaliar no contexto das aulas de Educação Física, em 

qualquer tempo e em qualquer espaço, não pode se resumir à aplicação de atividades 

corporais mecânicas e repetitivas, muito menos à aplicação de uma avaliação 

quantificadora que tenha como eixo orientador movimentos desconexos, 

desarticulados e sem qualquer relação com a cultura e com a história de cada 

estudante e de sua comunidade.  

Os instrumentos de avaliação apresentados neste documento não pretendem 

ser as únicas ferramentas de investigação da realidade, podendo o professor 

acrescentar novos itens para avaliação, caso considere que os itens propostos não 

atendam completamente aos objetivos planejados por este. É importante que o 

preenchimento do instrumento de avaliação do estudante seja feito em conjunto com 

o professor de atividades e o professor de educação física, para que se possa ter uma 

melhor visão sobre o desenvolvimento do estudante. 

Para tanto, o Projeto adota os seguintes instrumentos de avaliação: 

1 - Modelo de Portfólio do Projeto: 

O Portfólio é parte integrante do processo avaliativo do Projeto. Deve ser entregue à 

GEFID, ao final do ano letivo formato virtual e impresso. Os itens constantes do 

portfólio têm papel fundamental nas ações e planejamentos futuros. É por meio deles 

que são elaborados os relatórios anuais, o planejamento para o ano seguinte, bem 

como serão identificadas as fragilidades na execução do Projeto. Os itens relativos 

aos planejamentos e atividades são aproveitados para a elaboração e atualização de 

cadernos pedagógicos e para a montagem de vídeos que divulguem as estratégias 

positivas utilizadas pelos (as) professores (as) - Videoteca. 

2 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos estudantes  

A avaliação realizada pelos estudantes tem como objetivo verificar o alcance 

do Projeto na visão dos seus beneficiários. As questões apresentadas visam 

diagnosticar a percepção do estudante em relação aos benefícios individuais como 

também sobre o funcionamento do Projeto. Tendo em vista o elevado número de 
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estudantes é recomendado que a avaliação seja realizada por amostragem 

aleatória, nas diversas turmas atendidas, utilizando, aproximadamente, 5 

estudantes por turma. Neste instrumento deve ser lançado o resultado do total 

de estudantes respondentes de acordo com os itens apresentados, e nas 

questões abertas as opiniões dos estudantes devem ser colocadas em forma de 

tópicos, constando como anexo do portfólio. 

3 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos professores de atividades  

Este modelo de avaliação busca analisar o Projeto pela percepção do(a) 

professor(a) de atividades, principalmente nos aspectos relativos ao desenvolvimento 

do estudante e sua relação com o planejamento e atuação conjunta com o(a) 

professor(a) de educação física. Para a inclusão no portfólio, deve ser anexada 

apenas uma ficha com os dados gerais, sendo que os comentários devem ser 

colocados em forma de tópicos. 

4 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos gestores  

 A avaliação realizada pelo gestor da unidade escolar objetiva acompanhar a 

realização do Projeto na visão deste em âmbito local. Neste instrumento existem 

campos para observações mais abertas, onde poderão ser detalhadas as 

opiniões destes gestores de forma mais ampla. Os dados obtidos servirão para 

retratar o andamento do Projeto e a identificação de fragilidades que possam ser 

corrigidas a nível local e central, para o alcance mais abrangente de suas finalidades. 

Também deve ser anexado ao portfólio.  

5 - Modelo de Avaliação pedagógica dos estudantes  

 Esta avaliação visa acompanhar o desenvolvimento dos estudantes em 

suas diversas dimensões, conforme estabelecido na perspectiva de uma 

Educação Integral. Além das afirmações ali contidas, o professor tem a liberdade de 

incluir outras que não estejam contempladas, mas que se adequem melhor ao seu 

plano de ensino. Os dados constantes desta ficha de avaliação devem ser utilizados 

para subsidiar os (as) professores(as) de atividades na elaboração dos registros 

avaliativos da Educação Infantil (RDIA) e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Rav). 
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 OBJETIVO GERAL 

➢ Articular o Projeto Político pedagógico, organizando a reflexão, a participação, 

o espaço, a formação, o planejamento e a avaliação de forma que possa 

propiciar aos estudantes o desenvolvimento de sua aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Executar formações com foco na aprendizagem dos estudantes; 

✓ Planejar de forma coletiva e reflexiva, ações articuladas com o PPP; 

✓ Avaliar ações, metas e estratégias visando a aprendizagem dos estudantes; 

✓ Fornecer dados e informações sobre avaliações internas e externas, para 

intervenções pedagógicas; 

✓ Proporcionar reflexões acerca de metodologias e processos de 

aprendizagem; 

✓ Fornecer subsídios para o trabalho pedagógico do professor, visando o 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes; 

 

    META 

✓ Implementar um espaço de construção coletiva e reflexiva de formação, 

planejamento e avaliação das ações e espaço pedagógico do ambiente escolar 

com o objetivo do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. 

