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1- Apresentação 

 

O mundo contemporâneo vem passando por mudanças em todos os setores que 

precisam de reflexão e ação por parte dos indivíduos para que os mesmos não se sintam 

excluídos da sociedade. Em sintonia com esse contexto de mudanças, a escola é chamada 

a responder às novas exigências impostas pela modernidade. Já não cabe à escola 

somente ensinar novos conhecimentos, precisa também construir uma pedagogia crítica, 

baseada em valores, respeito, participação, igualdade e direitos humanos.  

A escola precisa preocupar-se em conhecer e atender as necessidades específicas 

da comunidade em que está inserida, planejando seu trabalho e construindo a sua própria 

identidade, ou seja, o seu projeto pedagógico que norteará a organização do seu trabalho 

na construção de uma educação de qualidade e comprometimento com os interesses reais 

da comunidade local. 

Nesse sentido, Moacir Gadotti, 1994 enfoca que “O projeto da Escola depende, 

sobretudo, da ousadia dos seus agentes, da ousadia de cada escola em assumir-se como 

tal, partindo da ‘cara’ que tem, com o seu cotidiano e o seu tempo-espaço, isto é, o contexto 

histórico em que ela se insere. Projetar significa ‘lançar-se para frente’. Projeto pressupõe 

uma ação intencionada com um sentido definido, explícito, sobre o que se quer inovar. ”  

A construção de um Projeto Pedagógico se traduz em um documento que explicita 

o pacto político-pedagógico coletivo da escola, a intencionalidade da educação e o 

referencial de orientação da prática pedagógica na busca de padrões significativos de 

qualidade de ensino. Precisamos estar conscientes da necessidade de reflexão, crítica, 

autocrítica e avaliação das ações, fatos e pensamentos subjacentes da escola. A ideia do 

projeto é que possamos assumir os erros e acertos coletivamente, pois o novo paradigma 

de escola e sociedade deve ser baseado em ações conjuntas. 

 

Para tanto, a elaboração do mesmo aconteceu de forma coletiva com a participação 

do Conselho Escolar (representantes de pais, auxiliares em educação e professores), 

membros da Associação de Pais e mestres (representantes de pais, auxiliares em 

educação e professores), professores, auxiliares em educação, equipe de direção que se 

reuniram na semana pedagógica para discussões e encaminhamentos.  
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2 - Origem histórica 

 

O Paranoá foi um dos acampamentos remanescentes da época da construção de 

Brasília. Foi fundada em 1957, quando da implantação dos canteiros de obras para a 

construção da Barragem do Lago Paranoá. Após a inauguração de Brasília, em 1960, os 

habitantes permaneceram no local, devido à necessidade de conclusão das obras da usina 

hidrelétrica. Ao longo dos anos foram agregando-se à estrutura do antigo acampamento 

algumas moradias. Na década de 80, era considerada uma das maiores ocupações do DF. 

O Paranoá foi fixado mediante Decreto do GDF, como consequência da longa trajetória de 

resistência e luta dos moradores. No entanto, a fixação não ocorreu na área original.  

Na antiga área, restaram alguns edifícios públicos e comunitários. Durante o 

período da construção da barragem as missas eram realizadas em um barracão e, após 

mobilização da comunidade, foi construída a Igreja São Geraldo em 1962. 

Após a fixação da Vila Paranoá, a área do antigo acampamento tornou-se um 

Parque Vivencial Ecológico, aprovado pelo Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio 

Ambiente – CAUMA em 03/06/1992. O objetivo dessa área do parque é preservar a 

vegetação da antiga Vila, árvores frutíferas plantadas pelas famílias e as edificações 

remanescentes como memória do antigo espaço. O Parque Vivencial do Paranoá é um 

marco histórico para a memória daquele núcleo pioneiro e sua preservação e valorização, 

como testemunho da construção de Brasília, partiu de reivindicação da comunidade que 

vivenciou esse período da nossa história. 

Como a população crescia em demasia, aconteceu a transferência das pessoas do 

Paranoá Velho para o Paranoá Novo, havendo a necessidade de se criar uma Instituição 

Educacional, que atendesse a essa nova clientela. Dessa necessidade, surge a Escola 

Classe 03 do Paranoá, localizada à Quadra 17 Conjunto “C” Lote 08. A escola foi 

inaugurada em junho de1990 pelo governador da época Wanderley Vallim da Silva tendo 

como Secretária de Educação do DF a professora Malva de Jesus Queiroz Oliveira. 

Quando da sua fundação, funcionavam duas modalidades de ensino: ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos. Assumiu a direção a professora Talita Ribeiro 

dos Reis em 29/06/1990 e a função de chefe de secretaria Maria do Socorro do Nascimento 

Oliveira. 

Os documentos que orientam o trabalho escolar: Regimento Escolar das 

Instituições de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal, Currículo em Movimento, as 

diretrizes do Bloco Inicial de Alfabetização, Orientações Pedagógicas/2014, Diretrizes de 

Avaliação Educacional e a BNCC. Eles são recursos de relevância e não se constituem 
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medida isolada no contexto do sistema de ensino, mas instrumentos que a partir da 

identificação das possibilidades e limitações presentes na realidade da instituição escolar, 

reforça os princípios de descentralização e da delegação de competência da autoridade e 

da responsabilidade, como elementos coadjuvantes da maximização dos resultados. 

Funcionam como fonte de orientação para que a escola cumpra o seu papel como centro 

de aperfeiçoamento e de dignificação do homem na pessoa do educando. 

A escola é concebida como um todo, não se constituindo de partes estanques: é 

uma unidade física e pedagógica, é uma unidade na gestão, na direção, na assistência, no 

trabalho docente e discente e no trabalho administrativo, onde a qualidade de ensino e a 

referência de educação no Paranoá se fazem presente. 

Assim como as demais regiões administrativas do Distrito Federal, existe também 

no Paranoá, uma diversidade cultural muito grande, com povos que vieram de outras 

regiões brasileiras na tentativa de melhorar os padrões de vida no Distrito Federal. A 

comunidade em que a escola está inserida, tem como atividade econômica principal o 

comércio, não gerando grande quantidade de emprego para a população. Por esse motivo 

a maioria da comunidade local, desloca-se para Brasília à procura de meios de 

subsistência. Muitas vezes, a distância do trabalho do responsável do aluno, atrapalha a 

participação efetiva da comunidade na escola. Muitas crianças não convivem com a família 

tradicional: Pai, mãe e irmãos, destas, a maioria não tem a presença do pai nesta 

convivência familiar. Algumas crianças são criadas por parentes como avós e tias. A maioria 

dos responsáveis por alunos encontram-se com os filhos somente no período noturno, não 

sendo possível um acompanhamento constante das atividades pedagógicas. Além disso, 

muitos pais não conseguem orientar os filhos, devido ao baixo nível de escolaridade que 

possuem. Dentro da nossa realidade escolar também nos deparamos com filhos de 

presidiários, ex-presidiários e os que cumprem pena em liberdade assistida. 

