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1 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

 A Escola Classe 02 do Riacho Fundo I é motivada a desenvolver e 

ofertar à comunidade uma educação de qualidade, pautada nos valores de 

respeito ao próximo e na formação global do cidadão, reelabora coletivamente 

a cada ano, a sua Proposta Pedagógico, tendo por base o Currículo em 

Movimento da SEDF e a diversidade sociocultural de nossa comunidade.  

 O processo de construção da Proposta Pedagógica abrangeu todos os 

protagonistas envolvidos no processo educacional: Corpo Docente, Equipe 

Gestora, Coordenação, SOE, Secretaria, Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem, Professores Readaptados e Comunidade Escolar. 
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2 HISTÓRIA DA ESCOLA CLASSE 02 DO RIACHO FUNDO I 
 

A Escola Classe 02 do Riacho Fundo recebeu esta denominação a partir 

da Portaria nº 93 de 10 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal de Abril de 2013, página 06, que alterou a denominação do então 

Centro de Ensino Fundamental 03 do Riacho Fundo. 

A escola localiza-se na QN 5 Área Especial 07 do Riacho Fundo I. 

Encontra-se próxima ao ponto central desta Região Administrativa. Tendo 

iniciado suas atividades em janeiro de 1998, criada para a oferta de Ensino 

Fundamental – séries iniciais e finais - e assim denominada para este fim – 

Centro de Ensino Fundamental 03 do Riacho Fundo, a Unidade atendeu a essa 

clientela até o ano de 2011. Antes, façamos um percurso para conhecimento 

da comunidade local, com vistas a entender as especificidades da escola. A 

Unidad+ 

e Escolar está situada na Região Administrativa XVII - Riacho Fundo I, 

com população aproximada de 40.098 habitantes (PDAD 2015 - CODEPLAN). 

A Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante conta com 

06 escolas para o atendimento à comunidade local, quais sejam: CEI 01 do 

Riacho Fundo, CED 02 do Riacho Fundo, EC 02 do Riacho Fundo, CEF 

Telebrasília, EC 01 do Riacho Fundo e CEM 01 do Riacho Fundo. No final do 

ano letivo de 2011, uma decisão judicial interditou a EC 01, escola 

circunvizinha, com vistas à demolição e construção de novas instalações. Para 

atender à demanda da comunidade, o então CEF 03 do Riacho Fundo 

promoveu a transferência das turmas de séries finais do Ensino Fundamental 

para escolas vizinhas, e acolheu as turmas de 1º e 2º anos da EC 01, para 

atendimento no turno vespertino; sendo o restante da escola acolhido pelo 

CAIC do Núcleo Bandeirante.  

Por conseguinte, no referido ano, as turmas do CEF 03 foram 

concentradas no turno matutino, ficando apenas 02 turmas de Ensino Especial 

no turno vespertino, além do atendimento ao 1º segmento da Educação de 

Jovens e Adultos, no turno noturno. Entretanto, em 2014, nossas turmas foram 

agrupadas somente no matutino, pois a EC 01 segue compartilhando nossas 

instalações. A etapa 1 da Educação de Jovens e Adultos passou a ser ofertada 

pelo CED 02 do Riacho Fundo I, no turno noturno 

Em 2018 foi feita uma reforma, passamos a funcionar nos dois turnos 

(matutino/vespertino) e iniciamos o processo de implantação da Educação 

Infantil na escola, onde recebemos 02 turmas do 1º Período e 08 turmas do 2º 
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Período. A Instituição atende alunos da comunidade local e regiões vizinhas, 

como Colônia Agrícola Sucupira, Arniqueiras, Águas Claras (Areal) e ADE 

(Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras), com clientela 

aproximada de 610 alunos. Do total de alunos atendidos, 124 usufruem de 

transporte oferecido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, e vêm diariamente acompanhados por monitores, que estão presentes 

nos horários de entrada e saída dos turnos, incluindo 03 ônibus.  

         Em 2019 a escola recebeu 02 turmas do 1º Período, 02 turmas de 2º 

Período, 07 turmas de 1º Ano, 04 turmas de 2º Ano, 03 turmas de 3º Ano, 03 

turmas de 4º Ano, 04 turmas de 5º Ano, 01 turma de DI, 01 turma de DMu e 03 

turmas de TGD. 

          Por ser inclusiva, a escola atende 06 turmas de Ensino Especial, sendo 

03 turmas de Transtorno Global do Desenvolvimento, com diferentes 

comprometimentos, 01 turma de DMU (Deficiências Múltiplas) e 01 turma de DI 

(Deficiência Intelectual). A maioria das turmas possui alunos diagnosticados 

com alguma dificuldade de aprendizagem, e, portanto, são consideradas 

classes comuns inclusivas. 

3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

 A Instituição atende alunos da comunidade local e regiões vizinhas, 

como Colônia Agrícola Sucupira, Arniqueiras, Águas Claras (Areal) e ADE 

(Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras), com clientela 

aproximada de 610 alunos. Do total de alunos atendidos, 124 usufruem de 

transporte oferecido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, e vêm diariamente acompanhados por monitores, que estão presentes 

nos horários de entrada e saída dos turnos, incluindo 03 ônibus. Por ser 

inclusiva, a escola atende 06 turmas de Ensino Especial, sendo 04 turmas de 

Transtorno Global do Desenvolvimento, com diferentes comprometimentos, 

especialmente com deficiência intelectual. A maioria das turmas possui alunos 

diagnosticados com alguma dificuldade de aprendizagem, e, portanto, são 

consideradas classes comuns inclusivas. 
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3.1 Atendimento de acordo com a residência 
 

Cidade Bairro Quant. de  
Alunos 

Águas Claras ADE  06 
Águas Claras Areal 09 
Águas Claras Arniqueira 05 
Águas Claras Vereda Grande 06 
Núcleo Band. Núcleo Bandeirante 03 
Riacho Fundo Riacho Fundo I 545 
Riacho Fundo  ADE                03 
Riacho Fundo Placa das Mercedes 09 
Riacho Fundo Sucupira 3 
Riacho Fundo Riacho Fundo II 09 
Samambaia                         Samambaia 01 
Recanto das 
Emas 

Recanto das Emas 03 

Riacho Fundo I Kanegae 02 
T O T A L  610 
 

3.2 Estudo da CODEPLAN sobre a Eficiência Técnica das Escolas 
  

 Em maio de 2016, a Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central 

- CODEPLAN, publicou o resultado do estudo denominado EFICIÊNCIA 

TÉCNICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS: A SITUAÇÃO DO 

DISTRITO FEDERAL NO CONTEXTO NACIONAL, ISSN 2446-7502  

 

 O Estudo utilizou como insumos os resultados de aprendizagem de 

Língua Portuguesa e Matemática da Avaliação Nacional da Educação Básica, a 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil), o Censo Escolar de 

âmbito nacional, a formação dos profissionais da educação e a estrutura física 

das escolas. 

 Neste estudo foram ranqueadas 287 escolas da rede pública de ensino 

que ofertam do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental no Distrito Federal. Em 

outro nível, foram ranqueadas, também, as 20 melhores escolas do Brasil, 

também nas séries iniciais do Ensino Fundamental, sendo que a EC 05 do 

Núcleo Bandeirante registrou o 1º lugar com Eficiência Técnica de 0,99. 

 

 Tendo como referência o Distrito Federal e as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, e a escola melhor ranqueada no Brasil e, consequentemente no 

DF, a Escola Classe 02 do Riacho Fundo I alcançou 19ª posição com índice de 
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a classificação de  0,910, o que a coloca em posição de destaque em relação 

às demais. 

 

3.3 A estrutura física da escola 
 

 A edificação da escola foi inaugurada no ano de 1998, contando, 

portanto, com 20 anos de utilização contínua, atendendo até o ano de 2013, 

aproximadamente 1.000 alunos dia. Posteriormente esse número baixou para 

cerca de 600 alunos dia pela especialização da escola nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 Fica claro que boa parte das estruturas prediais se encontram com grau 

considerável de problemas que fazem necessário atenção especial. A quadra 

esportiva da escola precisa ser reconstruída. Necessita ainda de cobertura, 

instalação de ponto de água e iluminação adequada. De igual forma os muros 

que cercam a escola necessitam de especial cuidado.  

 A escola não possui acessibilidade, o que faz com que a equipe gestora 

tenha de levar em consideração que as salas do andar térreo são 

especialmente reservadas para o atendimento desses alunos. 

 A ausência de recursos modernos como a substituição dos 

computadores do laboratório de informática, modernização do sistema elétrico, 

iluminação e hidráulico são essenciais e constantemente solicitados aos 

setores competentes da SEDF. 

 Outro ponto que merece destaque é o problema da propagação de 

ruídos no ambiente interno da escola. No intervalo, o ruído medido de forma 

rápida e simples variou entre 56 e 71dB. Durante o horário de aula o ruído 

oscila entre 50 e 60 dB. Apesar de os setores competentes da SEDF, inclusive 

o setor da saúde do trabalho já terem sido provocados a ser manifestar quanto 

ao assunto, e providenciar a resolução do problema, nada de prático foi feito. A 

propagação indesejada do ruído, acaba por refletir em problemas de audição e 

fala entre os profissionais que aqui trabalham. 
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3.4 Identificação da Instituição 
 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante. 

CNPJ: 00.394.676/0001-07. 

Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia. 

Telefone/fax: (61) 3901 7959. 

Site: www.se.df.gov.br 

Data de Fundação: 17/06/1960. 

Utilidade Pública: Oferecer recursos para a viabilização da Educação Formal. 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 02 DO RIACHO FUNDO. 

Endereço/ Localização: QN 05 Área Especial 07 - Riacho Fundo I / DF. 

Telefones: Direção:(61) 3901 7955      Secretaria: (61) 3901 8216. 

Email: escola.ec02@gmail.com / cef03azul@gmail.com 

Ano de Fundação da Unidade Escolar: 1998. 

Turnos de Funcionamento: Matutino/Vespertino 
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3.5 Organização Administrativa 
Equipe Gestora 

DIREÇÃO ANA CÉLIA DA SILVA GADELHA 037.445-8 

VICE-DIREÇÃO MARTA CRISTINA SANTOS MARTINS 46.786-3 

SUPERVISÃO DAGMAR SILVA MIRANDA 048.520-9 

SECRETÁRIA ESCOLAR SILVANA DE SOUSA SOARES   023.228-9 

 

Coordenação 

RAQUEL FERREIRA DALESCIO DE SOUSA 0292977-4 

TEREZA CRISTINA NUNES DE PAULA DA SILVA 0222761-4 

JULIANA FREITAS FERREIRA 0229108-3 

 

Auxiliar de Secretaria 

ROGÉRIO PINHEIRO DANTAS 038.449-6 

DEUSIMAR F. DE MOURA 0225422-0 

Apoio de Direção 

CLEIDE BARBOSA DE SOUSA 040.583-3 

MARIA CRISTINA MARTINS DINIZ 219.428-7 

TEONILA CORREA 049.054-7 

HILDENE MOREIRA MATOS DO LAGO 040.493-4 

AURINETE FELIX SILVA DA NÓBREGA 0027782-7 

 

Professores Readaptados 

ELIANE CABRAL AMANCIO DA SILVA 48.642-6 

ODAIR RIBEIRO DA COSTA 26.967-0 

MARIA LÁZARA DA SILVA 020.058-24 
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Orientador Educacional 

TÂNIA MARIA GOMES BICHO 201.925-6 

  

EEAA - Equipe Educacional de Apoio a Aprendizagem 

GRACIELA GALVÃO FERNANDES 208.256-X 

 

Sala de Leitura e Música (Readaptadas) 

ADALGISA MARTINS DA SILVA 300465-1 

MIRYA DA S. RAMOS 068020-6 

 

 

 

Professor de Educação em Movimento 

MANOEL RAMOS 203.827-7 

 EPI JOSÉ BENVINDO 240710-0 

FRANCISCA RAYLLYNE DA S. RODRIGUES 230725-1 

 

Apoio de Portaria 

EDENIZIA SILVA DO NASCIMENTO 40.983-9 

ROSIMAR DA SILVA 46.041-9 

CARLEUSA LOPES ANDRADE 040177-3 

EVELYN WERCELENS PINHEIRO DOS SANTOS 020824-8 

 

Monitores 

CAMILA RIBEIRO DE ANDRADE 0213623-6 

MARCEL DA SILVA PALHARES 0213684-8 
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Jovem Voluntário 

ANA LÚCIA NUNES ARAÚJO 

EDINEZ EUCLIDES CONCEIÇÃO 

ELISANGELA DA SILVA LIMA 

ILCA FERNANDES PESSANHA CAVALCANTE 

JOÃO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOS 

HELIDA FRANCISCA BEZERRA SANTOS 

JEISA PEREIRA MENDES 

LEIDE MARIA SANTANA NINA 

MARIA APARECISA CRISTINA DA MOTA 

RAQUEL PERES LEAL 

NAYARA CAROLINA PEDROSO DE ARAÚJO 

 YOSHIHANNA HAYSA DIAS FERNANDES 

MARIA HELENA FERNANDES COUTINHO 

RAFAEL NEIVA ROCHA 

 

Carreira Assistência: 

 02 apoios administrativo na Secretaria; 

 02 apoios administrativo na Direção; 

 01 apoios administrativo na Vice Direção; 

 04 porteiras; 

 06 terceirizados de limpeza; 

 04 terceirizados de merenda; 

 06 vigias 

3.5.1 Secretaria Escolar 
 A Secretaria escolar é um espaço imprescindível para o andamento das 

atividades escolares, assumindo responsabilidades administrativas de cunho 

essencial para o êxito da gestão. É coordenada pelo Chefe de Secretaria, 

nomeado e legalmente habilitado para o exercício da função. 