 

    AÇÕES 

❖ Revitalizar a coordenação pedagógica objetivando a participação ativa dos 

profissionais criando espaços para estudos e discussões de temas pertinentes 

à educação, através da utilização de textos, jornais, projetos, legislação, 

sugestões advindas dos profissionais, palestras, fóruns etc; 

❖ Organizar a rotina pedagógica; 

❖ Destinar períodos letivos para à saída de campo com os estudantes para 

estudos, visitações, lazer, dentre outros; 

❖ Utilizar o espaço da coordenação pedagógica para realizar atividades 

extraescolares visando o desenvolvimento de projetos; 
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❖ Proporcionar formações em lócus com profissionais da escola e convidados; 

❖ Planejar ações que possam propiciar o desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes; 

❖ Propiciar a formação continuada e em serviço, através de oficinas; 

❖ Utilizar o espaço da coordenação para confecção de material didático, 

elaboração de avaliação, planejamento interdisciplinar, debate dos temas 

transversais etc.; 

❖ Aplicar os conhecimentos profissionais e planejar coletivamente, por ano, as 

atividades a serem ministradas em sala de aula; 

❖ Propiciar estudo de gráficos relacionados aos índices do desenvolvimento 

escolar, objetivando a melhoria da aprendizagem e da qualidade de ensino; 

❖ Propiciar momentos de estudos de interesses educacionais - Ex: Currículo, 

Pressupostos Teóricos, etc; 

❖ Avaliar e repensar novar estratégias relacionadas ao Projeto Político 

Pedagógico; 

❖ Proporcionar ação conjunta das coordenadoras e supervisora para subsidiar o 

trabalho do professor regente visando o aprendizado dos estudantes. 

 

CRONOGRAMA 

 Ano Letivo de 2019. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será formativa e processual com debates reflexivos, análise de 

índices internos e externos, conselhos de classe participativo, de forma a intervir e 

repensar práticas, sempre com o objetivo de promover a aprendizagem dos 

estudantes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Classe 02 do Riacho Fundo II está situada na QN 14 conjunto D, 

Área Especial Lote A, Riacho Fundo II - DF, tendo sua localização em zona urbana, 

fazendo parte da rede de unidades de ensino da Secretaria de Estado de 

Educação, CRE do Núcleo Bandeirante.  

Este estabelecimento de ensino dispõe de 13 salas de aula, cozinha com 

dispensa, sala com supervisão, sala de direção, secretaria, sala de apoio 

administrativo, sala de coordenação, sala de professores, biblioteca (sala de 

leitura), depósito, sala de recursos, sala do SOE, sala da EEAA, laboratório de 

informática, almoxarifado, mecanografia, copa, banheiro para os professores (as), 

banheiro para os estudantes (as), sala dos servidores, banheiro para os servidores, 

área de serviço, área para canteiro, estacionamento, pátio coberto, descoberto, 

guarita, quadra de esporte e área para recreação e lazer. 

A equipe que trabalha na escola é composta por uma diretora, um vice-diretor, 

uma secretária, uma supervisora, duas coordenadoras, uma orientadora, uma 

psicóloga itinerante, vinte e seis professores, sendo 14 efetivos e 12 de contrato 

temporário, oito educadores sociais, dois professores de Educação Física (projeto 

Educação com movimento), duas professoras readaptadas (apoio pedagógico- 

reprodução de material pedagógico, projeto sustentabilidade), uma professora com 

restrição médica atuando como apoio no laboratório de informática, quatro 

funcionárias da carreira assistência atuando na secretaria, uma da carreira assistência 

atuando no apoio administrativo (encarregado pela merenda) readaptado, três da 

carreira assistência atuando na portaria (três readaptados), uma da carreira 

assistência atuando na sala de leitura (readaptada), sete terceirizados da empresa 

Juiz de Fora (encarregados pela limpeza), quatro terceirizados da G&E (cantina), 4 

terceirizados da Global (Vigilância  desarmada). 

Hoje a escola atende crianças de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de 

9 anos funcionando nos turnos matutino e vespertino e Ensino Especial no turno 

matutino. 

A comunidade que nossa escola atende apresenta alta rotatividade, ou 

seja, não é uma comunidade fixa em suas moradias o que dificulta, na maioria dos 

casos, a aprendizagem dos estudantes. O bairro não apresenta áreas para lazer, 

revela alto índice de criminalidade, desemprego e envolvimento de jovens com 
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drogas. Em sua maioria, os estudantes são de poder aquisitivo baixo e seus pais 

com baixo grau de instrução. 

Ainda, tem como característica a inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais especiais. Portanto, atende estudantes com 

deficiência intelectual, deficiência física com altas, médias e baixas necessidades 

educacionais, TOD, DPAC, com diagnóstico de TDAH e outros transtornos 

funcionais, deficiência visual. As turmas estão compostas da seguinte maneira: 

uma classe de ensino especial, cinco de integração inversa e as demais com 

integração total.  

            A escola atua de acordo com o eixo norteador “Bullying, não é brincadeira”: 

buscando promover a construção dos conhecimentos, desenvolvendo o 

sentimento de confiança, capacidade afetiva, física, cognitiva, ética, de inter-

relação pessoal e de inserção social, através do resgate e assimilação dos valores 

necessários a boa convivência em sociedade. 