É nesse contexto que a escola encontra-se inserida, buscando cada vez mais 

articular-se com as famílias e com a comunidade, na tentativa de sanar os problemas 

existentes, oferecendo uma educação de qualidade. 
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3- Diagnóstico da Escola 

 

A Escola Classe 03 do Paranoá está situada na Quadra 17 Conjunto “C” Lote 08.  É 

uma escola onde há muita rotatividade de alunos.  Os alunos residem no Paranoá, no Itapoã 

e no Paranoá Parque, os que moram no Itapoã e Paranoá Parque chegam à escola em 

ônibus fretados pela Secretaria de Educação. 

Atualmente, a escola funciona no turno matutino e vespertino, atendendo a 

Educação Infantil, Ensino Fundamental - anos iniciais e Educação Especial em classes 

inclusivas. Atendemos 200 alunos na Educação em Tempo Integral, sendo 100 alunos em 

cada turno. Contamos também com o projeto Educação com Movimento para Educação 

Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais. 

O principal desafio da escola é o olhar diferenciado a cada um dos alunos. O 

atendimento diversificado usa de estratégias como Reagrupamentos 

Intraclasse/Interclasse e Projeto Interventivo desenvolvido por uma professora com 

restrição de função e coordenadoras, que se fazem necessários para garantir a 

recuperação contínua. 

Percebe-se que a escola deve abrir espaço para a participação de todos, 

conscientizando-os sobre direitos e deveres de cada pessoa dentro de seu segmento, tendo 

regras claras, direcionando o trabalho de forma planejada, para o cumprimento do currículo. 

Deve ser realizado o acompanhamento diário do desenvolvimento do aluno, do 

processo de aprendizagem, através de observações, de registros sistemáticos, auto 

avaliação e atividades específicas para a faixa etária. 

Partindo dessa busca por uma escola centrada no aluno, na aprendizagem, na 

qualidade, na gestão democrática, na autonomia, na prática pedagógica diversificada e 

lúdica, é que a equipe desta Instituição se prontifica a desenvolver uma história coletiva, 

reflexiva e dialógica, resgatando o compromisso de assegurar uma aprendizagem de 

qualidade significativa. 

Os alunos diagnosticados como ANEE são atendidos semanalmente pela Sala de 

Recursos. Trabalhamos com a visão de que todos os alunos são únicos e, portanto, devem 

ser atendidos em suas necessidades e potencialidades, sem rótulos ou discriminação e 

realizando adequação curricular sempre que necessário. Já os alunos com transtornos de 

aprendizagem como TDAH, DPAC não recebem atendimentos, pois em nossa CRE não 

existe uma equipe responsável por esse atendimento e devido à grande demanda da escola 

o SEAA não consegui realizá-lo. 
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Existe a necessidade de desenvolver sempre saídas pedagógicas com as crianças, 

uma vez que na comunidade as oportunidades são poucas, acontecendo somente quando 

circos e parques de diversão se instalam na cidade. A escola cumpre um papel 

extremamente importante no tocante a facilitar a acesso aos bens culturais materiais e 

imateriais, pois, estes alunos terão a possibilidade de ampliar o seu capital cultural. 

Na instituição educacional existe quadra de esportes, mas a esta não possui 

cobertura dificultando as práticas esportivas e de recreação, o que acarreta incômodo, uma 

vez que as crianças necessitam de atividades diversificadas fora de sala de aula. 

Apesar do número de reprovação e evasão ter diminuído, ainda acontecem casos 

isolados. A reprovação ainda acontece no 3º ano  e no 5º ano do ensino fundamental , já 

que existe a possibilidade de retenção na proposta de ciclos. A reprovação só ocorre 

quando não se atinge a aprendizagem para o nível, porém mesmo assim afeta a autoestima 

do aluno e consequentemente provoca um pequeno índice de defasagem idade/série. Além 

de aspectos pedagógicos da própria instituição como um todo, o fracasso escolar também 

é devido muitas vezes pela família não conseguir atendimento na Secretaria de Saúde para 

a realização dos exames necessários para o fechamento de um diagnóstico que interfira 

substancialmente na aprendizagem do aluno ou mesmo pela falta de estrutura familiar. 

Muitas crianças não recebem a atenção necessária dos pais e por isso, nem chegam a 

levá-las aos encaminhamentos propostos. 

Mesmo diante das dificuldades percebe-se que a comunidade escolar se empenha 

em realizar um trabalho diferenciado e com qualidade. Os últimos resultados do IDEB 

(2017) a Escola Classe 03 atingiu a média 6,0. A gestão conta com uma equipe de 

profissionais que acreditam que o trabalho coletivo e a coordenação pedagógica com 

formação continuada poderão proporcionar uma educação de qualidade e 

consequentemente poderão melhorar a nota do IDEB.  

No cotidiano os educandos desenvolvem trabalhos na sala de aula, na infoteca 

(informática e sala de leitura), no pátio, na quadra de esportes bem como em todas as 

dependências da escola a fim de vivenciarem todos os espaços, cuidando da conservação 

do ambiente, mantendo o espaço da escola limpo e a conservação do patrimônio escolar. 

A escola tem a missão de compartilhar o conhecimento e estimular o educando a 

permanecer na escola, desenvolvendo consciência crítica, de forma que seja capaz de 

analisar as realidades que os cerca, a fim de procurar novas formas de subsistência, de 

respeito ao meio ambiente em busca de uma vida saudável e de uma ecologia 

autossustentável. 
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Também desejamos que nossa clientela interfira na sua comunidade, participando 

das decisões, buscando soluções, mantendo boa convivência, tendo presente em sua vida 

os valores morais e éticos. 
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4- Fundamentos Norteadores da Prática Educativa 

 

A construção de uma nova prática pedagógica está diretamente ligada à concepção 

de mundo, de homem e de conhecimentos que fundamentam as relações cotidianas. 

O Conselho Nacional de Educação explicita, como fundamentos norteadores das 

novas propostas pedagógicas, os princípios éticos (da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum), os princípios políticos (dos direitos e deveres 

de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática), os princípios 

estéticos (da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais). 