  “À Secretaria Escolar, subordinada diretamente ao Diretor, 

compete o planejamento e a execução de atividades de escrituração escolar, 
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de arquivo, de expediente e de atendimento a alunos, a professores e aos pais 

em assuntos relativos à sua área de atuação” (Manual da Secretaria Escolar, 

p.09, apud Regimento Escolar das Instituições Educacional da Rede Pública de 

Ensino do DF – Art. 12). 

  A escrituração escolar, principal delegação deste setor,  envolve o 

registro sistemático dos fatos relativos à vida escolar do estudante e da 

Instituição, com a finalidade de assegurar a qualquer época a verificação da 

identidade do aluno, da autenticidade de sua vida escolar, da regularidade dos 

estudos e também do funcionamento da Instituição, o que abrange atividades 

de registro sobre:  a abertura e o enceramento do ano letivo ou semestre letivo 

(em nosso caso, a divisão semestral envolve as atividades da Educação de 

Jovens e Adultos);  ocorrências diárias;  aprovações, reprovações, promoções  

ou progressões parciais; os processos especiais de avaliação, como avanço de 

estudos, classificação e reclassificação; o acompanhamento e lançamento de  

resultados parciais e finais de avaliação, de recuperação e a frequência dos 

alunos; a expedição de certificados e diplomas; as visitas dos órgãos de 

inspeção escolar, a incineração de documentos e também os que abarcam as 

decisões do Conselho de Classe.  

  O Diário de Classe destaca-se por sua importância para o 

trabalho docente e da Secretaria Escolar. Instrumento onde devem ser 

registradas, sistematicamente, as atividades desenvolvidas com a turma, o 

resultado do desempenho e a frequência dos alunos, objetivando, 

prioritariamente, a comprovação da veracidade e da regularidade da vivência 

escolar, respaldando-se o trabalho do professor. Este documento não deve ser 

retirado do ambiente escolar, devendo ser devolvido à Secretaria da instituição, 

no término de cada aula/ dia letivo. Alguns professores optaram pelo diário 

web. 

3.5.2 Vigilância e Portaria: 
  A escola conta com quatro agentes de portaria, sendo dois no 

turno matutino e mais dois no turno vespertino. As porteiras atuam nos dois 

portões de acesso à escola, controlando a entrada e saída de alunos, 

entrada de pessoas à busca de informações e serviços junto à Secretaria 

ou Direção da escola, encaminhando cada pessoa ao local em que deseja 

atendimento.  

  A escola conta com o apoio de 05 vigias que atuam das 19 horas 

às 07 horas de segunda a sexta e em tempo integral nos finais de semana.  
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3.5.3 Serviços Gerais. 
 Os serviços gerais são realizados por servidores terceirizados, 

que atuam em regime de 44 horas semanais de trabalho. Todos os 

turnos de atendimento da unidade escolar contam com o apoio destes 

funcionários, objetivando a manutenção da organização e limpeza dos 

diferentes espaços físicos. 

3.6 Organização Pedagógica: Turnos matutino/vespertino Educação 

Infantil, Anos Iniciais e Ensino Especial 
 

TURMA TURNO PROFESSOR 

1º Ano A MAT GERALDA DIAS FERREIRA DE ARAUJO 

1º Ano B MAT ADRIANA DE OLIVEIRA 

1º Ano C MAT MARIA DE FÁTIMA O. DA ROCHA (CT) 

2º Ano A MAT ROZILDA GONZAGA DA SILVA ANTHERO (CT) 

2º Ano B MAT SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS  

3º Ano A MAT ANDREA REGINA DI MATEOS FREITAS RABELO 

3º Ano B MAT ANA CRISTINA ROCHA BARBOSA DE LIMA  

3º Ano C MAT HELOISA DA CONCEIÇÃO CRISTIANO 

5º Ano A MAT LEILE FERNANDES VIANA TORRES 

5º Ano B MAT IZABELA SILVANA G. DE ALMEIDA OLIVEIRA 

DI MAT DANIELE APARECIDA G. DE PAULA 

DMU MAT FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA 

TGD-A MAT CLEIDE FERREIRA LIMA MATOS 

2º Período – A MAT ANA CLEIDE TORRES DE OLIVEIRA 

2º Período – B MAT TENICE SOUZA VIEIRA LINHARES 

TGD-B VESP CLAUDIA COSTA DA ROCHA C. RAMOS 

TGD-C VESP GRAZIELA VELOSO DA SILVA (CT) 

1º ANO D VESP ANA CÉLIA NUNES DO NASCIMENTO 

1º ANO E VESP SIMONE PEREIRA DE ASSIS (CT) 

1º ANO F VESP ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA 

1º ANO G VESP SHEILA BARBOSA DOS SANTOS - MICHELLE DE OLIVEIRA SIMOES (CT) 

2º ANO C VESP ALINE FERREIRA DE ANDRADE BARROS  

2º ANO D VESP ANNE FELIX NÓBREGA MICHETI – BRUNO RODRIGUES DA COSTA (CT) 

4º ANO A VESP DAYANE DA SILVA OLIVEIRA ANGELO (CT) 

4º ANO B VESP MARIANE PATRÍCIA ALMEIDA DO NASCIMENTO (CT) 

4º ANO C VESP ANA CAROLINA DA PAZ CAVALCANTI 

5º ANO C VESP FRANCISCA ISABEL FRANCO BARROS 

5º ANO D VESP 
MARIA IDALINA DE AVELAR SOUSA(CT)  MARIA DE FÁTIMA H. 
MEDEIROS(CT) 

1º Período - A VESP GISÉLIA DA SILVA PIMENTA – CLEUZA DE DEUS GODINHO (CT) 
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1º Período - B VESP JORDANA SIMPLÍCIA DE GOUVEIA BARBOSA 
 

 

 

3.7 Estrutura Física 
A escola possui dois pavimentos, com aproximadamente 1.000 m2 de 

área construída, assim está dividida:  

3.7.1 Piso Inferior:  

 02 Salas para a equipe gestora, sendo 01 para vice direção (que é 

responsável pelo administrativo da escola) 01 direção e supervisão 

pedagógica; 

 Secretaria; 

 Sala de atendimento da Equipe Especializada de apoio à Aprendizagem; 

 Sala dos Professores/ Coordenação Pedagógica; 

 Sala de Recursos; 

 Sala de Leitura (Biblioteca); 

 Laboratório de Informática; 

 04 salas de aula – nomeadas como T13, T14, T15 e T16; 

 Banheiros masculino e feminino para alunos; 

 Banheiros masculino e feminino, para professores; 

 Banheiro masculino e feminino para funcionários; 

 Banheiro para pessoa com deficiência; 

 Cantina; 

 Depósito;  

 Sala para Auxiliares em Educação. 

3.7.2 Piso Superior: 

 12 salas de aula; 

 Sala do Serviço de Orientação Educacional; 

 Banheiros Masculino e Feminino, para alunos; 

 

A instituição conta ainda, com pátio interno e externo, quadra de 

esportes sem cobertura, estacionamento para funcionários e parque.  

Aguardamos a cobertura da quadra, pois somos uma das pouquíssimas 

escolas da Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante que não tem quadra 

coberta. 
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3.8 Recursos Pedagógicos: 

 02 TV's de LCD de 32"; 

 06 TV’s de LCD, 32”, smart 

 04 aparelhos eletrônicos de som; 

 04 aparelhos de DVD; 

 01 plastificadoras; 

 01 Sala para laboratório de informática com 25 computadores; 

 02 computadores na Sala dos Professores; 

 01 impressora na sala dos professores; 

 01 perfuradora para encadernação; 

 01 aparelho de projeção; 

 01 lousa digital; 

  Coleções de livros de atividades pedagógicas; 

 Jogos lúdicos pedagógicos; 

 02 globos; 

 variados mapas; 

 acervo literário (BIA), incluindo dicionários. 
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4 FUNÇÃO SOCIAL 
 

 Alfabetizar e formar cidadãos críticos e reflexivos, que respeitem o outro 

em sua singularidade e sejam capazes de transformar a si e a sua realidade 

com vistas à formação para a cidadania, ao fortalecimento da coletividade e a 

construção do conhecimento.  

 A equipe da Escola Classe 02 tem a missão de educar, cuidar, brincar, 

interagir, alfabetizar, transmitir e fortalecer os conhecimentos iniciais de nossos 

alunos, visando a continuidade da formação do conhecimento na próxima 

etapa de sua jornada escolar. Mais que uma obrigação, entende-se que o 

ensino deve ser prazeroso, instigante e deve oferecer oportunidades de 

crescimento e conhecimento.  

 

 

 

  

“Nenhum de nós é melhor que 

todos nós juntos”. 

 (Autor Desconhecido) 
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5 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: 
 

5.1 Educar para os valores, oportunizando e resgatando a leitura, 

interpretação, produção textual e ludicidade no espaço escolar. 
A educação para a cidadania requer que questões sociais relevantes sejam 

apresentadas para a aprendizagem e a reflexão dos alunos. Eleger um trabalho 

voltado para as questões sociais com foco na formação de valores significa 

comprometer-se com perspectivas e planejamentos que os favoreçam, elegendo 

atividades que abrangem conhecimentos, que permitam o desenvolvimento de 

capacidades necessárias à participação social efetiva. Por conseguinte, não se 

quer discutir aqui o escanteio de conteúdos concernentes às orientações 

curriculares apontadas pelo sistema, mas sim, integrá-los às necessidades de 

nossa clientela para que ampliem seu universo de habilidades com vistas à 

formação integral.  

 A contribuição da escola, portanto, é a de elaborar uma proposta 

comprometida com o desenvolvimento de capacidades que permitam intervir na 

realidade para transformá-la; não se pode, assim, tratar os valores apenas como 

conceitos ideais, mas como práticas presentes cotidianamente nas atividades da 

escola, interpretando a tarefa educativa como uma intervenção no momento 

presente.  

 Agregando o trabalho com os valores, o grupo docente elencou temas 

transversais de relevância social, com vistas a ampliar a contextualização acerca 

das necessidades da escola e de sua comunidade local; dentre eles estão a 

Pluralidade Cultural, Valores Éticos e Morais, Inclusão Digital e o Meio Ambiente, 

Resgate e Implementação de Projetos de Ludicidade e Leitura em todos os 

segmentos que a escola  atende (Educação Infantil, BIA, 4º Ano, 5º Ano, TGD, 

DMU, DI).  Buscando um tratamento didático coletivo que vislumbre ações que 

possam envolver a discussão da amplitude destes temas. O trabalho ora proposto 

objetiva associar aos conteúdos curriculares elencados pelos grupos da escola, a 

partir da análise do Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal. 

 É desejável que a comunidade escolar possa refletir conjuntamente sobre o 

trabalho com os temas apresentados, sobre os objetivos que se pretende atingir e 

sobre as formas de se conseguir isso, esclarecendo o papel de cada um nessa 

tarefa, que parte aqui, de um caráter coletivo, mas se consolida principalmente, 

com as práticas diárias na sala de aula, onde cotidianamente, vão surgindo 

atividades que constroem uma dinâmica diferente para agir, refletir e agir dentro de 

cada situação-problema lançada.  
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6 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS: 
 

a) Promover alfabetização/letramento de todos os estudantes que 

compõem o BIA com a adoção das estratégias previstas e práticas 

avaliativas formativas; 

b) Favorecer a interação e socialização dos estudantes da Ed. Especial 

com toda a comunidade escolar; 

c) Implementar estratégias pedagógicas visando superação das 

dificuldades recorrentes de aprendizagem;  

d) Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que 

contextualizem a ação criadora; 

e) Promover, por meio do esporte paralímpico, a socialização e 

integração entre os estudantes, bem o desenvolvimento da 

coordenação espaço-temporal e motora dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais / transtornos; 

f) Desenvolver habilidades psicomotoras e de socialização por meio de 

atividades dinâmicas das aulas de Educação Física; 

g) Favorecer as múltiplas formas de aprendizagem de maneira lúdica 

com os recursos da tecnologia da informação, bem como oferecer ao 

estudante, mediante suas possibilidades, a inclusão na cultura digital; 

h) Ampliar o trabalho interdisciplinar no âmbito escolar; 

i) Implementar ações com vistas a minimizar os problemas relacionados 

a indisciplina; 

j) Aprimorar a comunicação entre a Instituição de Ensino e a 

comunidade escolar, buscando maior participação dos pais na vida 

acadêmica dos alunos; 

k) Implementar o currículo da Educação Básica respeitando as 

especificidades de cada turma; 

l) Promover nas coordenações coletivas o aperfeiçoamento profissional 

através de trocas de experiências pedagógicas que visam refletir 

sobre a prática do processo de ensino-aprendizagem, bem como 

incentivar a construção coletiva do fazer pedagógico. 

m) desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez 

mais independente e confiante em suas capacidades;  

n)  desenvolver a imaginação, a curiosidade e as variadas formas de 

expressão;  

o) descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos 

de cuidado com a própria saúde e bem-estar;  



 

Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal 
Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante 
Escola Classe 02 do Riacho Fundo I 

 

Página 20 de 71 
 

p)  estabelecer vínculos afetivos e de troca entre adultos e crianças, 

fortalecendo sua autoestima e ampliando gradualmente suas 

possibilidades de comunicação e interação social;  

q)  estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo 

a articular seus interesses e pontos de vista, interagindo com os 

demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda 

e colaboração;  

r) observar e explorar a natureza e os ambientes com atitude de 

curiosidade, percebendo-se como integrante, dependente e agente 

transformador do meio ambiente, valorizando atitudes que contribuem 

para sua preservação;  

s)  expressar emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades 

t)  utilizar as diferentes linguagens (corporal, artística, oral/escrita, digital, 

matemática) ajustadas às diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar 

suas ideias e avançar em seu processo de construção de significados, 

enriquecendo sua capacidade expressiva;  

u)  conhecer, respeitar e participar de manifestações culturais, 

valorizando a diversidade, ampliando, assim, os conhecimentos sobre 

a natureza e a cultura;  

v)  compreender a função social da leitura e da escrita;  

w)  construir noções matemáticas por meio da resolução de situações 

problema e da participação em atividades que requeiram tais 

conhecimentos;   

x) brincar diariamente, individual e ou coletivamente, de forma dirigida e 

ou livremente, para expressar e elaborar emoções, sentimentos, 

pensamentos, desejos e necessidades;  

y)  desenvolver o pensamento crítico e reflexivo acerca do contexto 

histórico-social;  

z)  conhecer, respeitar e valorizar a diversidade étnico-racial, etária, de 

gênero, cultural, religiosa, a biodiversidade, as deficiências, entre 

outras;  

aa)  interagir com diferentes recursos tecnológicos, de modo a 

desenvolver sua autonomia e o pensamento crítico.  
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7 CONCEPÇÕES TEÓRICAS: 
 Os pressupostos teóricos que nortearam a construção da nossa PP, 

bem como todo o trabalho pedagógico desenvolvido na Escola é a Pedagogia 

Histórico Crítica / Psicologia Histórica Cultural, opção teórico-metodológica 

adotada pelo Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal elaborado de acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

 As práticas educativas são contextualizadas socialmente com o foco na 

formação de valores. Considera as diversidades existentes, a pluralidade 

cultural e acima de tudo, a inclusão. Assim, busca-se o envolvimento de todos 

os estudantes independente da necessidade e do desafio no intuito de valorizar 

o diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a prática cultural e respeitando 

as diferentes manifestações produzidas na relação do sujeito com o meio 

social.  