           Conforme a Proposta Pedagógica a educação é imprescindível para a 

evolução do ser humano, bem como para a sua sobrevivência. A escola tem como 

função, entre outras, formar pessoas competentes, solidárias, responsáveis e que 

sonhem com um futuro. Pensando nisso, a escola procura desenvolver atividades 

que vem, aos poucos, transformado o entorno de nossa escola, também, a escola. 

Nesse processo com oficinas, projetos de pesquisa, festas folclóricas e familiares 

etc. tendo assim como objetivo educar o estudante em sua perspectiva de 

cidadania plena, considerando as dimensões cognitiva, afetiva, cultural e física, 

para que possa intervir no contexto social, dentro dos princípios da ética, 

responsabilidade, solidariedade, respeito ao outro e à diversidade cultural. 

É importante observar que a educação vai além da escola, contudo, tem 

nela um referencial e um ponto de partida fundamental na nossa sociedade, urbana 

e industrial. A LDB, após conceber a educação como esse processo amplo, 

estabelece no seu artigo 2º que a mesma visa o pleno desenvolvimento do 

educando. O que para o coletivo dessa escola tem implicado em uma busca 

incessante de saber como a criança aprende e se desenvolve, como podemos 

empreender atividades para além da lógica do conteúdo, compreendendo a lógica 

do processo.  

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) tem como função desenvolver 

metodologias e abordagens ligadas à afetividade, à sexualidade, cidadania, ética 
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e cultura de paz, visando à formação integral dos estudantes, a promoção das suas 

habilidades sociais, a formação de valores culturais e humanos, bem como a 

valorização e preservação da vida. Cabe ressaltar, que o trabalho do SOE deve 

estar articulado com as demais instâncias da instituição educacional, bem como a 

família e a comunidade, estabelecendo uma rede social e interinstitucional de 

proteção ao educando e de melhoria da qualidade da educação. (Orientações 

Pedagógicas, 2010, pág. 24). 

Conforme especifica o art. 26 do Regimento Escolar, o SOE integra-se ao 

trabalho pedagógico da instituição educacional e da comunidade escolar na 

identificação, na prevenção e na superação de conflitos, colaborando para o 

desenvolvimento do estudante, tendo como pressuposto o respeito à pluralidade, 

à liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à democracia da participação e 

à valorização do estudante como ser integral. A este respeito Grinspun (2008, p. 

138), afirma que como a nossa prática está vinculada ao pedagógico, precisamos 

conhecer mais profundamente a escola enquanto instituição e tudo o que acontece 

dentro e fora dela: a avaliação, o currículo, os métodos de ensino e também o como 

se aprende; o trabalho com grupos e com a comunidade; a alfabetização, as 

questões relativas à aquisição da linguagem e à produção do conhecimento e à 

pesquisa social. 

       Levando-se em conta a necessidade de trabalhar o estudante de forma 

integral, faz-se necessária uma atuação ampla que priorize ações preventivas. 

A aprendizagem é um processo que envolve uma multiplicidade de fatores que 

interferem tanto positivamente, quanto negativamente, na sua construção. São 

eles: cognitivos, físicos, psíquicos e sociais. Dessa forma, é importante 

desenvolver ações que envolvam todos esses aspectos, viabilizando a consecução 

do processo. Além disso, vivemos num mundo, onde é preciso lidar com o mesmo 

sob outra ótica: da mudança de paradigma. Assim, entende-se que é necessário, 

não mais reproduzir o conhecimento, mas produzi-lo. Para isso, precisa-se 

aprender a pensar, aprender a interagir com o mundo. Neste processo, necessita-

se construir recursos internos que facilitem uma maior interação com o outro, com 

a comunidade, com o mundo.  

 Paulatinamente, o Plano de Ação do Orientador constitui um 

importantíssimo instrumento de trabalho uma vez que é através dele que a 

Comunidade Escolar conhecerá a intencionalidade do trabalho do Orientador 

Educacional, bem como norteará o trabalho do mesmo. Portanto, é importante 
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ressaltar que este plano está em consonância com a Proposta Pedagógica da 

Escola. 

       O SOE desenvolve ações envolvendo diretamente a família dos 

estudantes, pois acredita-se que escola e família têm o mesmo objetivo: o bem-

estar, o desenvolvimento e a formação do educando. Portanto, este serviço 

contribui para o processo de integração escola-família-comunidade, atuando como 

elo de ligação e comunicação entre todos.  

OBJETIVO GERAL 

Facilitar a compreensão das competências do SOE dentro da escola, 

atuando nas instâncias pertinentes a sua atuação: 

- Ações junto ao corpo docente, outros profissionais da escola e redes sociais; 

- Ações como os educandos; 

- Ações com a família; 

- Se comprometer, junto à comunidade escolar, a trocar saberes e experiências, 

fornecer auxílio mútuo para resolução de problemas, elaborar metas coletivas, 

buscar soluções que atendam o pedagógico e realizar parcerias com as demais 

instituições sociais para ações preventivas, na proposição de uma prática 

diferenciada que pretende colaborar com o desenvolvimento educacional de 

cidadãos críticos, participativos e responsáveis, considerando os caminhos e 

exigências para a construção de um mundo de paz. 