A escola é um espaço institucional que tem por objetivo oferecer experiências ricas 

e variadas para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Assim, sua proposta 

curricular deve abranger, além das áreas do conhecimento, os processos de socialização 

e o desenvolvimento motor e afetivo, na perspectiva dos conceitos, procedimentos e 

atitudes aí envolvidos. Ou seja, devemos nos preocupar com a criança inteira, 

oportunizando seu desenvolvimento máximo possível, em suas relações, em sua postura 

de estudante e em suas aprendizagens instrucionais. 

A concepção das novas atribuições da educação tem sido bastante debatida. Nos 

anos 90, por exemplo, a UNESCO instituiu a Comissão Internacional sobre a Educação 

para o século XXI, que veio a produzir um relatório no qual a educação é concebida a partir 

de princípios que constituem os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender 

a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

Aprender a conhecer significa não tanto a aquisição de um vasto repertório de 

saberes, mas o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. Supõe aprender a 

aprender, exercitando os processos e habilidades cognitivas: atenção, memória e o 

pensamento mais complexo. 

Aprender a fazer exprime a aquisição não somente de uma qualificação 

profissional, mas de competências que tornem a pessoa apta a enfrentar variadas situações 

e trabalhar em equipe. Aprender a fazer envolve, assim, o âmbito das diferentes 

experiências sociais e de trabalho. 

Aprender a conviver significa tanto a direção da descoberta progressiva do outro e 

da interdependência quanto a participação em projetos comuns. Num mundo em que as 

diferenças entre povos e países tornam-se mais visíveis e sensíveis, educar para a 



10 

 

convivência é uma exigência inadiável e um caminho para enfrentar as questões postas 

pela diversidade e pelo multiculturalismo. 

Aprender a ser que dizer contribuir para o desenvolvimento total da pessoa: espírito 

e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, capacidade 

para comunicar-se, espiritualidade. Significa também a pessoa aprender a elaborar 

pensamentos autônomos e críticos e formular seus próprios juízos de valor, não 

negligenciando nenhuma de suas potencialidades individuais. 

A educação assim concebida, indica uma função social da escola voltada para a 

realização plena do ser humano. 

Vale ressaltar que a implantação da gestão democrática é imprescindível para a 

realização de um trabalho coletivo. Para que haja a participação efetiva dos membros da 

comunidade escolar, é necessário que a Equipe gestora, em parceria com o Conselho 

Escolar, crie um ambiente propício que estimule trabalhos conjuntos, que considere 

igualmente todos os setores, coordenando os esforços de funcionários, professores, 

pessoal técnico-pedagógico, alunos e pais envolvidos no processo educacional. 
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5- Missão e Objetivos Institucionais 

 

A escola dinâmica e democrática não pode mais ser considerada isoladamente de 

outros contextos, outras culturas, outras mediações; precisa voltar-se para as novas 

realidades, ligar-se ao mundo econômico, político, cultural, mas precisa ser um baluarte 

contra a exclusão social. Por isso, a Escola Classe 03 do Paranoá tem como missão 

promover a educação plena dos educandos, enfatizando uma formação geral, que seja 

capaz de despertar a criatividade e o espírito crítico e propiciando os conhecimentos 

necessários para o autodesenvolvimento e autonomia, contribuindo assim para a melhoria 

da qualidade de vida dos indivíduos e o desenvolvimento da comunidade. 

 

Objetivos Institucionais: 

► Buscar a educação em sua plenitude, desenvolvendo a criatividade e o espírito 
crítico e propiciando os conhecimentos necessários à transformação social. 

► Ajudar na formação dos educandos tornando-os capazes de integrar em 
sociedade. 

► Desenvolver os direitos de aprendizagem através de uma educação 
contextualizada. 

► Promover aprendizagens significativas. 

► Estimular a parceria e o entrosamento escola/comunidade. 

► Reduzir o índice de evasão e repetência. 

► Estimular a integração e participação dos profissionais no desenvolvimento dos 
trabalhos escolares. 

► Desenvolver atividades pedagógicas variadas que estimulem o raciocínio e a 
criatividade. 

► Respeitar a diversidade dos alunos. 

► Implementar processos avaliativos. 

► Estimular atividades cooperativas e solidárias. 

► Estimular a permanência do aluno na escola. 
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6- Concepções Teóricas que fundamentam as 

Práticas Pedagógicas 

Ao nascer a criança se integra em uma história e uma cultura: a história e a cultura 

de seus antepassados, próximos e distantes, que se caracterizam como peças importantes 

na construção de seu desenvolvimento. Ao longo dessa construção estão presentes: as 

experiências, os hábitos, os valores e a própria linguagem daqueles que interagem com a 

criança, em seu grupo familiar. Estão também presentes nessa construção a história e a 

cultura de outros indivíduos com quem a criança se relaciona em outras instituições 

próximas, como por exemplo, a escola ou contextos mais distantes como da própria cidade, 

estado, país ou outras nações. Porém, esse processo não deve ser entendido como um 

determinismo histórico e cultural em que, passivamente a criança absorve determinados 

comportamentos para reproduzi-los posteriormente. 

As tendências pedagógicas podem ser um caminho para esta superação, pois se 

baseiam em movimentos sociais, filosóficos e antropológicos, atendendo ao momento 

histórico no qual estão inseridas. Estas influenciam as práticas pedagógicas que estão 

associadas às expectativas da sociedade. Assim, é de primordial importância que os 

professores conheçam as tendências pedagógicas, para que estes possam construir 

conscientemente a sua própria trajetória político- pedagógica. Através destes 

conhecimentos poderão propor mudanças, transformando a prática educativa em uma ação 

efetiva para que o ensino consiga transpor as dimensões do espaço escolar. 

O educador, conhecendo a teoria que sustenta a sua prática, pode suscitar 

transformações na conscientização dos educandos e demais colegas, chegando até aos 

condicionantes sociais, tornando o processo ensino-aprendizagem em algo realmente 

significativo, em prol de uma educação transformadora, que supere os déficits educacionais 

e sociais. 

Procurando oferecer uma educação de qualidade no Distrito Federal, A Secretaria 

de Estado de Educação após longos debates com a comunidade escolar, elaborou o 

Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas, pautado na Pedagogia 

Histórico Crítica e Psicologia Histórico Cultural. 

Esta Pedagogia objetiva resgatar a importância da escola, a reorganização do 

processo educativo, ressaltando o saber sistematizado, a partir do qual se define a 

especificidade do saber escolar. Esta é uma teoria de grande relevância para a educação, 
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pois evidencia um método diferenciado de trabalho. Seu método de ensino visa estimular a 

atividade e a iniciativa do professor; favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o 

professor, sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar 

em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento 

psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua 

ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos 

cognitivos. 