 O processo de aprendizagem deve ser mediado e nessa relação, as 

pessoas negociam significados de maneira intersubjetiva com a intenção de 

produzir conhecimentos que sejam de uso social.  

“O modo como educadores atribuem significado às diferenças humanas, 

de um modo geral, exerce um especial impacto sobre como avaliam o 

desempenho de seus estudantes. Isto porque as concepções em relação às 

expectativas de fracasso ou de sucesso acerca dos estudantes tendem a 

influenciar decisivamente nas estratégias de mediação em sala de aula 

(RIBEIRO, MIETO & SILVA, 2010). 

 Para que de fato, tais práticas sejam fundamentadas e transcendidas, o 

corpo docente participa de formação continuada na coordenação coletiva às 

quartas-feiras, com assuntos específicos a partir de demandas que são 

planejadas na Semana Pedagógica, onde após elencar os assuntos de 

interesse dos professores alguns profissionais são procurados para ver a 

possibilidade de agendamento durante o ano letivo e por fim, às terças ou 

quintas-feiras nas coordenações individuais (em cursos promovidos pela EAPE 

e/ ou outros validados pela secretaria de educação); considera a avaliação 

formativa no contexto escolar; planeja atividades/ projetos intraclasse e 

extraclasse com vistas a atender as defasagens detectadas, dificuldades no 

processo de aprendizagem e a promoção de uma melhor convivência no 

âmbito escolar para assim, ratificar o que propõe a Proposta da UE. Esse ano 

os Professores, Equipes e Coordenadores têm participado das convocações e 

convites para encontros, Virada Pedagógica e outros promovidos pela 

Secretaria de Educação e Regional de Ensino. 
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 Considerando o espaço real da inclusão, muitos são os questionamentos 

que se configuram para atender as especificidades dos estudantes com NEE e 

um desses, perpassa à sistematização de práticas efetivas para o 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que, 

requer metodologias diferenciadas, diversidade de recursos acessíveis, 

didáticos e pedagógicos. 

8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA: 

8.1 Organização Escolar em tempos e espaços e a relação escola-

comunidade 
 

 A EC 02 do Riacho Fundo I atende a Educação Infantil, 2º Ciclo do 

Ensino Fundamental de 09 anos e compreende: o BIA e o 2º Bloco e Educação 

Especial As aulas iniciam-se às 07h30 e finalizam-se às 12h30, no turno 

matutino, totalizando 05 horas diárias de aula. No turno vespertino, as aulas 

têm início às 13 horas e terminam às 18 horas. 

 Conta com amplas salas de aula com mobiliário suficiente e adequado a 

idade dos estudantes, além de Laboratório de Informática, Quadra 

Poliesportiva sem cobertura, Pátio coberto e descoberto, banheiros adaptados 

para estudantes do Ensino Especial e sala dos professores para as 

coordenações pedagógicas. 

 Há efetiva participação da comunidade escolar na construção, 

implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Escola, através 

da participação nos diversos eventos promovidos no âmbito coletivo: dias 

letivos temáticos, reuniões bimestrais, festas, palestras etc. além das 

convocações individuais para tratar de questões específicas que envolvem o 

desempenho acadêmico do discente.  

 Em face ao atendimento de estudantes diagnosticados com alguma 

deficiência e/ou transtorno nas turmas de classe especial e regulares, e das 

turmas de Educação Infantil a Escola dispõe de monitores e educadores 

sociais para seu acompanhamento diário. 

TURNO ENTRADA RECREIO SAÍDA 

Matutino 

7h30 (tolerância até 
7h45) 

*Após esse horário há 
registro e assinatura dos 

responsáveis, após 3 
vezes que o estudante 

* 9h30/9h50 
(3º/4ºanos) 

 
*10h/10h20 
(1º/2º anos) 

12h15(abrem os portões 
até 12h30) 
*Após 12h30 começamos 

a ligar para os 
responsáveis dos alunos 

que ficaram, fazer registro 
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chega atrasado o caso é 
encaminhado ao Conselho 

Tutelar) 

e encaminhar para o 
Conselho Tutelar após a 

terceira vez) injustificada) 

Vespertino 

13h (tolerância até 
13h15) 

Após esse horário há 
registro e assinatura dos 

responsáveis, após 3 
vezes que o estudante 

chega atrasado o caso é 
encaminhado ao Conselho 

Tutelar) 

*15h / 15h20 17h45(abrem os portões 
até 18h) 

*Após 18h começamos a 
ligar para os responsáveis 
dos alunos que ficaram, 

fazer registro e 
encaminhar para o 

Conselho Tutelar após a 
terceira vez) 

9. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 
A Coordenação Pedagógica é um espaço que tem por finalidade planejar, 

orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de subsidiar a 

Proposta Pedagógica da escola e da Secretaria de Estado de Educação do DF, 

promovendo diferentes ações para a implementação das Orientações 

Curriculares da rede. A partir do ano letivo de 2016, as atividades da 

coordenação pedagógica são regidas pela Portaria nº 445, de 16/12/2016, que 

define regras para a distribuição da carga horária. Assim, os docentes têm 

direito a 15 horas de coordenação pedagógica, distribuídas em 05 dias da 

semana, sendo 02 dias para coordenação externa, 1 dia para coordenação 

coletiva e 2 dias para planejamento e outras ações, como a capacitação em 

diferentes cursos oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais 

da Educação (EAPE).  

  As Coordenações Coletivas ocorrem todas as quartas-feiras e contam 

com a participação de toda a equipe docente (professores regentes, equipe 

gestora, coordenadores, orientador educacional, professores readaptados de 

função e profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem). Em 

algumas situações, também são convidados os profissionais da Carreira 

Assistência à Educação. As atividades são direcionadas pelo supervisor e 

coordenadores e buscam a discussão coletiva para a deliberação de ações/ 

planejamentos bem como momentos de formação continuada como palestras, 

estudos dirigidos, socialização de trabalhos, entre outras.   

 A Coordenação Pedagógica está sob a responsabilidade dos 

Coordenadores Pedagógicos e, neste ano letivo, a Instituição conta com 03 

coordenadores, Tereza, Juliana e Raquel, que devem cumprir as funções 

abaixo especificadas:  
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 

2019 
Coordenadoras Locais:  

Raquel Ferreira Dalescio de Sousa, Tereza Cristina Nunes de P. da Silva e Juliana Freitas Ferreira 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
AÇÕES / ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

ACOMPANHAMENTO/ 
CONTROLE/ 
AVALIAÇÃO 

*Articular e mobilizar a 

equipe escolar para elaborar, 
desenvolver e avaliar o 
Projeto Político-Pedagógico, 
sempre com o apoio da 
equipe gestora. 
 
*Proposição de ações 
educativas que busquem a 
melhoria na qualidade do 
trabalho pedagógico. 
 
*Discutir o entendimento de 
teoria e de prática, 
mostrando que as referências 
para a construção 
de teorias são sempre as 
práticas constituídas pela 
humanidade. 
 

*Orientar e coordenar a 
participação docente nas 
fases de elaboração, de 

execução, de implementação 
e de avaliação da Organização 
Curricular. 
 

*Articular ações pedagógicas 
entre os diversos segmentos 

*Otimização do espaço-tempo 

destinados à coordenação 
coletiva, apresentando pauta 
organizada, direcionando o 
estudo, discussões e 
planejamento das ações 
pedagógicas, registrando os 
resultados em ata própria a cada 
encontro (semanalmente). 
 
*Criar mecanismos que 
favoreçam a articulação da teoria 
à prática nos momentos de 
estudos, planejamentos, 
discussões. 
*Ouvir os professores para 
identificar suas demandas 
práticas e recomendar estudos 
que auxiliem na 
reflexão sobre o trabalho 

pedagógico.  
 
*Solicitar aos professores 

sugestões de textos, 
reportagens, livros que tenham 
lido, estudado e que 
recomendam ao grupo. 

 
*Promoção de estudos de 

*Conselho Escolar 

*Administração da Riacho 
Fundo I 
 * Conselho tutelar. 
* Associação de Pais. 
* Posto de Saúde 
 
 

*Estudantes: 

 1º Período – 4 anos 
  2º Período – 5 anos 
 BIA – 1º/2º/3º Anos  
4º Ano 
5º Ano 
TGD 
DMU 
DI 
*Comunidade Escolar 

*Ano letivo de 2019, em 

consonância com o 
Calendário Escolar das 
Escolas Públicas do Distrito 
Federal. 

*Dar-se-á por constante 

questionamento e reflexão 
sobre a prática, buscando 
efetivá-la como processo de 
acompanhamento e 
aperfeiçoamento do trabalho 
docente. 
 
*Serão utilizados 
instrumentos nas 
coordenações coletivas, RDIA 
– Relatório Descritivo 
Individual do aluno, 
Teste da Psicogênese (BIA), 
Avaliações Bimestrais, 
Ditados, Observações Diárias, 
Auto Avaliação dos alunos, 
Apresentações, Atividades 
apresentadas pelos alunos,  
Conselho de Classe, Reuniões 

de avaliação com a 
comunidade e escuta sensível 
das crianças. 

 
*Será registrada por meio de 
atas de coordenação coletiva, 
relatórios bimestrais 

encaminhados à 
Coordenação Intermediária e 
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da Unidade Escolar e a CRE 
assegurando o fluxo de 
informações e o exercício da 

gestão democrática. 
 
*Divulgar e incentivar a 

participação dos professores 
em todas as ações 
pedagógicas promovidas pela 
SEEDF. 
 
*Estimular, orientar e 
acompanhar o trabalho da IE 
na implementação e 
execução do Currículo de 
Educação Básica e das 
Orientações Pedagógicas da 
SEEDF por meio de pesquisas, 
de estudos individuais e em 
equipe e de oficinas 
pedagógicas locais, 
assegurando a Coordenação 
pedagógica como espaço de 
formação continuada. 
 

*Divulgar, estimular e apoiar 
o uso de recursos 
tecnológicos no âmbito da 
unidade escolar. 
 
*Colaborar com os processos 
de avaliação institucional, 

articulando os três níveis de 
avaliação, com vistas à 
melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem e 
recuperação dos 
rendimentos/ desempenho 
escolar. 
 

documentos (leis, diretrizes, 
pareceres, resoluções) e textos 
com base formativa para 

conhecimento e enriquecimento 
da prática docente, em espaço-
tempo destinado à coordenação 

pedagógica, numa perspectiva de 
formação continuada. Podendo 
ocorrer quinzenalmente ou 
quando julgar necessário. 
 
*Acompanhamento das fases de 
elaboração, aplicação e avaliação 
do Planejamento da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e 
Classe Especial, oferecendo 
suporte referencial e apoio 
humanizado à equipe docente, 
incentivando a integração das 
ações de cuidar, brincar, educar, 
alfabetizar e letrar. 
 
*Participação em reuniões de 
estudo, palestras, debates, 
seminários, dias de formação e 

demais eventos promovidos 
pelas diversas instâncias da SE, 
representando a coordenação 
local da Instituição de Ensino, 
divulgando e incentivando a 
participação dos docentes 
quando a eles destinados. 

 
*Promoção de repasse de 
informações destinadas à equipe 
gestora e docente, referentes à 
participação em atividades 
promovidas em espaço-tempo 
fora da Instituição Escolar, a 
respeito dos trabalhos das 

modalidades ofertadas pela IE 
(Ed. Infantil, Ensino 

outros registros de relatos 
elaborados na IE. 
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Fundamental, Ensino Especial) 
 
*Criação de condições e 

orientações quanto à produção e 
utilização de materiais de ensino 
e aprendizagem, inclusive 

material alternativo, que 
promovam melhor qualidade do 
trabalho pedagógico, com 
atenção especial às adequações 
para as crianças com 
necessidades educacionais 
especiais (ANEEs). 
 
*Organização conjunta com o 
grupo docente e equipe gestora 
das ações coletivas promovidas 
pela IE, como: eventos diversos, 
comemorações, palestras, 
oficinas, momentos cívicos no 
pátio, passeios, etc, incentivando 
a participação dos diversos 
segmentos (escola, comunidade 
e crianças). 
 

*Orientação e apoio aos 
docentes no planejamento, 
execução e avaliação das 
atividades diversificadas, em 
consonância com o Currículo em 
Movimento, a PP e demais 
documentos norteadores para a 

Ed. Básica, incentivando a 
descontinuidade de práticas 
ultrapassadas para o trabalho 
com crianças nessa etapa. 
 