PLANO DE AÇÃO 

    Cronograma 
 Eixo Objetivos  Ações / Atividades 

 
Responsáveis 
 e Parcerias 
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o
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em
b

ro
 

01 Ações para a  
Implantação 
 do  
Serviço de  
Orientação  
Educacional 

Informar as 
funções do 
Orientador 
Educacional, 
organizar e 
sistematizar o 
trabalho a ser 
realizado ao 
longo do ano. 
 

Reunião com todo o 
corpo Docente para  
apresentação do SOE; 
 
Colher informações e  
fazer o Arquivamento  
dos registros do SOE  
do ano anterior e 
criação de um Novo 
arquivo para o atual; 
 
Participar  
semanalmente das  
Reuniões Pedagógicas 
da Orientação  
Educacional ofertada  
Pela  CRE; 

SOE, Direção e 
Corpo Docente 
 

           

 X          

 X X X X X X X X X X 

           

 X          

           

 X X X        
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Apresentação aos estudantes; 
Apresentação na  
1º reunião de Pais; 
 
Apresentação à 
comunidade escolar; 
 
Mapeamento  
Institucional:  
Levantamento de  
informações para  
estudo e organização  
da construção da PP 
da escola; 
 
 
 
 

    Cronograma 
 Eixo Objetivos  Ações / Atividades 

 
Responsáveis 
 e Parcerias 
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ro
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02 Ações no 
âmbito 
institucional 

Aprimorar 
conhecimento/e
mbasamento 
através das 
legislações 
vigentes como: 
Portarias SEEDF, 
Regimento 
Escolar, LDB, 
portarias que 
tratam sobre a 
Diversidade e/ou  
as relacionadas 
ao tema da 
escola) 
 
 
 

Estudar para conhecer  
o Regimento Escolar das  
Instituições  
Educacionais da Rede 
Pública, documentos  
legais da educação e  
diretrizes pedagógicas, ECA, 
LDB e portarias da SEDF. 
 
Participar do  
processo de avaliação  
das ações realizadas  
na Instituição de Ensino. 
Fazer o  
levantamento de  
situações problema,  
através de  
questionários, análise das 
ocorrências e  atas de  
reuniões de 
pais e a avaliação  
com a comunidade escolar 
 
Orientar a comunidade  
escolar sobre os direitos  
e deveres que estão  no 
estatuto da criança e o  
adolescente, através de folder, 
cartazes e palestras. 
 
Colaborar e participar  
de ações referentes ao  
tema escolar;  
 
Auxiliar a equipe  
gestora em relação as  
Ações e  
encaminhamentos que 
envolvam as  
diretrizes e legislações  
citadas. 
 

SOE, Direção, 
professores e 
comunidade 
escolar 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X  
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Articular ações  
interventivas junto ao  
corpo docente,  
discente e comunidade  
escolar, visando   
superar as situações  
problema. 
 

    Cronograma 
 Eixo Objetivos  Ações / Atividades 

 
Resp
onsá
veis 

 e 
Parc
erias F
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ro
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o

v
em
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03 Ações junto 
ao corpo 
docente 

Trabalhar em  
parceria com o 
 professor para  
que o estudante  
possa ter um  
melhor 
 aproveitamento  
escolar e que  
possa  
desenvolver  
autonomia  
e senso de valores 
morais. 
 
 

Participar da 
coordenação pedagógica 
dos professores para a 
 realização de uma  
ação-reflexão do 
processo pedagógico da 
escola. Participar dos 
Conselhos de Classe. 
Propor ações 
coordenadas entre a 
equipe pedagógica e 
SOE no planejamento e 
estruturação do 
processo de construção 
da PP; Participar das 
reuniões de coordenação pedagógica  
coletiva com a 
equipe pedagógica; 
Participar do 
planejamento, da 
execução e da avaliação das 
atividades pedagógicas. 
Apontar as necessidades 
disciplinares ao corpo 
docente; 
Discutir com os 
Professores assuntos relacionados  
ao dia a dia dos estudantes; 
Propor discussões do 
Processo ensino- 
aprendizagem e suas dificuldades; 
Criar Instrumento(s) de coleta de  
demandas junto ao corpo docente;  
Apresentar e 
esclarecer ao corpo 
docente sobre o 
procedimento de encaminhamento de 
estudantes ao SOE e dos  
instrumentos 
formulados para esse fim. 
Atuar em parceria com 
o professor para o 
comportamento dos 
estudantes e agir de 
maneira adequada em 
relação a eles. 
A partir da ficha 
Diagnóstica traçar com o 
professor estratégias 
para auxiliar o estudante 
no seu processo de 
ensino-aprendizagem. 

SOE, 
EEAA 
e 
Direç
ão 

 X X X X X X X X X X 
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Promover condições de 
resgate da autoestima 
e da melhoria nas relações 
interpessoais; 
 

    Cronograma 
 Eixo Objetivos  Ações / Atividades 

 
Resp
onsá
veis 

 e 
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erias F
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04 Ações junto 
ao corpo 
discente 

Promover meios  
Para que o estudante  
encontre na  
escola  
um espaço de 
desenvolvimento  
pessoal e de  
realizações. 
 