Nessa teoria, o conhecimento constrói-se, fundamentalmente, a partir da base 

material (prática social dos homens e processos de transformação da natureza por eles 

forjados); porém as organizações culturais, artísticas, políticas, econômicas, religiosas, 

jurídicas etc. também são expressões sociais que inferem na construção do conhecimento. 

Portanto, é a existência social dos homens que gera o conhecimento, pois este resulta do 

trabalho humano, no processo histórico de transformação do mundo e da sociedade, 

através da reflexão sobre esse processo. O conhecimento, como fato histórico e social 

supõe sempre continuidades, rupturas, reelaborações, reincorporações, permanências e 

avanços (GASPARIN, 2005).  

Dentro dessa perspectiva a Escola Classe 03 do Paranoá atende as seguintes 

modalidades de ensino: Educação Infantil; Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano; Programa 

de Aceleração das Aprendizagens Escolares (PAAE) – alfabetizados e Educação Integral. 

Essa didática objetiva um equilíbrio entre teoria e prática, envolvendo os educandos 

em uma aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos e políticos, para que 

estes sejam agentes participativos de uma sociedade democrática e de uma educação 

política.  
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7 – Organização Pedagógica da Educação e do 

Ensino Oferecido 

 

A escola é um ambiente de vida e ao mesmo tempo um instrumento de acesso do 

sujeito à cidadania, à criatividade e à autonomia, não possui fim em si mesmo. Ela deve se 

constituir como processo de vivência e não preparação para a vida. Por isso sua 

organização deve considerar a pluralidade de vozes, de concepções, de experiências, de 

ritmos, de culturas, de interesses. A escola, por seu currículo, deve conter em si a 

expressão da convivência humana considerando toda a sua complexidade. 

Além de ampliar sua estrutura material interna, a escola precisa buscar outros 

ambientes, inteirando-se com a comunidade onde está inserida. Lembrar-se sempre que o 

melhor ambiente para aprendizagem é aquele onde se dá a prática social, onde se 

manifestam os conflitos e as relações mais originais da convivência. 

A escola precisa ser um espaço que conviva com a espontaneidade da vida, com 

a dinâmica do cotidiano das pessoas, com os conflitos que permeiam as relações sociais e 

com a flexibilidade que permite o trato com a diversidade. Ela será mais eficaz, eficiente e 

efetiva na medida em que considerar toda esta rede de relações como parte de seu espaço. 

É importante ressaltar que as propostas pedagógicas e os regimentos das unidades 

escolares devem, no entanto, observar as Diretrizes Curriculares Nacionais e os demais 

dispositivos legais. Desta forma, ao definir suas propostas pedagógicas e seus regimentos, 

as escolas estarão compartilhando princípios de responsabilidade, num contexto de 

flexibilidade teórico/metodológica de ações pedagógicas, em que o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação dos processos educacionais revelem sua qualidade e 

respeito à equidade de direitos e deveres de alunos e professores.  

 

 

 

 

 



15 

 

7.1  Cronograma de Turmas e Suas Modalidades 

➢ Educação Infantil  

A escola Classe 03 do Paranoá oferece uma turma de 2° Período no turno matutino e uma 

no turno vespertino. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de dezembro de 2009, 

fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esse documento delibera, 

em seu artigo 9º, que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores a brincadeira e as interações. 

 Assim, a Escola Classe 03 adota como Eixos Integradores do Currículo estes 

elementos basilares do trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, Brincar e 

Interagir. Tais eixos precisam ser considerados juntamente com os Eixos Transversais do 

Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

Dessa forma, buscamos estabelecer a integração das experiências, bem como 

conhecer a realidade social que permeia a realidade de nossos estudantes. Nos pautamos 

nos Eixos Integradores conforme currículo da Educação infantil: 

1 - Educar e Cuidar 

Os professores precisam compreender as especificidades dessa etapa da educação 

e a concepção da criança como sujeito de direitos, de modo a pautar sua ação em 

atividades que contemplem o cuidar e educar, compreendendo a unidade que implica tais 

ações.  

É por meio das relações sociais que as crianças se apropriam, reproduzem e 

produzem atividades vivenciadas em sua sociedade. No contexto da Educação Infantil, “(...) 

essa experiência estará vinculada aos desafios da vida coletiva numa cultura diversificada 

e às exigências de um projeto político-pedagógico sistematizado” (BARBOSA, 2009, p. 82). 

Dessa forma, o cuidado com o corpo é aprendido, associado à cultura e às relações sociais. 

Conhecimentos como alimentação, brincadeiras, higiene, controle corporal, movimento, 

repouso e descanso e recepção e despedida das crianças são práticas sociais que devem 

ser problematizadas e orientadas no espaço da Educação Infantil a fim de garantir o 

desenvolvimento integral das crianças (BARBOSA, 2009).  



16 

 

O ato educativo diz respeito não apenas à apropriação do patrimônio cultural da 

humanidade, expresso nas artes, ciências, tecnologias, tradições, acesso ao qual as 

crianças efetivamente têm direito, mas, na Educação Infantil, todas as ações se prestam a 

educar, a apresentar suas tradições culturais às novas gerações e inseri-las na sua 

sociedade. As crianças aprendem como se alimentar, repousar, higienizar-se, vestir-se, 

interagir no seu meio social. Daí a necessidade de que as ações pedagógicas, na instituição 

que atende à Educação Infantil, sejam planejadas, tenham intencionalidade e partam de 

situações reais do cotidiano. Quando as crianças são cuidadas, aprendem também a cuidar 

de si, dos outros, dos ambientes, dos animais, da natureza. 

 Portanto, educar e cuidar são ações indissociáveis. O ato de cuidar vai além da 

atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à criança acesso a 

conhecimentos, experiências e práticas sociais: “ações como banhar, alimentar, trocar, ler 

histórias, propor jogos e brincadeiras e projetos temáticos para se conhecer o mundo são 

proposições de cuidados educacionais, ou ainda, significam uma educação cuidadosa” 

(BARBOSA, 2009, p. 70). O cuidado é, portanto, uma postura ética de quem educa. 

2 - Brincar e Interagir 

As aprendizagens ocorrem em meio às relações sociais, tendo em vista que, a partir 

delas, a criança interage tanto com crianças da mesma faixa etária e de outras idades 

quanto com os adultos, o que contribuirá efetivamente para seu desenvolvimento. Ressalta-

se que as interações se estabelecem nas relações sociais, desde o nascimento, por meio 

de comunicação gestual, corporal e verbal. Constituem-se como possibilidades de ouvir o 

outro, de conversar e trocar experiências e de aprender coletiva e colaborativamente.  