*Orientação aos docentes 
quanto ao registro a respeito do 
trabalho pedagógico e 

acompanhamento do 
desenvolvimento das crianças, 
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em forma de anotações próprias 
em caderno de planejamento, no 
preenchimento do diário de 

classe e Relatório Descritivo 
Individual do Aluno de Avaliação 
bimestral e Semestral, 

considerando a escuta e o olhar 
sensível, sistemático e cuidadoso 
às diversas situações. 
 
*Divulgação das experiências 
exitosas da equipe profissional 
da IE e das crianças, zelando pela 
valorização da autoestima, 
inclusão e da qualidade do 
trabalho pedagógico da escola 
em geral. 
 
*Identificar professores com 
práticas pedagógicas 
interessantes para realizarem 
oficinas com o grupo.  
 
*Planejamento quinzenal com o 
grupo docente; 

 
*Formação continuada dos 
professores (Bimestral) 
Execução de projetos 
pedagógicos pertinentes  
aos temas bimestrais 
desenvolvidos de acordo com o 

Projeto Pedagógico: Cultivando 
valores e incentivando atitudes. 
 
 
*Vivências educativas junto aos 
professores. (Bimestral); 
 
*Auxílio no planejamento e 

organização do material para os 
reagrupamentos (semanal) e 
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Projeto Interventivo; 
*Supervisão e orientação na 
construção dos relatórios; 

 
*Participação no momento cívico 
semanal; 

 
*Planejamento e execução das 
atividades culturais que 
envolvem toda a comunidade 
escolar: Festa da família, Festa 
cultural. Oficinas pedagógicas 
práticas com estudantes. 
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10CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 
 

Com o objetivo primordial de  socializar o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico e o rendimento dos discentes envolvidos no mesmo, buscando 

avaliar, acompanhar e propor e/ ou replanejar estratégias de  ação e 

intervenção para os resultados colhidos, o Conselho de Classe é composto 

pelo grupo de docentes da instituição, envolvendo os professores regentes das 

turmas avaliadas, a  equipe gestora ou ao menos um de  seus componentes, o 

supervisor, o orientador educacional, os professores da Sala de Recursos e do 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, os coordenadores 

pedagógicos e os pais/responsáveis que demonstram interesse em participar. 

Os profissionais da Sala de Recursos participam quando serão tratados 

assuntos relacionados à alunos que são atendidos por este serviço.  

 O Conselho de Classe é registrado em ata, e ocorre ordinariamente, ao 

término de cada bimestre letivo. Também pode ocorrer extraordinariamente, 

para atender às demandas pedagógicas específicas, como a promoção de 

alunos/ progressão de estudos fora dos períodos previstos. As cópias das atas 

são repassadas aos interessados, visando o encaminhamento de ações para o 

atendimento às diferentes demandas. 
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11 ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS PROFISSIONAIS 

11.1 Serviço de Orientação Educacional: 
 O trabalho do Orientador Educacional reveste-se de grande importância, de complexidade e de responsabilidade 

para colaborar com o desenvolvimento integral do educando e do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. É um 

trabalho articulado com as demais instâncias da instituição educacional, bem como com a família e a comunidade, com 

vistas a melhoria da qualidade da educação e a proteção ao educando. 

 O Serviço de Orientação Educacional volta-se para um atendimento que perpassa pelo acompanhamento individual 

e coletivo dos discentes, empreendendo uma escuta ativa  e dinamizando temas que atendam às suas necessidades, o 

que estende-se, muitas vezes, às famílias e responsáveis; a dinâmica do trabalho também abrange ações colaborativas 

com os professores regentes, o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e a Sala de Recursos e o planejamento 

de atividades de apoio, após as sondagens e avaliações realizadas no mapeamento institucional e nos conselhos de 

classe.  

 Destacam-se, ainda, dentre as funções do orientador educacional:  a elaboração de ações  e projetos que 

favoreçam o desenvolvimento pessoal e social do aluno; a proposição de reflexões e discussões referentes à aplicação de 

normas disciplinares da Instituição de Ensino, bem como a promoção de atividades (palestras, encontros e oficinas) que 

contribuam para  a redução de conflitos escolares e outros temas que sejam necessários; a construção de plano de ação 

em consonância com a Proposta Pedagógica e a contribuição para a efetivação deste, integralizando ações para o 

desenvolvimento de projetos ; a participação nas coordenações coletivas, semanalmente; e a participação nas 

coordenações pedagógicas do grupo de orientadores educacionais da Coordenação Regional de Ensino, semanalmente.  
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11.1Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem: 
 

 Composto por uma Professora Pedagoga, uma Professora Psicóloga, que atende quatro Unidades de Ensino.   

 Constitui-se como um apoio especializado que visa a promoção da melhoria do desempenho escolar de todos os 

alunos, com ou sem necessidades educacionais especiais, em um trabalho interdisciplinar. A atuação é direcionada ao 

“assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem, em suas 

perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da 

Instituição Educacional” (Orientação Pedagógica – SEAA – Brasília, 2010).  

As atividades são pautadas em três dimensões, conforme delineia a Orientação Pedagógica deste Serviço, quais 

sejam:  Mapeamento Institucional, assessoria ao trabalho coletivo da equipe docente e, acompanhamento do processo de 

ensino-aprendizagem por meio de intervenções especificas nas situações onde aparecem queixas escolares, além da 

ressignificação das práticas educacionais.  Dentre as atribuições deste serviço, destacam-se a análise das 

características gerais da Instituição, visando a contextualização do mapeamento; o estabelecimento de parcerias com o 

corpo docente da escola, possibilitando o avanço das práticas a partir da reflexão acerca de suas atuações; o 

favorecimento do sucesso no desempenho dos alunos, através da proposição de situações de apoio à aprendizagem e de 

alternativas didáticas para a consolidação das habilidades a serem alcançadas; e a atuação preventiva e interventiva junto 

a toda a comunidade escolar, com vistas à cooperação para o desenvolvimento da aprendizagem. 
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11.2Sala de Recursos : 
  

 A função do profissional é permitir o trabalho de forma colaborativa com os professores regentes para a definição de 

estratégias e recursos que favoreçam o acesso do estudante ao Currículo e promova sua interação com o grupo, em um 

ambiente adequado para a aprendizagem significativa e com condições pontuais de inclusão.  

 Portanto, não funciona como aula de reforço nem tampouco como apoio disciplinar, mas abarca uma série de papéis 

que abrangem: a garantia da Adequação Curricular a ser realizada para todos os ANEE’s  dando o necessário 

acompanhamento aos docentes envolvidos e o suporte necessário para o seu desenvolvimento; a orientação às famílias e 

demais sujeitos na busca pelo envolvimento da Comunidade Escolar, esclarecendo-se acerca da Legislação e das 

normativas que asseguram a inclusão; a participação no processo de intervenção, avaliação escolar, Conselho de Classe 

ordinário e extraordinário, coordenação e outros; a preparação de material específico bem como a indicação e 

acompanhamento do uso de outros equipamentos para o atendimento às demandas individuais dos alunos; a organização 

de documentos que  subsidiem a escola para o atendimento adequado, respeitando-se o sigilo necessário para  a 

manutenção da privacidade da família e dos demais envolvidos; a realização de estudos de caso juntamente com o Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem e outros docentes, além de sua participação na Estratégia de Matrícula para o ano 

letivo sequente.  
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12 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM: 
 

 A Escola Classe 02 do Riacho Fundo, inserida em uma proposta macro de educação para a formação da cidadania 

e responsável pela inclusão de diferentes educandos com diversas particularidades, segue a proposição da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, buscando a prática da avaliação formativa, processual e com predomínio dos 

aspectos qualitativos para a elaboração de estratégias de ensino, visando o melhor aproveitamento do conhecimento 

trabalhado. O grupo docente realiza avaliação diagnóstica no início do ano letivo, conforme plano de ação e de atividades, 

para garantir a elaboração de planejamento voltado para as reais necessidades dos alunos. 

 Os estudantes do Bloco Inicial de Alfabetização têm constante acompanhamento dos níveis de construção das 

hipóteses de Leitura e Escrita, conforme nos propõem os estudos de Emília Ferreiro, Ana Teberosky e Esther Grossi, 

sendo avaliados através do teste das 04 palavras e 01 frase (propostos por Emília Ferreiro e Ana Teberosky),  pelo teste 

da psicogênese das 10 palavras e 01 frase (proposição do grupo GEEMPA, com os estudos da Pós-Alfabetização, 

coordenados por Esther Pillar Grossi) e pelo teste de produção textual (reconto). 

 Os diferentes instrumentos também contribuem para o planejamento de estratégias de intervenção, constantes na 

Proposta Pedagógica do BIA, como os reagrupamentos inter, intra e extraclasse, bem como as vivências. As aplicações 

destas estratégias também se dão nas turmas de 4º e 5º anos. 

          Com a implantação da Educação Infantil na escola trabalhamos com os princípios orientadores da Educação Infantil, 

onde a criança é um ser indivisível, inteiro e único, por conta disso, é importante realizar um trabalho educativo que 

considera os princípios éticos, políticos e estéticos. Tais princípios são destacados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica de 2009 para orientar o processo de aprendizagem das crianças. Orientar a organização, articulação, o 

desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas, respeitando as diferentes condições sociais, culturais, 

emocionais, físicas e étnicas. Portanto, o trabalho educativo da escola assenta-se sobre os princípios: Éticos: “valorização 
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da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 

culturas, identidades e singularidades” (Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, 2014, p. 29). 

Neste sentido, é importante possibilitar um ambiente em que as crianças manifestem seus interesses, desejos e 

curiosidades e que suas produções sejam valorizadas. Políticos: “garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia” (Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, 2014, p. 29). 

Para que a criança possa tornar-se participante da vida social, estabelecendo relações com o meio cultural e com o 

ambiente; para não apenas consumir, mas também, produzir cultura e ser capaz de mudar a realidade a sua volta. Ou seja, 

percebemos a criança como ser histórico, social e cultural e compreendemos que sua constituição de conhecimento se dá 

por meio das relações estabelecidas no meio circundante, assim, a criança modifica e é modificada pelas relações que 

estabelece com o outro. Estéticos: “valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da pluralidade de 

manifestações artísticas e culturais” (Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, 2014, p. 29). 

Segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2014), a avaliação é formativa, pautada no 

aspecto processual de desenvolvimento da criança em diferentes aspectos, bem como, das ações promovidas na unidade 

educativa. Nesse sentido, é importante ressaltar que a ação educativa está fundamentada na perspectiva histórico-cultural 

de Vigotski (2003, 2009a, 2009b, 2010), que percebe o ato de aprender vinculado ao ato de ensinar e a intenção desse ato 

educativo, pois esses três aspectos tratam-se de uma unidade, de um processo único, que estão entrelaçados e coexistem. 

Ou seja, não é possível analisar o desenvolvimento da criança em separado do ato e da intenção educativa do professor. 

Tudo isso precisa ser considerado no processo avaliativo. Outra questão de fundamental importância, é que a avaliação se 

dá por meio da observação constante do processo de desenvolvimento da criança em relação a ela mesma e, em hipótese 

alguma, da comparação dela com seus pares ou em metas pré-estabelecidas pelos educadores ou pela unidade educativa. 

Até porque, para Vigotski, não é possível estabelecer metas de desenvolvimento em relação ao ser humano, pois cada 

pessoa lida de modo peculiar com a conquista de novos aprendizados. Portanto, é preciso considerar o desenvolvimento 

da criança em relação a ela mesma.   Sabemos que o desenvolvimento da criança se dá em diferentes aspectos, todos 

eles precisam ser observados e considerados. Compreendemos que é importante que a unidade educativa se estruture de 

forma a propiciar diferentes experiências educativas, pautadas no compartilhamento de saberes entre todos os envolvidos 

no processo educativo. E, também, pautado no diálogo, entre as próprias crianças e entre elas e os adultos que integram o 



 

Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal 
Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante 
Escola Classe 02 do Riacho Fundo I 

 

Página 35 de 71 
 

espaço educativo.   Esse processo avaliativo se faz necessário durante todo o ano letivo, por meio da participação das 

crianças, dos professores e demais pessoas compõem a comunidade escolar; na realização das atividades; durante as 

brincadeiras e conversas; e na identificação de diferentes posturas e atitudes diante de situações diversas. Não apenas o 

desenvolvimento da criança é observado e avaliado, mas também, todas as pessoas que integram a comunidade escolar, 

a participação de todos precisa ser considerada no processo avaliativo, desde a família, aos professores e demais 

profissionais que atuam na unidade educativa. A própria unidade educativa precisa passar constantemente por processos 

avaliativos para que seja observado e analisado a sua organização e estrutura educativa. Tais processos avaliativos 

compõem-se em momentos de diálogos com as próprias crianças e, em reunião com familiares e com os profissionais que 

atuam na Escola.     

         Destacamos que em acordo com a LDB (Lei n. 9394/1996), a avaliação na Educação Infantil far-se-á mediante o 

acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção escolar.  

 O Conselho de Classe Participativo que começou a acontecer de fato em 2018, também compõe a prática avaliativa, 

ocorrendo sempre ao final de cada bimestre, com a participação de toda comunidade escolar, inclusive os pais e 

responsáveis pelos estudantes. Na ocasião, são elencadas as estratégias de trabalho para procurar minimizar os 

problemas que acarretam as dificuldades de aprendizagem e a indisciplina. 

 Quanto a avaliação do 1º e 2º Bloco Inicial de Alfabetização, a Escola participa das avaliações do IDEB, Prova 

Diagnóstica e ANA. Os resultados destas avaliações norteiam o trabalho pedagógico, podendo haver redirecionamentos 

das práticas adotadas. 
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12.1 Reuniões de Pais ou Responsáveis: 
 

DATA PROPOSTA 

 
15 de março 

Apresentação da Equipe Gestora e 
dos professores / Planejamento 
Pedagógico da Comunidade Escolar. 
(Ensino Especial/Bia/4º e 5º 
ano/Educação Infantil) 

 
 

08 de maio 
          Entrega das atividades do 1º bimestre  

 
04 de julho 

Entrega das atividades do 2º 
bimestre, apresentação e bazar. 