 

Entrar nas salas de aula para  
apresentação do SOE; 
Identificar e assistir estudantes que  
apresentam 
 dificuldades de  
ajustamento à escola,  
problemas de rendimento escolar e/ou  
outras - dificuldades escolares;  
Atendimento individual/coletivo; 
Realizar palestras com pessoas 
 especializadas 
 de acordo com as  
necessidades demandadas  
Valorizar e incentivar o  
respeito ao outro,  assim  
contribuindo para diminuir o  
índice de  violência na escola. 
Elaborar, propor e  
desenvolver projetos  
(junto ao coletivo da escola) 
 e de acordo com o PPP da  
escola que favoreçam a  
Aprendizagem das temáticas 
 demandadas; 
 Colaborar para incentivar  
os educando a  se socializarem,  
despertando os sentimentos de  
solidariedade, cidadania,  meio  
ambiente, autonomia e  
consciência de seus direitos 
 e deveres etc. 
Contribuir para que o  
indivíduo aprenda a valorizar  
o seu potencial, estimulando a  
permanência e o sucesso 
 do educando na escola, para  
que utilize e aplique os  
conhecimentos adquiridos na  
construção de uma  sociedade  
democrática, solidária, 
 participativa, autônoma e justa. 
Promover reflexões  
visando à convivência; 
Encontrar formas para o  
entendimento e para a solução 
 de conflitos; incentivar a  
participação dos estudantes 
nas atividades escolares 
com atitudes  de afetividade e 
 respeito;  
Tornar público nos murais e  
em outros meios e  
espaços informativos da escola  
de modo que os estudantes tenham 
 acesso. 
Orientar os estudantes de forma 
 coletiva, sobre as consequências das  

SOE, 
Direç
ão, 
Profe
ssore
s 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 
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atitudes preconceituosas 
 e discriminatórias dentro e  
fora do contexto escolar. 
Incentivar a aceitação das 
diferenças individuais como 
 ponto positivo e a valorização 
 da diversidade humana. 
Auxiliar o educando quanto ao 
 seu autoconhecimento, à  
sua vida intelectual e emocional. 
Diminuir os conflitos e  
ocorrências no horário do recreio 

    Cronograma 
 Eixo Objetivos  Ações / Atividades 

 
Responsáveis 
 e Parcerias 
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05 Ações junto à 
família 

Tentar formar o 
elo entre família- 
escola-comunidade, 
buscando realizar   
ativamente ações 
que envolvam  
a família  no  
processo  
educativo.  
 

Promover ações que  
possam integrar a família, 
estudante e escola a  
fim de desenvolver  
vínculos afetivos,  
autoestima,  
aprendizagem. 
Atender pais e  
responsáveis  
individualmente ou em  
grupo. 
Elaborar ações  
junto à Comunidade  
Escolar, no 
sentido de  
estimular o  
ajustamento emocional  
dos educandos. 
Oportunizar a  
participação da  
população em  
atividades culturais. 
Convidar palestrante 
para tratar com os pais 
com o tema como educar 
os filhos, convivência  
pacífica no ambiente  
familiar, Direitos e  
Deveres, violência  
escolar, hábitos de  
estudo, pedofilia etc..  
Convocar/Convidar os  
pais para entrevista  
individual e orientá-los 
como proceder para que 
seus filhos tenham  
atitudes corretas em  
relação ao estudo e  
convivência com o outro. 
Contribuir para o  
processo de integração  
escola-família-comunidade 
atuando como elemento 
de ligação e comunicação  
entre todos. 
Colaborar com professor 
/escola nos eventos 
 que envolvam a família. 
Coordenar palestras para 
orientação dos pais com  

SOE, Direção, 
Professores, 
pais e 
estudantes 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 
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relação a  
problemas do interesse  
deles na educação de seus  
filhos e na  
prevenção de problemas 
mais frequentes entre 
estudantes. 
Promoção de momentos 
lúdicos e de diálogos. 
Entrega de textos  
reflexivos quando 
 necessário. 
 

    Cronograma 
 Eixo Objetivos  Ações / Atividades 

 
Responsáveis 
 e Parcerias 
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07 Ações junto à 
rede social  

Integrar ações  
do Orientador  
Educacional com  
outros profissionais  
da instituição  
educacional e  
instituições  
especializadas.  

 

Buscar junto com a 
direção, parcerias 
(rede interna e  
externa) que  
atendam as demandas  
escolares; 
Manter contato com os  
possíveis parceiros: 
- Sala de altas habilidades; 
- Conselho Tutelar; 
- Sala de recusos, SEAA, 
responsável pela  
biblioteca, pelo  
laboratório de informática; 
-comunidade escolar 
(representante do 
conselho escolar). 
 