A maneira como as relações sociais acontecem, no âmbito da instituição de 

educação para a primeira infância, influencia na qualidade do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. Em vista disso, o coletivo, a troca de experiência, a relação com os 

objetos, pessoas e os elementos sociais e culturais contribuem para a constituição de 

vínculos com o outro e com o conhecimento, a curiosidade, o espírito investigativo, criativo 

e imaginativo.  

Nas interações que se estabelecem em uma educação cuidadosa, a unidade afeto-

intelecto precisa se consolidar, pois a atividade intelectual envolve a afetividade 

intrinsecamente como ações indissociáveis presentes nos relacionamentos humanos. 

Portanto, em meio às práticas educativas, é essencial a possibilidade de expressão das 
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emoções e dos sentimentos, pois as pessoas envolvidas nessa prática educativa afetam e 

são afetadas (VIGOTSKI, 2009).  

A compreensão da criança como ser que pensa e sente simultaneamente pode 

mensurar a relevância da afetividade como parte integrante do processo de aprendizagem 

e desenvolvimento, o que deve pautar a reflexão sobre as interações estabelecidas na 

instituição de educação para a primeira infância. Assim, é importante conhecer as 

preferências das crianças, a forma delas participarem nas atividades, seus parceiros 

elegidos para os diferentes tipos de tarefas e suas narrativas. Essas observações e 

percepções podem ajudar o profissional da educação a reorganizar as atividades de modo 

mais adequado à realização dos propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente 

trabalhadas. As interações criança/criança são essenciais e merecem conquistar tempos e 

espaços no planejamento e nas atividades.  

Os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento do Distrito Federal não 

entendem o desenvolvimento como uma conquista individual, mas coletiva e que ocorre a 

partir do caminho de desenvolvimento de cada criança, em meio às relações sociais e 

culturais. Nas relações interpessoais, intra e intergeracionais, com os objetos da cultura e 

com os saberes, a criança aprende, desenvolve-se e humaniza-se. Outro aspecto 

importante, traz-nos Kishimoto (2010) ao afirmar a necessidade de integrar a educação ao 

cuidado e à brincadeira, apresentando como elementos exigidos a(s):  

• Interação com o docente;  

• Interação com os pares;  

• Interação com os brinquedos e materiais;  

• Interação entre criança e ambiente;  

• Interações (relações) entre a instituição que oferta Educação Infantil, a família e/ou 
responsáveis e a criança.  

Segundo Kishimoto (2010, p. 01), “a opção pelo brincar desde o início da educação 

infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade”. 

Brincando, a criança lança mão de variadas formas de expressão: gesticula, fala, desenha, 

imita, brinca com sons, canta, entre outras possibilidades.  

Brincar é condição de aprendizagem, desenvolvimento e, por desdobramento, de 

internalização das práticas sociais e culturais. Para as crianças, brincar é algo muito sério, 



18 

 

sendo uma de suas atividades principais. Enfatiza-se que essa atividade não é a que ocupa 

mais tempo da criança, mas aquela que contribui de modo mais decisivo no processo de 

desenvolvimento infantil (ELKONIN, 2012).  

Segundo Vigotski (2008), a brincadeira cria a chamada zona de desenvolvimento 

iminente, impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já 

atingiu. Para o autor, o brincar libera a criança das limitações do mundo real, permitindo 

que ela crie situações imaginárias.  

Brincar é uma ação simbólica essencialmente social, que depende das expectativas 

e convenções presentes na cultura. Quando duas crianças brincam de ser um bebê e uma 

mãe, por exemplo, fazem uso da imaginação, mas, ao mesmo tempo, não podem se 

comportar de qualquer forma; devem obedecer às regras do comportamento esperado para 

um bebê e uma mãe, dentro de sua cultura. Caso não o façam, correm o risco de não serem 

compreendidas pelos companheiros de brincadeira.  

Contudo, de acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, ninguém nasce sabendo 

brincar. A brincadeira emerge da vida em sociedade entre os seres humanos. Aprende-se 

pelas interações com outras crianças e com adultos, pelo contato com objetos e materiais, 

pela observação de outrem, pela reprodução e recriação de brincadeiras, pelas 

oportunidades ofertadas para isso. Aprende-se nas instituições de Educação Infantil, em 

casa e na sociedade, nas interações que se estabelecem entre os familiares e amigos. As 

possibilidades de exploração do brinquedo, por exemplo, dependem da ação dos adultos e 

do que a criança incorpora dessa relação. 

Permitir que as crianças sejam protagonistas nas ações de brincar não significa 

deixá-las sem a supervisão e orientação de adultos. A criança, em todos os espaços e 

tempos da instituição de Educação Infantil, é o centro do planejamento curricular: mesmo 

quando brinca sozinha, o professor precisa ter um olhar atento ao que está acontecendo, 

observando as ações, indagações e conquistas que as crianças estabelecem por meio das 

brincadeiras. Tal como ressalta Kishimoto (2010),  

São inúmeras as experiências expressivas, corporais e sensoriais das crianças pelo 

brincar. Não se podem planejar práticas pedagógicas sem conhecer a criança. Cada uma é 

diferente de outra e tem preferências conforme sua singularidade. Em qualquer agrupamento 

infantil, há crianças que estão mais avançadas, outras, em ritmos diferentes. Dispor de um tempo 

mais longo, em ambientes com variedade de brinquedos, atende os diferentes ritmos das 

crianças e respeita a diversidade de seus interesses (KISHIMOTO, 2010, p. 4).  
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A brincadeira deve se fazer presente nos gestos e nas diferentes formas de 

apresentação oral, nos brinquedos e jogos e nos exemplos habituais dados pelos 

profissionais da educação. Ela também precisa guiar outras atividades, como troca de 

fraldas, banho, alimentação e escovação dos dentes, independentemente da faixa etária. 

A brincadeira, como prática educativa, possibilita que as interações entre as crianças 

e seus pares e entre elas e os adultos se constituam como um instrumento de promoção 

da imaginação, da experimentação e da descoberta. 

➢ Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano 

A escola Classe 03 do Paranoá oferece 14 turmas no turno matutino e 14 turmas no 

turno vespertino sendo: 

04 turmas de 1° anos, 6 turmas de 2° anos, 6 turmas de 3° anos, 6 turmas de 4° anos e 

05 turmas de 5° anos e 1 turma de PAAE 

➢ Educação Especial 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa os níveis da 

Educação Básica e Educação Superior e todas as etapas e modalidades da Educação 

Nacional. Nesse sentido, sua ação transversal está baseada nos princípios da inclusão: 

aceitação das diferenças; valorização do indivíduo; conviver com a diversidade, e aprender 

através da cooperação os quais requerem que as unidades escolares possibilitem a 

efetivação das práticas inclusivas oportunizando as adequações necessárias ao pleno 

desenvolvimento dos estudantes público da Educação Especial. 