 

 
04 de outubro 

 

Entrega das atividades do 3º 
bimestre, Atividade Cultural e Bazar. 

 
 

13 de dezembro 
Entrega das atividades do 4º bimestre 
e resultado 
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12.2 Proposta do Planejamento Anual para 2019 

 

CALENDÁRIO DE REPOSIÇÃO DOS DIAS MÓVEIS 

DIAS MÓVEIS REPOSIÇÃO 
(LANÇAMENTO) 

21/06 11/05 (DIA DAS FAMÍLIAS NA ESCOLA: JOGOS, GINCANA, APRESENTAÇÕES, EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS) 

08/07 29/06 (ATIVIDADE CULTURAL: FESTA JUNINA) 

17/10 26/10 (FEIRA DE CIÊNCIAS E LITERATURA) 

09/11 18/10 (AULA) 
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13 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 No campo educacional, muito se comenta sobre interdisciplinaridade, compreendida como a prática de se 

correlacionar duas ou mais áreas do conhecimento a fim de aprofundá-lo e aprimorar a dinâmica do fazer pedagógico, a 

interdisciplinaridade surgiu em resposta a uma necessidade de superar a fragmentação do saber. 

  A Escola como lócus de aprendizagem deve se adaptar continuamente as transformações que acarretam avanços 

nas áreas humanas e científicas da sociedade. Neste contexto, faz-se de suma importância um planejamento 

interdisciplinar que agregue novos saberes aliados a realidade dos estudantes. 

 Portando, a Escola Classe 02 do Riacho Fundo I organiza seu trabalho curricular pautado na interdisciplinaridade, 

agregando na prática diária os temas transversais Pluralidade Cultural, Valores Éticos e Morais, Inclusão Digital e o Meio 

Ambiente. Tal organização se dá com a elaboração coletiva e a  execução de diversos projetos Educação com Movimento, 

Informática Educativa para Inclusão Digital, Trocas de Experiências Pedagógicas, de Leitura, Sustentabilidade, Resgate e 

Valorização da Ludicidade no cotidiano da escola.  

 Faz parte ainda da organização curricular da Escola, o Projeto de Reagrupamento Intraclasse e Interclasse 

realizados semanalmente nas turmas do BIA e do 2º Bloco, com a participação dos professores regentes, coordenação e 

supervisão pedagógica. Pautados nos temas transversais, os Reagrupamentos são planejados coletivamente a partir dos 

resultados dos testes da psicogênese e avaliação diagnóstica realizadas a cada bimestre. Os estudantes são agrupados 

conforme o nível de aprendizagem. As atividades executadas são lúdicas e escritas, e contam também com recursos 

audiovisuais. 

 Ao longo do ano, a Escola recebe a colaboração de diversas instituições locais que realizam atividades 

complementares ao Currículo, a saber: Reforço Escolar para os estudantes de 4º e 5º Anos, oferecido pela Igreja Gera 

Vida, Planejamento e implementação de atividades lúdicas voltadas para as famílias, no Dia da Família pelos estagiários 

da Faculdade Estácio de Sá, apresentação de artistas locais, entre outros. 
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14 GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

 A Escola Classe 02 conta com apoio do Caixa Escolar da Escola Classe 02 do Riacho Fundo I, associação sem fins 

lucrativos que recebe verbas oriundas do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF da SEDF e 

também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  

 Até maio de 2017 o Caixa Escolar não recebeu aportes do PDAF, ocorrência essa que acaba por atrapalhar a 

gestão escolar vez que não existe regularidade no repasse de recursos financeiros, ainda que a escola esteja em dia com 

a prestação de contas.  

 A Gestão Participativa, a fiscalização e acompanhamento das prioridades de aquisições é realizada pelo Conselho 

Escolar da Escola, formado por professores, servidores e pais de estudantes. 

 Por acreditar que a prática do que é aprendido na escola é fundamental para o correto aproveitamento dos 

conteúdos transmitidos em sala de aula, combinado com o fator de aproveitamento do tempo, a reprodução de materiais de 

apoio é a principal prioridade no desembolso dos recursos recebidos do Estado. 

 As demais ações visam garantir a aquisição de materiais utilizados no pedagógico, combinado com pequenos 

serviços de manutenção corriqueira. 

 Visando complementar os recursos financeiros, a escola sempre realiza lanches especiais, rifas e bazares, como 

forma de obter os recursos financeiros para despesas de pequeno porte, tais como complementação da aquisição de 

especiarias para o preparo do lanche, compra / manutenção de produtos ou equipamentos não cobertos pelo PDAF/PDDE, 

bem como a realização de pequenos reparos. 
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15 GESTÃO DE PESSOAS 
  
 O fator humano é uma das principais riquezas da EC 02 do Riacho Fundo I, sendo também um dos fatores que 

gerou o output na mensuração de resultados que nos colocou em 19º lugar em aproveitamento e eficiência dentre as 287 

escolas avaliadas.  

 A maior parte do corpo docente já conta com mais de 20 anos de atividades na carreira de magistério, possuem 

diversos cursos complementares e de especialização e há inteiração entre os professores, permitindo que as atividades 

ligadas à Regência Escolar ocorram de forma contínua e  harmoniosa.   

 Mas as atividades da escola não estão ligadas somente à Regência Escolar. Os servidores, aqui considerado o 

todo, trabalham em unidade e sintonia, onde todos sabem qual o papel a ser desempenhado na escola, tudo em prol da 

finalidade, aqui entendida como todos os fatores que ensejem e favoreçam a formação acadêmica de nossos alunos nas 

séries iniciais, bem como ao correto atendimento de sua família.  

 Problemas recorrentes na saúde dos profissionais da Educação tem sido um problema a ser tratado com muita 

atenção por parte da equipe gestora. Devido ao grande desgaste na gestão das turmas, é claro que alguns professores já 

são acometidos pela Síndrome do Esgotamento, o que leva a afastamentos médicos e, consequentemente, à abertura de 

carências para professores temporários. 

 A citada Síndrome do Esgotamento é percebida no expressivo número de professores em Licença para Tratamento 

de Saúde e professores / servidores readaptados. Fica aqui uma crítica ao Serviço de Medicina do Trabalho que, 

decorridos décadas da atuação da SEDF, ainda não promoveu as medidas necessárias à prevenção de tais doenças 

profissionais. 

 A atuação da equipe gestora junto com os demais profissionais da educação acaba por gerar retrabalho de 

atividades vez que existe a necessidade de fazer com o que professor substituto esteja afinado com o ritmo de trabalho 

com como das atividades que estão sendo desenvolvidas e a melhor forma como atuar no desempenho de suas funções. 
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16 GESTÃO ADMINISTRATIVA 
  

 A Gestão Administrativa da escola, realizada de forma atípica por todos os servidores e de forma típica pela Vice-

diretora e seu apoio Administrativo, cuidam das demandas de aquisições, controle de patrimônio, contratação de serviços, 

recebimento de documentos, atendimento a demandas internas e externas e tudo o mais que for necessário para o perfeito 

funcionamento da Escola Classe 02 no seu âmbito interno e externo. 

  Ressalte-se, a oportunidade, que a Gestão da escola é vista como um sistema complexo, onde percebe-se a 

necessidade de que todas as partes estejam interando-se em perfeita harmonia, sob pena de comprometimento de todo o 

sistema. 

  

17 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
  

 Diferente de normas rígidas, a Proposta Pedagógica é um documento vivo, que permanentemente pode sofrer 

alterações pela comunidade escolar, ainda que não escritas, a partir de diferentes interpretações que se façam 

necessárias, visando à melhoria contínua das atividades aqui desenvolvidas e, tais práticas sendo positivas, podem sim 

alterar a estrutura inicial deste documento. 
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18. Anexos 

18.1 Projetos em desenvolvimento e a serem desenvolvidos: 
PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO 

PROJETO/CRONOGRAMA 
Educação com 
Movimento 

 
Desenvolver os aspectos psicomotores 
dos educandos de acordo com a faixa 
etária e a posição nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Deverá ser desenvolvido de forma 
participativa, tendo em vista a necessidade 
do trabalho integrado de todos os 
envolvidos, da socialização das 
experiências e da permanente reflexão 
sobre a prática para o redirecionamento 
das ações. São atividades desenvolvidas de 
maneira lúdica, alinhadas ao conteúdo 
desenvolvido em sala. 

 

Professores Manoel 
Ramos, Epi , Francisca 
Equipe Gestora, 
Professores regentes 

Processual, nos dias das coordenações, 
observações feitas pelos professores 
quanto ao desempenho e envolvimento 
dos estudantes.  
Durante o ano de 2019 

Projeto 
Acolhimento 

Receber e acolher os estudantes para 
tornar agradável a estadia na escola 

Acontece em três momentos: 
No início do turno Matutino, onde todos 
os estudantes são recepcionados pelos 
professores, encaminhados para as filas 
correspondentes as suas salas, há um 
momento de relaxamento, oração, música, 
apresentações de atividades desenvolvidas 
para contemplação. 
No início do turno Vespertino as crianças 
da Educação Infantil e BIA são 
recepcionadas pelas professoras, 
encaminhadas para as filas e em cada dia 
da semana as professoras se revezam em 
fazer uma apresentação. 
Depois do recreio os estudantes do 4º e 
5º anos têm um a volta a calma no pátio, 
onde os professores e os próprios alunos 
têm um momento para apresentação. 

Equipe Gestora, 
Professores, 
Estudantes, 
Convidados. 

Processual, nos dias das coordenações, 
observações feitas pelos professores 
quanto ao desempenho e envolvimento 
dos estudantes.  
Durante o ano de 2019 
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Projeto 
Alimentação 

saudável 

Incentivar a alimentação saudável dos 
alunos da Educação Infantil 

Quinzenalmente as professoras da E.I 
pedem que os estudantes levem frutas 

para escola, nesse momento são 
trabalhadas, formas, tamanho, cheiro e 

finalmente o sabor. 
Mensalmente ocorre um piquenique com 
os alunos das turmas de Educação Infantil. 
 Alguns lanches ofertados pela Secretaria 
de Educação são servidos de forma 
diferenciadas (piquenique fora da sala ou 
montagem junto com os alunos, no caso 
dos pães), o que leva a maior aceitação 
dos estudantes. 

Equipe Gestora, 
Professores, 
Monitores, 

Funcionários da 
Cantina, Pais e 

Estudantes 
 

Observação da mudança de hábitos dos 
estudantes e dos responsáveis nas 

lancheiras dos estudantes. 
Durante o ano de 2019 

 
Já é 6º Ano 

 
Favorecer aos alunos do 5º Ano a 
experiência, durante uma semana, de 
vivenciar a rotina do 6º Ano. 

 
Tem início no mês de novembro com a 
visita marcada com antecedência pelas 
Orientadoras das duas escolas (a nossa 

escola e a que naturalmente irá receber os 
alunos no 6º Ano), onde os alunos, serão 

acompanhados pelos professores, a 
Orientadora, a Coordenadora e a Equipe 
Gestora. Depois da recepção no Centro 

Educacional os alunos relatam a 
experiência e durante a semana é feito um 

horário onde acontece a troca de 
professores, são estudadas matérias com 

duração de 50 minutos. 

 
Equipe Gestora, 

Professores, Monitores 
e Orientadora 

 

 
A avaliação é realizada através das 

produções dos alunos, que fazem um 
mural com as devidas apreciações. 

Durante o mês de novembro. 

Projeto de 
Incentivo às 

atividades lúdicas 

Promover e incentivar os professores a 
desenvolver atividades de maneira lúdica 
nas várias áreas de estudos, dos 
diferentes segmentos. 
  

Ao planejar as atividades os professores 
junto com os coordenadores pensam em 

diferentes formas de promover o 
aprendizado, interesse e envolver os 

estudantes durante as aulas.  

Equipe Gestora, 
Professores, 

Coordenadores, 
Monitores e 
Orientadora. 

 

A avaliação é realizada através da 
participação dos estudantes e dos 

trabalhos expostos. 

Projeto de Trabalhar as funções psicomotoras Acontece diariamente, nos diferentes Professores de Avaliação das atividades desenvolvidas 
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Psicomotricidade necessárias para o bom desempenho das 
aprendizagens 

segmentos, de acordo como planejamento 
dos professores. Os professores, também, 
experienciam as atividades propostas aos 

alunos durante as coordenações. 

Educação em 
Movimento, 

Professores regentes, 
Coordenadores, Equipe 

Gestora 

pelos participantes (no caso dos 
professores o grau de dificuldade). 

Durante o ano de 2019 

Projeto Nenhum a 
Menos 

Evitar que os estudantes reprovem ou 
tenham rendimento escolar baixo. 

Semanalmente os professores informam, 
durante a Coordenação, as faltas dos 

alunos e o nome dos que têm duas faltas 
consecutivas, são informados a secretaria, 

que entra em contato com a família. 

Equipe Gestora, 
Professores, Secretaria 

Os professores informam sobre o 
retorno ou não dos estudantes 

identificados anteriormente, a cada 
coordenação 

Projeto Parabéns Comemorar o aniversário dos estudantes 
da Educação Infantil. 
Enfatizar a necessidade da socialização 
das crianças da Educação Infantil. 

Dois temas serão escolhidos durante o ano 
letivo e ao final de cada semestre os 

aniversariantes das turmas de Educação 
Infantil irão comemorar, coletivamente, o 
aniversário, onde cada criança trará um 

prato.  

Professores da 
Educação Infantil, 

Monitores, 
Pais/Responsáveis, 

Coordenação e Equipe 
Gestora 

Acontecerá a cada final de Semestre. 