SOE, EEAA, sala 
de recursos 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 
ESCOLA CLASSE 02 DO RIACHO FUNDO II 

 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 

APOIO PEDAGÓGICO 

 

 

                                    Professora Readaptada:  

Maria Lisandra Pinheiro Nogueira 

 

 

Riacho Fundo II – 2019 
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PROPOSTA DE TRABALHO 
 

Trabalhar em conjunto com a Direção, Supervisão Escolar e Corpo Docente 

(Ensino Fundamental do 1º ao 5° ano e Classe Especial) da Escola Classe 02 do Riacho 

Fundo II, a fim de garantir a execução das metas previstas nesta proposta de trabalho 

para melhorar o desempenho geral, o qual será desenvolvido no decorrer do ano letivo 

de 2019. 

 

• MECANOGRAFIA  

O Setor de Apoio ao Ensino (Mecanografia) se destina a prestar suporte técnico 

e fornecimento de materiais permanentes e de consumo a Equipe Pedagógica e ao 

Corpo de Docente no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

 

 

CRONOGRAMA 

• Ano letivo de 2019  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 
ESCOLA CLASSE 02 DO RIACHO FUNDO II 

 

 

 

 

 

                                Professora:  

Djene 

 

 

 

 

Riacho Fundo II – 2019 

Plano de ação-  

Sala de recursos 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a sala de recursos  é um Serviço de 

natureza pedagógica,  conduzido por professor especializado, que suplementa (no caso de 

superdotados) ou complementa ( para os demais alunos) o  atendimento educacional 

realizado em classes comuns da rede regular de ensino. Esse serviço realiza-se em escolas, 

dotadas de equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades 

educacionais especiais dos alunos, podendo estender-se a alunos de escolas próximas nas 

quais ainda não exista esse atendimento. Pode ser realizado individualmente ou em 

pequenos grupos, para alunos que possuem necessidades educacionais especiais 

semelhantes, em horário diferente daquele que frequenta em classe comum.  

(Fonte: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf) 

A sala de recursos da E.C 02 está em funcionamento desde o ano de 2013. 

Atualmente atende 12 alunos com necessidades educacionais especiais, efetivamente 

matriculados e com os seguintes diagnósticos:  

02 alunos com deficiência intelectual (DI) 

04 alunos com deficiência física (DF) 

06 alunos com Autismo (TEA/SA) 

 
Os atendimentos na Sala de Recursos da E.C 02 são realizados por uma professora 

especializada com os horários de atendimento feitos de acordo com a Portaria 395/18.  Os 

materiais da sala de recursos são confeccionados pela própria professora, tais como: 

tesouras, réguas e apontadores adaptados. A sala dispõe também de materiais enviados 

pelo M.E.C. Os atendimentos são realizados todos os dias da semana em grupo de no 

máximo 03 alunos e individualmente.  

A estrutura da escola (rampas de acesso, corredores, sala de aula, banheiros) está 

em acordo com as normas técnicas de infraestrutura para acessibilidade. Há necessidade 

de barras pelos corredores, tapetes sensoriais nas entradas das salas, portas, corredores 

para possíveis estudantes com baixa visão. Também é necessário que a Secretaria de 

Educação disponibilize mesas com regulagem de altura para estudantes cadeirantes.  

O principal desafio da sala de recursos para o ano de 2019 é garantir a efetiva 

participação dos estudantes com deficiência de tal forma que suas habilidades sobrepujam 

suas dificuldades, fazendo com que o processo de inclusão aconteça de forma plena.  

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
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OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais 

recursos, atendimento e facilitação da inclusão no meio escolar, de acordo com as 

possibilidades da escola, bem como envolver toda a comunidade escolar no processo de inclusão, 

primando pela capacitação de professores sobre as deficiências e nas construções de estratégias 

e orientações quanto à adequação curricular para que as potencialidades destes estudantes 

fiquem em evidência.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Garantir e estimular o processo de inclusão de todos os alunos ANEES. 

• Produzir juntamente com os professores jogos de estimulação sensorial, de 

alfabetização e letramento matemático.  

• Garantir a construção da adequação curricular. 

• Promover encontros para confecções de jogos para cada especificidade.  

• Desenvolver junto à gestão escolar meios de acesso dos alunos ANEES ao teatro, 

cinema e outros eventos extraescolares de forma facilitada.  

• Produzir caixa de atividades para os alunos cadeirantes para estimulação sensorial, de 

raciocínio e de coordenação motora para ser utilizado e sala de aula.  

• Proporcionar aos estudantes oficinas, feiras de exposição de seus trabalhos e 

potencialidades.  

• Estimular a participação de todos os estudantes ANEE’s na produção de um jornal 

informativo da escola.  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

ESCOLA CLASSE 02 DO RIACHO FUNDO II 
 
 
 

 
 

Projeto: Existo, logo reciclo! 
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APRESENTAÇÃO 

 

Projeto Existo logo reciclo! 

 

Introdução:  

 

 O projeto “Existo logo reciclo!”, visa articular ações sustentáveis do PP desta 

UE, EC 02 do Riacho Fundo II, onde a coleta seletiva no interior da escola, abranja a 

Práxis e a Teoria do processo de ensino e aprendizagem, das salas de aula por meio 

de ações efetivas da coleta de resíduos sólidos e sua destinação adequada conforme 

leis vigentes nos níveis distritais ou estaduais e federais. 