Na perspectiva da inclusão, a Educação Especial visa promover o direito de todos à 

educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, quando estabelece 

em seu Art.58, que a Educação Especial será “preferencialmente”, oferecida na escola 

regular de ensino, preocupa-se em possibilitar ao estudante público da Educação Especial 

a oportunidade de convivência com os demais estudantes no espaço escolar que lhe 

ofereça melhor possibilidade de pleno desenvolvimento. 

O Decreto nº 7611/2011 define como público da Educação Especial os estudantes 

com deficiências e Transtorno Global do Desenvolvimento-TGD. É dever do Estado garantir 

a esses estudantes um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e 

modalidades, assim como oferecer aprendizado ao longo de toda a vida e combater as 
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práticas de exclusão no sistema educacional e a segregação sob alegação de deficiência, 

conforme dispõe o Decreto 7611/2011. 

A Educação Especial oferece Atendimento Educacional Especializado aos 

estudantes com: 

Deficiências: englobam a deficiência intelectual, deficiência física, deficiência 

múltiplas, deficiência sensorial: auditiva, visual, surdo cegueira. 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD): englobam os diferentes 

Transtornos do Espectro Autista ( TEA ), a Síndrome de Asperger, a Síndrome de Kanner, 

a Síndrome de Rett, as psicoses infantis: transtorno desintegrativo da infância e transtorno 

invasivo do desenvolvimento. 

➢ Programa de Aceleração das Aprendizagens Escolares (PAAE) 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu Art. 205, aponta: “A educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade...”. Partindo desta premissa primordial, entende-se que aquele estudante que, 

por qualquer razão, não acompanhou a sequência cronológica de seus estudos, continua 

a fazer jus ao acesso à educação e é dever do Estado promover este direito. Para os 

estudantes em defasagem idade-ano pode-se, com base na legislação em vigor, oferecer 

uma escola que cumpra, efetivamente, os objetivos da educação previstos no Art. 205 da 

Constituição: “(...) pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A Constituição Federal (CF) aponta 

possibilidades de oferta diferenciada do Ensino Fundamental. Devemos prestar atenção ao 

direito à “garantia de padrão de qualidade” (CF Art.206, VII) e estar atentos às flexibilidades 

oferecidas, tais como valorização da experiência extra-escolar (CF Art. 3º, X); Vinculação 

entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais (CF Art. 3º, XI). A LDB prevê a 

possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com defasagem escolar (LDB nº 

9.394/96, Artigo 24, inciso V, alínea b). Em consonância com essa determinação, o Plano 

Nacional de Educação (PNE/2014-2024) estabelece na Meta 2 “universalizar o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) 

O programa de Aceleração das Aprendizagens Escolares destina-se à aqueles 

estudantes em defasagem idade-ano que possuem dois anos ou mais de defasagem de 

idade em relação ao ano que estão matriculados, considerando para o cálculo, a data de 

nascimento até o dia 31 de março.  
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A escola Classe 03 do Paranoá oferece 1 turma de PAAE para alunos alfabetizados no 

turno matutino. 

➢ Educação Integral 

O Currículo da Educação Básica da SEEDF contempla a concepção de Educação 

Integral como aquela que visa a garantir uma formação capaz de contribuir para o 

desenvolvimento das pessoas em todos os seus aspectos, sejam eles éticos, políticos, 

cognitivos, afetivos, emocionais, sociais, culturais, físicos, motores, entre outros. Tal 

concepção permite que grupos e segmentos sociais, historicamente excluídos, tornem-se 

agentes do processo educativo. De acordo com o Currículo, trata-se de fomentar uma 

prática educativa que promova a mobilidade social e a garantia de direitos [...] 

contemplando as diversas dimensões da formação. 

A escola Classe 03 do Paranoá oferece Educação integral para 200 alunos, sendo 

atendidos 100 em cada turno. Como a escola não dispõe de espaço físico suficiente para 

esse atendimento, os alunos são levados para o Clube ASSEB, em transporte viabilizado 

pela SEEDF. Lá os alunos participam de 15 oficinas, executadas por ESV. Para a realização 

desse trabalho é necessário um grande número de Educadores Sociais Voluntários- ESV, 

que acompanham os alunos na escola, no ônibus, na alimentação, na higiene e nas 

oficinas. Sem esses voluntários seria impossível assumir tamanha responsabilidade.   
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8- Princípios norteadores da ação pedagógica 

 

A Escola Classe 03 do Paranoá estabelece como norteadores de sua ação 

pedagógica, os seguintes princípios: 

I- Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito em comum; 

II- Os Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática; 

III Os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais; 

IV- Princípios orientadores do Currículo em Movimento das Escolas Públicas do 

Distrito Federal: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. 

Estes princípios fundamentam as práticas pedagógicas da escola, pois será através 

da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, que a 

ética fará parte da vida cidadã dos alunos. 

A instituição procura também organizar as modalidades de ensino que são 

oferecidas, levando em consideração tanto as características da sua clientela, como os 

preceitos legais. 

No trabalho realizado na primeira etapa do BIA, existe uma preocupação no sentido 

de acompanhar de perto as fases de desenvolvimento dos alunos, evitando assim que 

etapas sejam puladas. Para tanto são seguidas as diretrizes Pedagógicas do Bloco, 

considerando seus eixos: alfabetização, letramento e ludicidade e também os princípios do 

trabalho pedagógico: formação continuada, projeto interventivo, avaliação formativa e 

reagrupamentos. 

É importante que no Ensino Fundamental sejam respeitadas as diferenças 

individuais de cada aluno. Nesse sentido, a escola se preocupa em ser um local de diálogo, 

de aprender a conviver, onde todas as diferenças são respeitadas e compartilhadas 

harmonicamente. Ao lado dessas atitudes, existe também a preocupação de ajudar o aluno 

a desenvolver habilidades necessárias para que o mesmo adquira e amplie os seus 

conhecimentos, tornando-o um cidadão crítico e participativo. 
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Conforme estabelece o Currículo da Educação Básica para as escolas do Distrito 

Federal, são trabalhados na Instituição Projetos Pedagógicos individuais e coletivos, a 

contextualização, a interdisciplinaridade, as questões étnico-raciais e questões de gênero 

e os eixos transversais. 

A Instituição Educacional oferece uma educação de qualidade aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, incluídos nas classes regulares, ajudando-os a 

vencer a suas limitações, a criar uma autoimagem positiva e promovendo o 

desenvolvimento de suas potencialidades. Com a inclusão toda a instituição se beneficia 

com experiências enriquecedoras promovidas pela diversidade.  