 Trajeto da Pintura 
(4º Ano) 

Levar os estudantes a perceberem a 
diferença entre pintura e desenho, 
conhecimento histórico da arte da 
pintura. As técnicas abordas e praticadas 
serão: pigmentação, iluminação e tons.  

 

Estudo em grupo e individual do tema 

(materiais, história, misturas de tintas) e 

sequencialmente analisar as descobertas; 

Visita guiada a exposição de arte; 

Confecções de quadros limpos usando 

matérias recicláveis; 

Criação de textos discursivos e 

informativos; 

Criação da palheta de tintas. 

Professores do 4º Ano, 
Coordenação, Equipe 

Gestora 

Ao passar por todo o processo busca-se 
o interesse dos alunos pelo tema 
aplicado. E com os conhecimentos 
adquiridos desenvolver trabalhos 
artísticos. A expectativa do 
desenvolvimento de sua coordenação 
motora e sentimento por toda forma 
de arte.  
Acontecerá durante o Ano Letivo de 
2019. 

 

Projeto sala de 
leitura e música 

Incentivar o gosto pela leitura de 
diferentes gêneros 

Contação de história para as turmas que 

irão acompanhados dos professores 

regentes, seleção antecipada das histórias 

e escolha de músicas que serão tocadas no 

violão de acordo com o tema a ser 

trabalhado.  

Professora Adalgisa e a 
servidora readaptada 

Mirya 

Acontecerá durante o Ano Letivo de 
2019. 
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Famílias na escola Incentivar as famílias, juntamente com os 
estudantes, a vivenciarem de forma lúdica 
a rotina dos estudantes. 
Conhecer e valorizar as atividades 
desenvolvidas na escola. 
Participar da vida escolar dos estudantes.  

 

Convidar os pais/responsáveis para 
participar do Conselho de Classe Bimestral, 

de Palestras, Oficinas, Reuniões e outras 
atividades que serão desenvolvidas 

durante o ano letivo. 

Professores, Equipe 
Gestora, Coordenação, 

Professores, Equipes 

Durante o ano letivo de 2019 

Projeto de leitura Incentivar o gosto pela leitura. 
Levar os estudantes a perceberem a 
importância da leitura no cotidiano e 
identificar a relevância dos 
conhecimentos adquiridos com o hábito 
de leitura por vontade própria, visando a 
ampliação dos conhecimentos, além do 
trabalho oral, trabalhando apresentação 
pessoal e trocando experiência de 
interpretações. 

 

Educação Infantil, 1º Ano e 2º Ano 
Os alunos além de ouvir histórias todos os 
dias em sala, nos Cantinhos de Leitura, 
levam semanalmente a Sacola de leitura, 
onde um título por semana é enviado para 
os pais/responsáveis lerem, junto com as 
crianças. No caso do 2º ano há o 
desdobramento da atividade em sala com 
interpretação, preenchimento de ficha de 
leitura, etc. 
 
No 3º Ano os professores ocupam outros 
espaços da escola, além da sala, para ler 
para os estudantes. A leitura para deleite, 
a interpretação de maneiras diferenciadas 
tem incentivado o interesse pela leitura. 
 
O 4º Ano adotou a Maleta da Leitura – 
Projeto Voando Alto, onde toda sexta-
feira, um dos colegas leva a maleta de 
leitura com um título para ler e apresentar 
na outra semana para os colegas. Os 
estudantes têm liberdade de criar formas 
diferentes de recontar a história e podem 
contar com o auxílio dos outros colegas 
para as apresentações 
 
No 5º ano há leitura e interpretação de 

livros de diversos temas (escolha livre); 

Professores, alunos, 
Monitores, Equipe 

Gestora, Coordenação 

Ano Letivo de 2019 
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O estudante leva um livro por semana para 

casa, faz sua leitura e interpretação por 

escolha própria; 

Registro de sua interpretação na pasta de 

leitura; 

Estudo da forma: Os alunos juntos 

formularam e compartilham as 

informações e conclusões encontradas 

com os demais alunos da turma. 

. 

As turmas de Ensino Especial, TGD, DMU e 

DI têm participados das apresentações de 

contação de história de outras turmas, 

além de terem nas salas o Cantinho da 

Leitura. O momento de acolhimento na 

sala, logo no início da aula, a professora 

aproveita para contar histórias, ouvir os 

alunos, fazer a interpretação oral das 

histórias. 

 

   Projeto Valores 
 

Trabalhar temas de interesse dos 
estudantes, em todos os segmentos, 
quanto a disciplina, respeito, tolerância. 
Promover boas relações no ambiente 
escolar, valorização do espaço escolar, 
autoestima, solidariedade, inteligência 
emocional, valores morais como empatia, 
gratidão. 
Evitar o bullying entre os estudantes. 

Palestras voltadas para os estudantes, 
responsáveis, vídeos, histórias, momentos 
de troca de ideias dos estudantes, visita da 
personagem Dona Convivência. 
 

Professores, 
Monitores, 
Pais/Responsáveis, 
Coordenação e Equipe 
Gestora, 
Conselho Tutelar e 
outras parcerias. 

Durante o ano de 2019 

Projeto Agenda 
Informar os pais com antecedência sobre 
a rotina da escola 

É enviada a agenda anual coma previsão 
de atividades culturais e pedagógicas que 
acontecerão durante o ano letivo e 

Equipe gestora e 
Professores 

Durante o ano de 2019 
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mensalmente é enviada, sempre no último 
dia útil, para que os responsáveis 
conheçam a programação da escola. Em 
caso alteração os pais/responsáveis são 
avisados com antecedência. 

Criança Feliz 
Incentivar todos os alunos a participarem 
das atividades da Semana da Criança, 
Formatura e Saídas Pedagógicas. 

Serão feitas atividades para arrecadar 
dinheiro para que TODAS as crianças, 
independente das dificuldades financeiras 
da família, participem das atividades 
desenvolvidas fora da escola na Semana da 
Criança (Bazar, rifas, festivais de pipoca e 
suco, sorvete e sanduiche e suco).  

Equipe Gestora, 
Professores, 
Monitores, 

Funcionários da 
Cantina, Pais e 

Estudantes 
 

Durante o ano de 2019 

Jogos Indígenas 
Conhecer e valorizar a cultura indígena, 
incentivar a participação das crianças sem 
ter como foco a premiação. 

Acontece no mês de abril. É sorteada para 
cada turma uma tribo e os alunos fazem 
um breve histórico que será apresentado 
no dia. Os estudantes participam das 
atividades de corrida com tora, arco e 

flecha, arremesso da lança, luta 
corporal. 

 

 
  

 

Equipe Gestora, 
Professores, 
Monitores, e 
Estudantes 

 

Abril/2019 

 

Projeto de 
Informática 

Desenvolve habilidades e interesses no 
campo da tecnologia 

Semanalmente os alunos são atendidos, 
acompanhados pelo professor regente. 

Equipe Gestora, 
Professores, Monitores, 
e Estudantes 
 

Durante o ano de 2019 

 
 



 

Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal 
Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante 
Escola Classe 02 do Riacho Fundo I 

 

Página 48 de 71 
 

18.2 PLANO DE AÇÃO 2019 
OBJETIVOS METAS AÇÕES ACOMPANHAMENTO/ 

CONTROLE 

Promover alfabetização/letramento de todos os 

estudantes até o 3° ano. 

Favorecer a interação e socialização dos estudantes 

da Ed. Especial com toda a comunidade escolar. 

Reduzir o índice de retenção por falta. 

Diminuir o índice de retenção no 3°ano com a 

adoção das estratégias previstas no BIA e práticas 

avaliativas formativas.  

Implementar estratégias pedagógicas visando 

superação das dificuldades apresentadas pelos 

estudantes dos 4° e 5° anos.  

Explorar a imaginação e a expressividade por meio 

de temas que contextualizem a ação criadora 

Desenvolver habilidades psicomotoras e de 

socialização por meio de atividades dinâmicas das 

aulas de Educação Física. 

Favorecer as múltiplas formas de aprendizagem de 

maneira lúdica com os recursos oferecidos pelo 

Projeto de Informática, bem como oferecer ao 

estudante, mediante suas possibilidades, a inclusão 

na cultura digital. 

Ampliar o trabalho interdisciplinar no âmbito 

escolar. 

Implementar ações com vistas a minimizar os 

problemas relacionados a indisciplina. 

Aprimorar a comunicação entre a Instituição de 

Ensino e a comunidade escolar, buscando maior 

participação dos pais na vida acadêmica dos alunos. 

Implementar o currículo da Educação Básica 

Alfabetizar/letrar 100% dos 

estudantes até o 3° ano. 

Aumentar em 60% a presença 

da família dentro da 

Instituição Educacional. 

Reduzir em pelo menos 90% o 

número de alunos que 

receberam sanções 

disciplinares, em relação a 

2018. 

 

Criação de documento para registros/comunicação 
de faltas junto à secretaria da escola, de 03 
consecutivas ou 05 alternadas. 
Realização de avaliação diagnóstica no início de 
cada bimestre e/ou semestre para organização das 
intervenções pedagógicas, conforme a turma. 
Avaliação da escrita dos estudantes do 1º ao 5º ano 
via teste da Psicogênese, produção textual e 
criação de instrumento para análise do 
desenvolvimento matemático dos mesmos. 
Elaboração e implementação de projetos 
pedagógicos: projeto de leitura, Projeto de 
Informática, Festa da Família, Esporte Paralímpico e 
Projeto Educação em Movimento. 
Coordenações coletivas para estudo com temas 
relacionados às demandas do grupo de trabalho 
(currículo em movimento, psicomotricidade,  
trabalho coletivo,  ciclos, estratégias do BIA, 4º, 5º 
anos, Ensino Especial, etc.). 
Realização de palestras, encontros, eventos 
destinados aos pais e responsáveis, oficinas. 

 

Participação dos coordenadores 
locais nas coordenações individuais 
para planejamento das atividades 
por ano. 
Levantamentos de rendimento. 
Acompanhamento do desempenho 
por meio do instrumento de 
registro nos Conselhos de Classe. 
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respeitando as especificidades de cada turma. 

Aprimorar as coordenações coletivas. 
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18.3 PLANO DE ATIVIDADES:  AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

18.3.1 Equipe Gestora 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS METAS AÇÕES 

Diminuir o índice geral de 

reprovação; 

Articular ações entre o SOE, a 

Sala de Recursos e o Serviço 

Especializado de Apoio à 

Aprendizagem (SEAA); 

Promover a formação 

continuada de professores e 

demais funcionários da escola; 

Melhorar e fortalecer a 

participação das famílias na 

escola e ampliar a convivência 

democrática na escola; 

Criar estratégias para 

sistematizar o trabalho visando 

a diminuição da indisciplina dos 

alunos.   

 
 

Diminuir o 

índice geral de 

reprovação 

 

100% dos estudantes do 
1º ao 3º ano 
alfabetizados/ letrados; 
Reduzir em 60% o índice 
de reprovação dos  
estudantes de 3º ano; 
Mapeamento bimestral 
das ações interventivas e 
seus respectivos 
resultados. 

 

Teste da psicogênese para o BIA (1º, 2º e 3º anos), bimestralmente, e a criação de teste 
matemático. 
Teste das 10 palavras, uma frase e reconto para os estudantes do 3º ano, bimestralmente, 
conforme nível psicogenético dos alunos. 
Planejamento coletivo de estratégias para avanço das aprendizagens. 
Conselho de Classe bimestral, com foco na socialização das atividades desenvolvidas por cada 
série/ano e no rendimento das turmas, considerando as especificidades das adequações 
curriculares, onde houver, para levantamento de intervenções, acompanhamentos e 
encaminhamentos necessários. A partir do segundo conselho, socialização dos resultados dos 
atendimentos e encaminhamentos previstos, considerando a atuação da Supervisão, do Serviço 
Especializado de Apoio à Aprendizagem, do Serviço de Orientação Educacional e da Sala de 
Recursos. 
Incentivo aos Projetos de Leitura dos diferentes Segmentos atendidos pela escola 
Reagrupamento Intraclasse e Interclasse semanal nas turmas do 1º, 2º, 3º anos, considerando 
os diferentes níveis de leitura e escrita , conforme as Estratégias Pedagógicas do Bloco Inicial de 
Alfabetização para o avanço nas habilidades de leitura e escrita, bem como Reagrupamento 
Intraclasse e Interclasse para os 4º anos e estratégias de intervenção para os 5º anos. 
Elaboração de Projeto Interventivo, considerando as necessidades apontadas no mapeamento 
da Avaliação Diagnóstica. 
Investimento em atividades das aulas do Projeto Educação em Movimento com vistas a 
desenvolver a psicomotricidade dos estudantes do BIA, com foco no desenvolvimento de 
habilidades importantes para a construção da leitura e da escrita. 
Desenvolvimento de atividades psicomotoras diversificadas (circuitos) para os estudantes da 
Educação Especial, com vistas a aprimorar seu desenvolvimento motor global. 
Implementação do Projeto de Informática Educativa para o desenvolvimento das habilidades de 
uso do computador como ferramenta de apoio as atividades escolares. 
Estabelecimento de mecanismo de registro para comunicação de faltas, sem justificativa, à 
Secretaria Escolar – 03 faltas consecutivas ou 05 faltas alternadas num curto período - (Servidor 
de Apoio à Direção ficará responsável pelos trabalhos – que fará o recolhimento dos 
formulários, lavrará sobre a infrequência em livro próprio, fará a comunicação com os 
responsáveis e cientificará a equipe gestora, se for o caso, para comunicação ao Conselho 
Tutelar). 
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18.3.2 – Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA  

PLANO DE AÇÃO articulado/ Integrado das Equipes de Apoio 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

 

PDE/ META 

(LEI 5.499, DE 14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

As ações serão 
sistematizadas, 
considerando: 
1 Mapeamento 
Institucional (MI); 
 
2.Conselho de 
Classe;  
 
3.Oficinas 
pedagógicas; 
 
4. Estratégia de 
Matrícula, sem 
desconsiderar, no 
entanto, as 
atribuições 
específicas descritas 
nas OPs das equipes 
de apoio, conforme 
documentos 
norteadores desta 
SEEDF. 