 

Justificativa:  

 

 O projeto visa sistematizar a adequação didática e pedagógica dos conteúdos 

de Educação Ambiental, já em curso, nas salas de aula, oferendo a comunidade 

escolar (servidores, professores, equipe gestora), subsídios para efetivação do 

processo de coleta já implantada pelo governo local. Considere-se que a especifidade 

requerida de se ter a coleta seletiva no ambiente escolar, atende a demanda já exigida 

para que se faça a destinação constante em leis dos resíduos sólidos, decorrentes 

das ações sócio econômicas da sociedade e suas partes como o todo pretendido no 

âmbito sócio educacional. 

Assim sendo, os resíduos sólidos produzidos nesta escola subdividem-se em 4 

variáveis a serem destinados e listados a seguir: 

 

1ºa) Resíduos recicláveis (garrafas, papéis, livros, cadernos, papelão e outros a 

serem destinados às cooperativas parceiras do Governo Distrital às 3ªs (terças) e 

6ªs(sextas-feiras).           

1ºb) Resíduos tóxicos (pilhas, baterias de celulares, lâmpadas) a serem destinados 

a órgãos que operam a logística reversa ou compra reversa(supermercados). 

1ºc) Resíduos orgânicos com destinação ao parceiro agropecuário de pequeno 

porte para área de compostagem ou afim. 

1ºd) Resíduos totalmente não recicláveis destinados ao SLU (papel higiênico, 

fraldas descartáveis, absorventes, guardanapos, curativos, etiquetas entre outros). 
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Objetivos gerais:  

 

• Fundamentar os conteúdos didáticos e pedagógicos já em andamento nas 
salas de aulas ao cotidiano da prática escolar na efetiva ação modelar da 
Educação Ambiental. 

• Aferir às teorias sobre Educação Ambiental, a fixação de hábitos com 
significados concretos no processo de ensino aprendizagem dos educandos 
nos anos iniciais da educação básica. 

• Construir propostas coletivas para o avanço de soluções referentes ao 
consumo consciente e descarte adequado dos resíduos gerados pela 
sociedade humana, principalmente no ambiente escolar a ser ampliado sempre 
para o aperfeiçoamento de cada envolvido. 

 

Objetivo específico: 

 

 Contribuir para o aperfeiçoamento das propostas na escola já existentes para 

a destinação dos resíduos sólidos, observando a ampliação de hábitos das regras 

expostas nos livros didáticos, sobre os 5Rs ( cinco erres). 

 Observar o que propõe o PP e fazer uso de propostas que alcancem os 

educandos de forma gradual e efetiva adequando a Práxis e teoria com ênfase na 

Coleta seletiva, como tema interdisciplinar e coerente ao processo de ensino 

aprendizagem.     

 

Metodologia e estratégias:  

 

 *Conduzir o processo de coleta seletiva no ambiente escolar de maneira que 

este processo possa gradativamente ser aperfeiçoado com medidas mais pertinentes 

na construção consciente e coletivas dos temas didáticos e pedagógicas. 

 *Dispor vasilhames sinalizados (secos e molhados), para a separação inicial 

dos resíduos sólidos a serem destinados a separação seguinte. 

 *Selecionar corretamente os resíduos sólidos para reciclagem e descarte e 

orgânicos de parceria agropecuária em área específica. 

 *Fixação de cartazes sobre separação de resíduos sólidos com ênfase na 

coleta seletiva nos lugares de maior trânsito na escola. 

 *Observação e participação dos eventos sobre o uso dos meios didáticos 

(cartazes e folhetos), palestras, avisos ou informes com temas sobre a coleta seletiva 

e valorização desta.        
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 *Interação dos servidores da limpeza para observação (observar e fazer a 

separação básica dos rejeitos (como papel higiênico dos banheiros, absorventes e 

fraldas descartáveis) e os vidros que possam prejudicar a coleta seletiva dos 

recicláveis e orgânicos a partir da separação já realizada em sala de aula dos secos 

e molhados. 

*Recursos materiais e humanos: 

 

• Vasilhames (baldes específicos para resíduos sólidos, secos e molhados), a 
serem selecionados e destinados (redivisão de orgânicos e recicláveis e 
dejetos) 

• Carrinho de transporte para área externa. 

•  Luvas de silicone, máscaras, sacos de lixo diários para separação e 
destinação. 

• Sabão líquido, desinfetante, panos para limpeza pós separação e água 
sanitária. 

• Observação sobre destinação do orgânico das árvores (sementes, palha, 
brita com folhas etc). Ver plantio das árvores há +- 7 anos, jardim gradeado 
da frente, canteiros da horta, paisagismo e medicinais (boldo e cidreira), 
provenientes do projeto horta. 

• Local sinalizado para organização dos resíduos e higienização. 

• Cartazes e faixas. 

• Áreas interdisciplinares dos agentes governamentais para enriquecer e 
aperfeiçoar o processo educacional com a comunidade tais como: Vigilância 
sanitária, água (Caesb), além de parcerias privadas. 
 

*Período de execução: 

• todo o decorrer do período letivo. 
 

*Público alvo:  

• comunidade escolar, professores, educandos e servidores. 
 