A equipe especializada de apoio à aprendizagem, conta com uma pedagoga lotada 

na Instituição Educacional e com uma psicóloga itinerante que atende na escola duas vezes 

por semana. A SEAA realiza um trabalho de sondagem e acompanhamento com alunos 

que demonstram dificuldades de aprendizagem.  

O serviço de orientação educacional funciona de forma eficiente atendendo tanto 

aos alunos, como os responsáveis pelos mesmos.  

Os profissionais da sala de recursos desenvolvem um trabalho coletivo com os 

professores das turmas em que os alunos estão inseridos, ajudando-os a adaptar o 

currículo de acordo com as necessidades e tempo de cada criança.  

Todo o serviço trabalha coletivamente em prol de uma educação de qualidade. 
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9- Organização Curricular e Respectivas Matrizes 

A proposta pedagógica considera que o aluno aprende quando encontra significado 

naquilo que lhe é ensinado e busca novos conhecimentos quando a escola lhe dá subsídios 

para construir a sua própria autonomia. Nesse sentido, existe a necessidade de apropriação 

de meios, mecanismos e instrumentos que permitam intervenções mais satisfatórias, do 

ponto de vista pedagógico, no dia-a-dia escolar, a partir da compreensão dos 

condicionantes sociopolíticos e econômicos que permeiam a organização escolar. Com 

esse entendimento, esperamos que os componentes curriculares, possibilitem ao professor 

o instrumento teórico e prático para que este crie e/ou recrie, no seu cotidiano, situações 

de ensino que levam à efeito a produção do saber social concreta. 

Numa perspectiva de educação para a cidadania, o currículo deve possibilitar o 

alcance de três objetivos: 

►Construção da identidade e de autonomia; 

► Interpretação e socialização da criança no meio social, familiar e escolar; 

► Ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo. 

Na educação infantil devem ser considerados os princípios éticos, políticos e 

estéticos, bem como os eixos integradores do currículo: educar e cuidar, brincar e interagir.  

No ensino fundamental, o currículo privilegiará a aquisição de aprendizagens 

significativas e o desenvolvimento de competências, e norteia-se pelos princípios éticos e 

morais em que estão consubstanciadas as relações sociais, as do mundo de trabalho e as 

de convivência com o meio ambiente. A proposta curricular é sistemática e integrada.  

No projeto de tempo integral, pressupõe-se a aprendizagem conectada à vida e ao 

universo de interesses e de possibilidades das crianças, associada ao processo de 

escolarização. Os princípios da Educação Integral são traduzidos pela compreensão do 

direito de aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à 

dignidade e à convivência familiar e comunitária como condição para o próprio 

desenvolvimento de uma sociedade republicana e democrática. Por meio da Educação 

Integral, reconhecem-se as múltiplas dimensões do ser humano e a peculiaridade do 

desenvolvimento de crianças. 

Na Educação com Movimento, visa-se ampliar as experiências corporais mediante 

a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor de atividades e o 
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professor de Educação Física. Além de explorar os conteúdos da cultura corporal, tais 

como: jogos, brincadeiras, esportes, lutas, ginásticas, entre outras e fortalecer o vínculo do 

estudante com a escola. 

Vale salientar que são trabalhados de forma interdisciplinar os eixos transversais: 

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade e os eixos integradores em cada uma das modalidades 

de ensino, conforme especificados no currículo em movimento da Educação Básica da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, respeitando as necessidades e 

diferenças individuais do educando. 
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MATRIZ CURRICULAR – ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º ao 5º ANO 

Regime: Anual 

Módulo: 200 dias letivos 

Turno: Diurno 

Partes do Currículo: Base Nacional Comum 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR 
1º ano/9 2º ano/9 3º ano/9 4º ano/9 5º ano/9 

Língua Portuguesa X X X X X 

Educação Física X X X X X 

Arte X X X X X 

Matemática X X X X X 

Ciências X X X X X 

História X X X X X 

Geografia X X X X X 

Parte Diversificada X X X X X 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 25 25 25 25 25 

CARGA HORÁRIA ANUAL 1000 1000 1000 1000 1000 
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MATRIZ CURRICULAR – Programa de aceleração das 

aprendizagens - paae 

Regime: Anual 

Módulo: 200 dias letivos 

Turno: Diurno 

Partes do Currículo: Base Nacional Comum 
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10 - Processos de Avaliação da Aprendizagem e de 

Sua Execução 

 

A avaliação será contínua integrada ao fazer diário do professor, será sempre que 

possível em situação normais, evitando a exclusividade da rotina artificial das situações de 

provas, na qual o aluno é medido somente naquela situação específica. O professor tomara 

a observação, registrada, como ajuda para a realização de um de um processo de avaliação 

contínuo. 

A avaliação será formativa e global fundamentada nos processos de aprendizagem, 

em seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais; fundamenta-se em aprendizagens 

significativas e funcionais que se aplicam em diversos contextos e se atualizam o quanto 

for preciso para que se continue a aprender.  

Nesta escola a avaliação tem o sentido e finalidade de: 

► Avaliar diagnosticamente o aluno em suas competências curriculares, seu estilo 

de aprendizagem, seus interesses, suas técnicas de trabalho; 

► Constatar o que está sendo aprendido através de registros de informações, de 

forma contínua e com diversos procedimentos metodológicos e averiguando o grau de 

aprendizagem, ora em relação a todo grupo-classe, ora em relação a um determinado aluno 

em particular; 

► Adequar o processo de ensino aos alunos como grupo e àqueles que 

apresentam dificuldades, tendo em vista os objetivos propostos; 

► Avaliar globalmente um processo de ensino-aprendizagem realizando ao término 

de cada ação pedagógica análises e reflexões sobre a aprendizagem alcançada pelos 

educandos. 

► Rever o processo de ensino aprendizagem, diante dos resultados observados, 

com o objetivo de alcançar a aprendizagem de todos os estudantes. 

Adotamos a auto avaliação do aluno como mais um subsídio para a autoavaliação 

do professor. O aluno vai se auto avaliar principalmente em relação às suas atitudes e 

habilidade, mas também quanto ao nível de seu conhecimento intelectual. O professor vai 

considerar toda a sua organização pedagógica, desde o momento inicial do processo, 
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quando são estabelecidos os objetivos, a significância do que está sendo trabalhado, a 

forma como está sendo desenvolvido o processo de ensino aprendizagem e a interação 

professor/aluno. Também o professor deve comparar sua percepção sobre si mesmo com 

a percepção que os outros têm dele. Ele pode pensar que está sendo claro em suas 

explicações. Mas, o aluno é quem deve dizer se está entendendo ou não. Este confronto é 

necessário, inclusive para se constatar se os critérios considerados por ambos são os 

mesmo. 