META 4 

4.18 – Apoiar ações de 

enfrentamento à 

discriminação, ao preconceito 

e à violência, visando ao 

estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso 

educacional dos educandos 

com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação em colaboração 

com as famílias e com órgãos 

públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, à 

adolescência e à juventude. 

 

1.Refletir e analisar 

o contexto de 

intervenção das 

equipes de apoio a 

partir das 

características da 

Unidade de Ensino; 

 

1.Levantar e 

construir 

informações 

considerando as 

práticas educativas 

e o processo de 

gestão com vistas a 

organização e a 

ressignificação do 

plano de ação; 

 

1.Realizar discussões, 

entrevistas com os 

atores da UE e/ ou 

aplicação de 

questionário para 

identificar as áreas de 

atuação; 

 

1.Subsidiar discussões 

para mediações, 

encaminhamentos na 

apresentação para os 

conselhos de classe e 

do Plano de Ação a 

partir dos dados 

obtidos no MI; 

 

1.Explicar a ação dos 

serviços; 

 

SOE; EEAA; AEE 

 

Fevereiro a 

Março 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

Início do ano 

letivo 

 

Pautada nas 
Diretrizes de 
Avaliação 
Educacional para a 
rede pública de 
ensino da SEEDF; 
 
Dar-se-á de forma 
processual; 
 
Serão utilizados 

instrumentos e 

procedimentos para 

análise dos dados e 

reorganização das 

ações (questionário; 

formulário; 

exercícios, 

observações e 

discussões); 
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PLANO DE AÇÃO articulado/ Integrado das Equipes de Apoio 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

 

PDE/ META 

(LEI 5.499, DE 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

  2. Obter uma visão 

panorâmica das 

potencialidades e 

fragilidades de todos os 

segmentos da Instituição 

Educacional; 

 

3.Assessorar o trabalho 

coletivo possibilitando 

formação continuada 

com temáticas baseadas 

no MI; 

 

 

 

1.Concretizar a triagem 
dos estudantes com NEE e/ 
ou com TFE recém 
chegados à UE para 
orientações à família e ao 
professor; 
encaminhamentos e/ ou 
organização do 
atendimento; 
 
2. Participar de reuniões 

pré e pós conselho de 

classe; 

 

2. Apresentar os 

encaminhamentos/ 

resultados direcionados às 

equipes a partir do 

Conselho de Classe; 

 
 

SOE; EEAA; AEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

Bimestralmente 

 

 

 

Bimestralmente 

 

2. Apresentar os 

encaminhamentos/ 

resultados 

direcionados às 

equipes a partir do 

Conselho de 

Classe; 
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PLANO DE AÇÃO articulado/ Integrado das Equipes de Apoio 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

 

PDE/ META 

(LEI 5.499, DE 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

  3.Colaborar com a 

coordenação local no 

planejamento e execução 

de atividades 

relacionadas à Semana 

Distrital de 

Conscientização e 

Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com 

necessidades 

educacionais especiais 

Lei Distrital nº 

5.714/2016; e Dia 

Nacional de Luta das 

Pessoas com Deficiência 

Lei Federal nº 

11.133/2005; 

 

 

3. Planejar oficinas 

pedagógicas; estabelecer 

parcerias; convidar 

especialistas externos para 

abordar assuntos de 

interesse e relevância no 

processo de ensino e de 

aprendizagem; 

 

3. Elaborar vivências 

práticas que corroborem 

com a práxis pedagógica 

dos regentes das Classes 

Especiais; 

 

 

 

SOE; EEAA; AEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

Início do ano 

letivo e durante 

 

 

3. Reflexão e 

avaliação 

institucional das 

práticas 

pedagógicas 
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PLANO DE AÇÃO articulado/ Integrado das Equipes de Apoio 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

 

PDE/ META 

(LEI 5.499, DE 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

 

 

 4. Organizar a partir da 

legislação vigente o 

acesso e a permanência 

do estudante para o ano 

letivo subsequente 

 

 

 

 

 

2 e 3. Abranger toda a 

comunidade escolar 

utilizando-se dos espaços 

constituídos: nas 

coordenações coletivas, 

nos conselhos de classe, 

nas reuniões de pais, entre 

outros; 

 

3. Apoiar e orientar o 

processo de 

acompanhamento dos 

estudantes das Classes 

Especiais; 

 

3 Auxiliar, quando 

necessário, na confecção 

de materiais específicos 

que atendam as Classes 

Especiais de TGD/ TEA; DI e 

DMU;  

SOE; EEAA; AEE 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 
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PLANO DE AÇÃO articulado/ Integrado das Equipes de Apoio 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

 

PDE/ META 

(LEI 5.499, DE 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.Assessorar a 

sistematização da Escala 

Portage de 

Desenvolvimento; 

 

4.Auxiliar a secretaria da UE 

na captação de educandos 

para a Estratégia de 

Matrícula; 

 

4.Avaliar os estudantes das 

Classes Especiais, 

anualmente; promover 

Estudos de Caso, Estudos 

de Caso Omisso, quando 

necessário e/ ou outros 

encaminhamentos com 

vistas a atender a dinâmica 

da inclusão. 

 

SOE; EEAA; AEE 

 

1º semestre e 

final do ano 

 

 

 

 

A partir de julho 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

4. Verificar se os 

encaminhamentos 

foram 

contemplados. 
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18.4 (Professoras Readaptadas) 
 

18.4.1               Projeto de Atendimento Individual/2019  
 

OBJETIVOS  

 
METAS 

 
 AÇÕES 

 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
 

 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGRAMA 

 

 Promover os estudos e 
melhor assimilação no 
processo de alfabetização. 

 Viabilizar a aprendizagem 
por meio de recursos 
didáticos complementares. 

 Favorecer reflexão sobre o 
sistema da linguagem. 

 Propiciar atividades em 
que o estudante possa 
trocar informações e 
avançar nas hipóteses da 
escrita. 

 Possibilitar alternativas 
pedagógicas de 
intervenção individua ao 
estudante para adquirir 
consciência fonológica e 
base alfabética. 

 

 
1)Possibilitar a 
aquisição das 
habilidades e /ou 
competências 
essenciais na 
construção do 
processo de leitura e 
escrita. 
2)Promover 
condições aos 
estudantes que estão 
com defasagem no 
processo ensino 
aprendizagem para 
adquirir habilidades e 
competências da 
série atual. 

 
Utilização de alfabeto 
móvel, caderno, lápis, 
jogos pedagógicos, tablet, 
que englobam o 
desenvolvimento 
de um conjunto de 
competências que farão 
fluir o ler e escrever, 
obedecendo a uma 
sequência 
preestabelecida pelo 
currículo em movimento. 
Estratégias para conto e 
reconto de histórias 
diversas, para 
desenvolver as 
habilidades de leitura e 
interpretação do 
estudante.  

 
Realização de testes 
da psicogênese. 
Feedback dos 
professores regentes, 
durante as coletivas. 
Leitura de relatórios de 
anos anteriores e 
comparação com 
atual. 

 
Professora Eliane Cabral A. 
da Silva –Mat.:48642-6 
Professora Maria  Lázara de 
Lima Silva 
Matr.200582-4 

 
Ano letivo/ 

2019 
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18.4.2 Projeto Parceria 
 

OBJETIVOS  
 

METAS 
 

 AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
 

 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGRAMA 

Manter o Carômetro/2019 

atualizado, com vistas a facilitar 

a identificação dos estudantes 

em momentos de atendimento 

à família e a profissionais 

responsáveis pelos mesmos; 

Atualizar as fichas de assessoria 

de educandos por turma com 

os devidos dados pessoais e 

telefones; 

Agendar consultas e/ou exames 

médicos; 

Atender à comunidade escolar 

e/ou a professores no intuito 

de corroborar com o 

acompanhamento das queixas 

escolares apresentadas; 

Elaborar material pedagógico 

com vistas a contribuir com 

estratégias diferenciadas e 

significativas no processo de 

ensino e de aprendizagem, da 

clientela atendida; 

Elaborar e confeccionar jogos 

pedagógicos para auxiliar no 

desenvolvimento das 

habilidades e competências, 

levando em consideração a 

realidade e a necessidade dos 

alunos. 

Atender 100% dos educandos 

da Unidade Escolar na 

elaboração e manutenção do 

.Carômetro/2019; 

Atualizar 100% dos dados 

pessoais, bem como laudos e 

relatórios médicos dos 

acompanhamentos 

sistematizados dos estudantes 

atendidos pelos Serviços (AEE / 

SEAA e SOE). 

Na elaboração e construção de 

jogos e materiais pedagógicos, 

favorecer a formação de 

conceitos; de autonomia e 

melhoria no processo de ensino 

e de aprendizagem. 

 

ATIVIDADES DE APOIO 

PEDAGÓGICO 

Elaboração, confecção e 

manutenção do Carômetro / 

2019; 

Atualização de ficha 

individual (foto e dados 

pessoais) de alunos, por 

turma 

Atendimento à Comunidade 

Escolar; 

Agendamento e 

acompanhamento de 

consultas e exames médicos; 

Atendimento e suporte a 

professores; 

Elaboração de material 

pedagógico; 

Suporte aos Serviços de 

Apoio (SOE / SEAA/ AEE); 

Participação nas reuniões de 

Pais e Professores; 

Participação nas reuniões 

administrativas; 

Assistência à direção em 

assuntos pedagógicos e em 

atividades cívicas e social 

Realização da formação 

Fornecer a toda a Instituição 
Escolar o Carômetro/2019, 
informar bimestralmente a 
Gestão da Unidade Escolar os 
atendimentos realizados, para 
acompanhamento e divulgação. 
Através da autoavaliação, 
observações constantes, 
registros, reflexões, relatórios, 
conversas, fotos, portfólios 
poderemos avaliar se os 
objetivos foram alcançados. 

Professora Marta 
Cristina Santos 
Martins, 
Matrícula: 46786-
3 em parceria 
com 
Serviços de 
apoio: SEAA, SOE 
e AEE. 
Professores, 
alunos, pais. 

Todo o ano 
letivo de 2019. 
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Prestar assistência técnico-

pedagógica de forma direta ao 

corpo docente e, 

indiretamente, ao corpo 

discente; 

Estudar, pesquisar e selecionar 

assuntos didáticos e incentivar 

troca de experiências entre 

professores; 

Desenvolver ações coletivas no 

sentido de superação dos 

problemas. 

Garantir uma educação de 

qualidade, como um direito 

inalienável do educando. 

Promover o diálogo aberto 

escola-família. na solução dos 

problemas com vistas as 

sugestões no intercâmbio das 

relações. 

Contribuir para uma ação 

articulada de todos os 

envolvidos com a realidade da 

escola. 

Acompanhar o processo de 

ensino-aprendizagem atuando 

junto ao corpo docente, alunos 

e pais no sentido de analisar os 

resultados da aprendizagem 

com vistas a sua melhoria. 

continuada dos professores, 

definindo a pauta dos 

encontros previamente com 

os professores. 

Orientar os professores na 

elaboração das Adequações 

Curriculares; 

Identificar alternativas 

pedagógicas juntamente com 

os professores que 

concorram para auxiliar nas 

dificuldades de 

aprendizagem; 

Participar de encontros 

promovidos pela Secretaria 

de Educação e Assessoria 

pedagógica; 

Orientar e acompanhar o 

diagnóstico dos alunos, 

possibilitando melhor 

atendimento ao educando, 

relatando avanços e 

dificuldades na 

aprendizagem. 
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18.5 Ações Pedagógicas com a Participação das famílias:  
 

18.5.1 ATIVIDADES CULTURAIS E PEDAGÓGICAS PROPOSTAS PARA O ANO DE 2019 
 

 Mandamos a agenda mensal, com toda a programação no último dia do mês.  
 