*Pintura da área cimentada com motivos relativos aos projetos da coleta seletiva. 

*O envolvimento da equipe de limpeza terceirizada para que o processo da coleta 

seletiva se estabeleça dentro da previsão ou projeção feita pela professora 

responsável como mediadora educacional desta escola e os processos de descarte 

de rejeitos ou reciclagem.  

Avaliação:  

 

Palavras chaves: Coleta seletiva, resíduos sólidos, orgânicos, recicláveis, construção 

de valores ambientais, lixo tóxico, lixo com descarte(rejeitos)  
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APRESENTAÇÃO 

  O presente projeto visa auxiliar o processo de transição dos estudantes do 5º 

ano para o 6º ano, com ações integradoras entre professores, pais, estudantes, 

direção e equipe pedagógica. 

JUSTIFICATIVA 

  Sabemos que o Ensino Fundamental II abrange do 6º ao 9º ano, dentro da 

Educação Básica. Esta passagem do 5º para o 6º ano – no encerramento do 

Fundamental I – acarreta mudanças bem perceptíveis. Ela vem acompanhada de 

transformações físicas – pré-adolescência -, o que por si só já gera muita insegurança 

para meninos e meninas com idade entre 10 e 11 anos. Nesta idade também é quando 

a vida escolar também muda, as crianças deverão interagir com mais professores, 

novas disciplinas, conteúdos mais complexos e aprofundados e, para alguns, uma 

nova escola, um conjunto de transformações que podem causar ansiedade a esses 

estudantes. 

Até o 5º ano, o estudante está em contato com apenas um professor regente, 

que é o responsável por mediar o processo de aprendizagem, estabelece-se um 

contado estreito. Quando chega ao 6º ano, ele percebe um ambiente amplo com 

vários professores, notam que é possível ficar na escola sem um adulto responsável 

por eles todo o momento. E começam a se preparar e se acostumar com professores 

que não terão todo o tempo exclusivo disponível para eles. Essas mudanças se 

refletem nas práticas compondo novas exigências e novos desafios. O 6º ano não é 

necessariamente mais difícil, mas é um ano no qual estudantes e pais são desafiados 

a corresponderem com expectativas diferentes. 

Os sentimentos com relação à escola e à sala de aula passam a ser 

diferentes. Na escola, além de se ter aulas, surge o espaço para amigos, namoros e 

brincadeiras, sem a supervisão em todo o momento de um professor. A vida dos 

adolescentes é uma gangorra oscilante, devido às mudanças de atitudes. Alterações 

de humor e o contato com diferentes professores permitem ao estudante construir 

novas formas de relação com o conhecimento. 
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 Todas essas características merecem uma atenção especial, para que a 

transição do 5º para o 6º ano seja apenas uma nova conquista, por isso a escola 

promoverá diferentes ações como o trabalho dos professores com docência 

compartilhada, sendo estes unidos para um trabalho interdisciplinar com as turmas da 

escola, a implantação do projeto hábitos de estudo com a Orientação Educacional 

acerca da organização da forma de estudar, o momento de transição do lápis para 

caneta, além de um momento de encontro com os estudantes do 5º ano e dos 

professores do 6º ano, essa ações visam o crescimento no processo de aprendizagem 

e uma adaptação mais tranquila no 6º ano.  

A entrada para o 6º ano deve representar o desejo de crescer e conquistar a 

nova identidade social.  

OBJETIVO GERAL:  

• Promover atividades de adaptação dos estudantes do 6º ano e garantir avanços 

na aprendizagem, na postura de estudante, nas relações interpessoais e no 

desenvolvimento pessoal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover a transição e adaptação dos estudantes do 5º para o 6º ano de forma 

prazerosa; 

• Promover aprendizagem significativa e interdisciplinar; 

• Construir hábitos de estudo. 

METODOLOGIA 

Inicialmente os estudantes serão levados ao pátio para que façam uma 

atividade de motivação e tracem os seus projetos de vida, concomitante a isso 

iniciaremos um projeto de hábitos de estudos com o SOE. Vários encontros 

acontecerão com conversa sobre quando, como e onde estudar. 

 Os professores se reunirão junto a equipe pedagógica para escolherem a área 

em que darão ênfase já que entrarão nas diversas turmas, isso, porém não dicomitiza 

o estudo e conteúdo, pelo contrário os professores trabalharão de forma 

interdisciplinar. 
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 Durante esse processo os estudantes serão acompanhados em seu processo 

de aprendizagem. 

 No segundo semestre será promovido o momento de transição do lápis para 

a caneta, os estudantes serão incentivados a utilizarem canetas em seu registro como 

forma de incentivar a novas práticas. Ao final do semestre será promovido um 

momento de debate entre os estudantes e diversos membros do centro de ensino 

fundamental. 

AVALIAÇÃO  

• Deverá ser diária, onde o professor observará o desenvolvimento individual de 

cada estudante de maneira formativa, avaliando para aprendizagem. 

RECURSOS  

• Materiais pedagógicos, equipamento de áudio, mídia e humano (toda equipe 

escolar). 

 

CRONOGRAMA 

• Ano letivo de 2019  
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