 Teatro ( ao menos 2 vezes no ano – Todos pela manhã preferencialmente); 
 Circo na escola – Março; 
 Baile de Carnaval (Matinê – 1º ) – (por turno); 
 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais; 
 Jogos (Interclasse: Educação Infantil; 4ºs e 5ºs Anos; BIA; Ensino Especial); 
 Jogos indígenas (abril); 
 Conselho de Classe Participativo (Acontece 4 vezes ao ano – bimestralmente); 
 Desfile de Aniversário do Riacho Fundo (Participação à confirmar); 
 Planetário ; 
 Páscoa: Partilha (apenas para os alunos); 
 Feira de Artes, Ciências, Tecnologia e Literatura (março); 
 Zoológico (1º Semestre); 
 Festa das Famílias da Escola (Agosto); 
 Semana da Educação para a Vida; 
 Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência; 
 Dia Distrital da Educação Infantil; 
 Plenarinha (Brincando e encantando com Histórias); 
 Cinema (1X no ano- outubro); 
 Palestras sobre Bullying/ Valores/Outras/Abuso Sexual; 
 Abertura do mês Junino (04/06 com lanche especial) e Festa Junina dia 29/06; 
 Semana da Criança: Abertura do mês da Criança e passeio Casa de Festa Bibesa;  
 Fazendinha (1º Período/1ºAno/2ºAno/3ºAno/4ºAno/TGD/DMu ) 
 Circuito de Ciências (2º Semestre) (Tema: Biodiversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável); 
 Água Mineral (4º e 5º Anos); 
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 Atividade referente ao Dia da Consciência Negra; 
 Formatura (2º Período); 
 Projeto “Já é 6º Ano” – Visita ao Colégio Vermelho/ 1 semana de aulas experimentais com horário (para alunos do 5º Ano); 
 Abertura do Natal (Escola enfeitada/ Lanche Especial – 18/11); 
 Festa de encerramento do 5º Ano (Matinê: Festa à Fantasia com Ceia); 
 Cantata de Natal (1º Período/1º Ano/2º Ano/3º Ano/ 4º Ano/TGD/DMu/DI); 
 Festival de: Pipoca/Salgado Assado e Suco; 
 Hino Nacional: 2ª (matutino) /6ª (vespertino); 
 Encerramento dos semestres (Festa com Lanche coletivo para os alunos); 

 

 Outras atividades de interesse da Comunidade escolar podem ser incluídas no calendário, no decorrer do ano. Os Pais/Responsáveis 
serão informados com antecedência. 
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18.6 PLANO DE AÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 1º E 2º PERÍODO E.F 2019  
 

RIACHO FUNDO I: NOSSA IDENTIDADE, NOSSA HISTÓRIA, NOSSA CULTURA E NOSSA ARTE 
SUBTEMA: PRÁTICAS DE LETRAMENTO/ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

 
BIMESTRE 

 
NOSSA IDENTIDADE 

(Leitura e produção de todos os 
gêneros)  

 
PRÁTICAS DE  
LETRAMENTO 

 
DATAS E EVENTOS 

Início: 11/02/2019 
Término: 

 
 
 
 
 
 

1º BIMESTRE 

EIXOS:  
CUIDADO CONSIGO E COM O OUTRO, 

 LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, 
LINGUAGEM CORPORAL, LINGUAGEM 

MATEMÁTICA, LINGUAGEM ARTÍSTICA E 
INTERAÇÕES COM A NATUREZA E A 
SOCIEDADE/LINGUAGENS: LÍNGUA 
PORTUGUESA, ARTES, EDUCAÇÃO 
FÍSICA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS 
HUMANAS-HISTÓRIA, CIÊNCIAS 

HUMANAS-GEOGRAFIA, CIÊNCIAS DA 
NATUREZA, ENSINO RELIGIOSO1 

 
 

TEMAS: 

 MINHA ESCOLA; 

 MEU NOME; 
 MEU CORPO; 

 SENTIDOS; 
 NÚMEROS DA MINHA VIDA; 
 HIGIENE PESSOAL E 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 Produção de 
autorretrato com 
diferentes técnicas 
artísticas e modelagem; 

 Pesquisa sobre os 
temas estudados; 

 Confecção da linha do 
tempo da criança; 

 Produção de gráficos e 
tabelas; 

 Oficina dos sentidos; 

 Apreciação de músicas 
e vídeos; 

 Início de turno 
animado: música, 
teatro, história 

 Contação de histórias e 
dramatização referente 
aos temas; 

 Leitura e dramatização 
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AMBIENTAL; 

 SEMANA DA INCLUSÃO; 

 DESFILE CÍVICO; 
 ÁGUA; 

 CIRCO; 
 PÁSCOA 

de livros: 

 Produção de textos 
coletivos; 

 Ilustração referente aos 
temas; 

 Confecção de 
fantoches; 

 Modelagem com 
massinha argila e 
outros; 

 Confecção de mural, 
maquetes e materiais 
diversos; Oficinas de 
psicomotricidade; 

 Brincadeiras livres e 
dirigidas; 

  Ensaio de músicas e 
danças para 
apresentação; 

 Resgate de brincadeiras 
e confecção de 
brinquedos;  

 Parque; 

 Resgate de brincadeiras 
e confecção de 
brinquedos; 

  Piqueniques; 
 Exploração de diversos 

temas textuais; 
 Hora cívica 
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BIMESTRE 

 
NOSSA HISTÓRIA 

(Leitura e produção de todos os 
gêneros) 

 

 
PRÁTICAS DE 

 LETRAMENTO 

 
DATAS E EVENTOS 

Início:  
Término: 

 
 
 
 
 
 

 2º 

EIXOS:  
CUIDADO CONSIGO E COM O OUTRO, 

 LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, 
LINGUAGEM CORPORAL, LINGUAGEM 

MATEMÁTICA, LINGUAGEM ARTÍSTICA E 
INTERAÇÕES COM A NATUREZA E A 
SOCIEDADE/LINGUAGENS: LÍNGUA 
PORTUGUESA, ARTES, EDUCAÇÃO 
FÍSICA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS 
HUMANAS-HISTÓRIA, CIÊNCIAS 

HUMANAS-GEOGRAFIA, CIÊNCIAS DA 
NATUREZA, ENSINO RELIGIOSO1 

 
TEMAS: 

 MINHA FAMÍLIA; 
 MINHA TURMA; 

 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL; 
 DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

(MÃE); 

 FESTA JUNINA 
PEDAGÓGICA; 

 ANIVERSARIANTES DO 
SEMESTRE 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 Produção de 
autorretrato com 
diferentes técnicas 
artísticas e modelagem; 

 Pesquisa sobre os 
temas estudados; 

 Confecção da linha do 
tempo da criança; 

 Produção de gráficos e 
tabelas; 

 Oficina dos sentidos; 
 Apreciação de músicas 

e vídeos; 

 Início de turno 
animado: música, 
teatro, história 

 Contação de histórias e 
dramatização referente 
aos temas; 

 Leitura e dramatização 
de livros; 

 Produção de textos 
coletivos; 
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 Ilustração referente aos 
temas; 

 Confecção de 
fantoches; 

 Modelagem com 
massinha argila e 
outros; 

 Confecção de mural, 
maquetes e materiais 
diversos 

 Oficinas de 
psicomotricidade; 

 Brincadeiras livres e 
dirigidas;  

 Ensaio de músicas e 
danças para 
apresentação; 

 Parque; 

 Resgate de brincadeiras 
e confecção de 
brinquedos; 

 Preparação de receitas 
e degustação; 

 Exploração de diversos 
temas textuais; 

  Piqueniques; 

 Hora cívica; 
 Festa temática para os 

aniversariantes do 
semestre  
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BIMESTRE 
 

NOSSA CULTURA 
(Leitura e produção de todos os 

gêneros) 
 

 
PRÁTICAS DE 

 LETRAMENTO 

 
DATAS E EVENTOS 

Início:  
Término: 

 
 
 
 
 
 

3º BIMESTRE 

EIXOS:  
CUIDADO CONSIGO E COM O 

OUTRO, 
 LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, 

LINGUAGEM CORPORAL, 
LINGUAGEM MATEMÁTICA, 

LINGUAGEM ARTÍSTICA E 
INTERAÇÕES COM A NATUREZA E A 
SOCIEDADE/LINGUAGENS: LÍNGUA 
PORTUGUESA, ARTES, EDUCAÇÃO 
FÍSICA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS 
HUMANAS-HISTÓRIA, CIÊNCIAS 

HUMANAS-GEOGRAFIA, CIÊNCIAS 
DA NATUREZA, ENSINO RELIGIOSO1 

 
TEMAS: 

 MINHA CIDADE; 

 SOMOS TODOS 
DIFERENTES; 

 DIA DA FAMÍLIA NA 
ESCOLA (PAI); 

 PLENARINHA :  
Brincando e 
encantando com 
Histórias 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 Produção de 
autorretrato com 
diferentes técnicas 
artísticas e modelagem; 

 Pesquisa sobre os 
temas estudados; 

 Confecção da linha do 
tempo da criança; 

 Produção de gráficos e 
tabelas; 

 Oficina dos sentidos; 

 Apreciação de músicas 
e vídeos; 

 Início de turno 
animado: música, 
teatro, história 

 Contação de histórias e 
dramatização referente 
aos temas; 

 Leitura e dramatização 
de livros; 

 Produção de textos 
coletivos; 

 Ilustração referente aos 
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temas; 

 Confecção de 
fantoches; 

 Modelagem com 
massinha argila e 
outros; 

 Confecção de mural, 
maquetes e materiais 
diversos 

 Oficinas de 
psicomotricidade; 

 Brincadeiras livres e 
dirigidas;  

 Ensaio de músicas e 
danças para 
apresentação; 

 Parque; 
 Resgate de brincadeiras 

e confecção de 
brinquedos; 

 Preparação de receitas 
e degustação; 

 Exploração de diversos 
temas textuais; 

 Hora cívica; 
  Piqueniques; 

 Plenarinha: Brincando e 
encantando com 
Histórias 
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BIMESTRE 

 
NOSSA ARTE 

(Leitura e produção de todos os 
gêneros) 

 

 
PRÁTICAS DE 

 LETRAMENTO 

 
DATAS E EVENTOS 

Início:  
Término: 

 
 
 
 
 
 

4º BIMESTRE 

EIXOS:  
CUIDADO CONSIGO E COM O 

OUTRO, 
 LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, 

LINGUAGEM CORPORAL, 
LINGUAGEM MATEMÁTICA, 

LINGUAGEM ARTÍSTICA E 
INTERAÇÕES COM A NATUREZA E A 
SOCIEDADE/LINGUAGENS: LÍNGUA 
PORTUGUESA, ARTES, EDUCAÇÃO 
FÍSICA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS 
HUMANAS-HISTÓRIA, CIÊNCIAS 

HUMANAS-GEOGRAFIA, CIÊNCIAS 
DA NATUREZA, ENSINO RELIGIOSO1 

 
TEMAS 

 SOMOS ARTISTAS! 
GRANDES PINTORES 
(TEMAS DE 
BRINCADEIRAS) 
/GRANDES LIVROS, 
GRANDES AUTORES – 
MOSTRA DE ARTES E 
LITERATURA; 

 SEMANA DAS 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 Produção de 
autorretrato com 
diferentes técnicas 
artísticas e modelagem; 

 Pesquisa sobre os 
temas estudados; 

 Confecção da linha do 
tempo da criança; 

 Produção de gráficos e 
tabelas; 

 Oficina dos sentidos; 
 Apreciação de músicas 

e vídeos; 

 Início de turno 
animado: música, 
teatro, história 

 Contação de histórias e 
dramatização referente 
aos temas; 

 Leitura e dramatização 
de livros; 

 Produção de textos 
coletivos; 
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CRIANÇAS; 

 CONSCIÊNCIA NEGRA; 

 CANTATA DE NATAL; 
 FORMATURA DO 2º 

PERÍODO; 

 FESTINHA DE 
DESPEDIDA DO 1º 
PERÍODO 

 Ilustração referente aos 
temas; 

 Confecção de 
fantoches; 

 Modelagem com 
massinha argila e 
outros; 

 Confecção de mural, 
maquetes e materiais 
diversos 

 Oficinas de 
psicomotricidade; 

 Brincadeiras livres e 
dirigidas;  

 Ensaio de músicas e 
danças para 
apresentação; 

 Parque; 

 Resgate de brincadeiras 
e confecção de 
brinquedos; 

 Preparação de receitas 
e degustação; 

 Exploração de diversos 
temas textuais; 

 Hora cívica; 

  Piqueniques; 
 Confecção de livros 

coletivos; 
 Releitura de obras e 

telas 
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18.7    CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

 
OBJETIVOS/OBJETIVOS  

 
 AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

 
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

 

 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGRAMA 

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

Analisar o rendimento escolar dos alunos, a partir 
dos resultados da avaliação formativa, contínua e 
cumulativa do seu desempenho; 
Propor alternativas que visem o melhor ajustamento 

dos estudantes com dificuldades evidenciadas; 
Sugerir procedimentos para resolução de problemas 
evidenciados no processo de aprendizagem dos 
estudantes que apresentem dificuldades; 
Discutir e deliberar sobre a aplicação do regime 
disciplinar e de recursos interpostos; 
Deliberar sobre os casos de aprovação e reprovação 
de estudos; 
Analisar, discutir e refletir sobre a Proposta 
Pedagógica da Instituição Educacional de modo a 
promover mudanças no espaço escolar voltadas para 
a avaliação de todos os processos e procedimentos 
adotados para o alcance da melhoria da educação.” 

Inscrição dos responsáveis para o Conselho 
de Classe Participativo, através de ficha de 

inscrição enviada para casa. 
Escolha dos pais aleatória através de sorteio. 
Definir ações que visem a adequação dos 
métodos e técnicas didáticas ao 

desenvolvimento das competências e 
habilidades previstas nas Orientações 
Curriculares da Secretaria de Estado de 
Educação do DF; 
 

Durante o Conselho de Classe os 
problemas e necessidades de 

intervenções pontuais serão registrados 
e após o Conselho serão feitos os 
encaminhamentos para as intervenções 
necessárias.  

Todo o Corpo Docente da 
Escola, Pais/Responsáveis, 

Equipe Gestora, Coordenação 
Local e Intermediária. 

Acontece ao final 
de cada Bimestre. 

 

DATAS DO CONSELHO DE CLASSE/2019 

BIMESTRE DATA 

1º Bimestre 07 de maio 

2º Bimestre 25 de junho 

3º Bimestre 02 de outubro 

 
 

4º Bimestre 28 de novembro 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE 

PARTICIPATIVO 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CRE  DO NÚCLEO BANDEIRANTE 
ESCOLA CLASSE 02 DO RIACHO FUNDO  I 
Secretaria: 3901-8216   Direção: 3901-7955 

 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,  
 
Teremos o Conselho de Classe Participativo do 1º. Bimestre no dia 07 de maio e desejamos que 

os pais ou responsáveis pelos alunos se inscrevam participar de mais um momento democrático na 
escola. 

 
     *O Conselho acontecerá das 9 h às 11 h e das 14h às 17h, no turno contrário ao que a criança 

estuda. 

 Ao ser escolhido o responsável pelo estudante receberá um telefonema e um convite por 
escrito. 

Desde já agradecemos a participação de todos no processo. 
Equipe Gestora, Coordenação e Professores 

 
INSCRIÇÃO PARA O CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

 (DEVOLVER ATÉ 06/05) 
NOME  DO RESPONSÁVEL_____________________________________________________ 

ESTUDANTE:__________________________________________________________ 

ANO/TURMA: ______________________PROFESSOR:_______________________________ 

TELEFONE DE CONTATO:_____________________________________ 
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