Temos convicção que o indivíduo deve estabelecer um paralelo entre o que ele 

pensa sobre si próprio e o que os outros pensam dele e analisar as diferentes percepções 

para verificar se há e onde estão as discrepâncias. Assim, é indiscutível a importância do 

preparo das pessoas para fazerem uma autoavaliação válida, com critérios bem definidos 

e aceitos no seu contexto.  

Na perspectiva de uma educação democrática, torna-se inadiável a mudança de 

conceitos, funções e práticas de avaliação do processo ensino/aprendizagem, tendo em 

vista informações necessárias à orientação ou reorientação das ações educativas 

planejadas. Isso significa dizer que a avaliação deve ultrapassar os limites de uma atividade 

puramente técnica e assumir seu caráter político e, sobretudo, ético. 

Serão utilizados diversos instrumentos de avaliação, como: 

► observações; 

► relatórios descritivos, 

► provas (escritas, oral, com/sem consulta, em grupo, individual, dissertativa, 

objetiva etc.); 

►trabalhos (pesquisa, pesquisa de campo, elaboração de materiais didáticos, 

seminários, etc.) 

►autoavaliação 

►participação nas aulas e projetos, dentre outros. 

Os resultados das avaliações serão registrados, conforme normas da Secretaria de 

Estado de Educação do DF, através de Relatório de Desenvolvimento Individual do Aluno 

(RDIA) e  Relatório descritivo do aluno (RAV), que descreve de forma ordenada, sucinta e 

minuciosa os fatos observados pelo professor. 
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É importante ressaltar, que não acontecerá a avaliação somente da aprendizagem 

dos alunos, mas também da escola como um todo, buscando identificar como é 

desenvolvida cada uma das atividades que levam os alunos a aprenderem e se tornarem 

cidadãos. Entendemos que a avaliação institucional é necessária, pois visa o 

aperfeiçoamento da qualidade da educação - isto é, do ensino, da aprendizagem e da 

gestão institucional – com a finalidade de transformar a escola em uma instituição 

comprometida com a aprendizagem de todos e com a transformação da sociedade.  
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11- Estratégias para Implementação da Proposta 

Pedagógica 

 

Buscando oferecer uma educação de qualidade, será elaborado o Plano de 

Desenvolvimento da Escola que ajudará a definir o perfil e funcionamento da Instituição, 

bem como traçar estratégias que auxiliarão no alcance dos objetivos e programação 

conjunto dos recursos financeiros recebidos da SEDF como do MEC. 

a – Recursos físicos 

Contaremos com a estrutura física  já existente: 

- 15 salas de aula; 

- 1 Sala de recursos, SOE e SEAA; 

- 1 Sala para direção e secretaria com divisórias; 

- 1 Sala para supervisão e coordenação; 

- 1 sala para os professores; 

- 1 Sala de reforço e projeto interventivo; 

- 1 sala de informática e biblioteca; 

- 1 cozinha; 

- 1 almoxarifado pequeno; 

- 2 banheiros para os alunos (um feminino e outro masculino); 

- 2 banheiros para os alunos ANEE; (um feminino e outro masculino); 

- 2 banheiros para os funcionários (um feminino e outro masculino); 

- 1 pátio 

- 1 mini quadra coberta 

- 1 quadra poliesportiva ( sem cobertura) 

As instalações físicas existentes, apresentam alguns pontos que dificultam muitas 

vezes a realização das atividades pedagógicas que são propostas, como: Falta de 
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refeitório, um banheiro feminino com 2 box para todas as servidoras, quadra esportiva sem 

cobertura, salas de aulas com iluminação e temperatura inadequada, sala de informática e 

leitura improvisada que não dispõe de um profissional para atender os alunos e professores. 

Mesmo com todas essas dificuldades físicas, os profissionais geralmente dão “um jeitinho” 

para que as dificuldades não sejam entraves para a execução das atividades propostas.  

No intuito de melhorar as referidas instalações, torna-se necessário:  

➢ Construção de banheiros para a Educação Infantil; 

➢ Construção de banheiros para servidores; 

➢ Construção de um depósito para material pedagógico;   

➢ Cobertura da quadra de esportes e construção de banheiros e deposito de 

material esportivo; 

➢ Construção de um refeitório; 

➢ Troca de todo piso da escola que estão cheios de buracos; 

➢ Melhorar e ampliar o sistema de segurança monitorado por câmeras; 

 

b- Recursos didáticos-metodológicos 

As mudanças que estão acontecendo na sociedade, requerem de nós, professores, 

novas referências no momento de escolha dos recursos educacionais a serem usados para 

tornar as aulas mais interessantes e atraentes para os educandos.  

As ideias aqui apresentadas são apenas uma amostra de um conjunto bastante rico 

de atividades significativas cujo propósito é levar os indivíduos de qualquer idade, sexo ou 

condição social a extrair o máximo de suas capacidades cognitivas. Cabe ao professor 

propor aos alunos situações didáticas que os preparem verdadeiramente para enfrentar 

problemas reais que encontram na escola, no trabalho ou nas atividades cotidianas. 

Devemos estar preparados para desafios bem mais complexos que já estão colocados pela 

presença cada vez maior das novas tecnologias em nossas vidas. Cabe à escola ter os 

olhos no futuro para melhor agir sobre o presente. Nesse presente não há mais lugar para 

o adestramento de alunos para resolver problemas ou executar técnicas obsoletas.  

Adotaremos a metodologia de projetos por acreditarmos que a mesma vislumbra 

um aprender diferente, pois favorece a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares, a compreensão das estruturas internas de um conteúdo que 

intencionalmente se quer ensinar às crianças. 
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Assim, como qualquer metodologia, o ponto inicial deve ser o levantamento prévio 

dos conhecimentos que o aluno possui e a socialização dos mesmos.  

Haverá sempre a preocupação de tornar o ensino o mais concreto possível, através 

do uso de recursos, como: 

 

➢ Televisores; 

➢ Livros didáticos; 

➢ Revistas, jornais, panfletos, folders e materiais impressos; 

➢ Data show; 

➢ Materiais esportivos e lúdicos (bolas, redes, jogos, bambolê, etc.) 

➢ Câmera fotográfica; 

➢ Notebook; 

➢ Computadores; 

➢ Materiais pedagógicos diversos; 

➢  Materiais de expediente diversos; 

c- Pessoal docente, auxiliares de educação e apoio 

Como a proposta pedagógica foi elaborada conjuntamente com todos os membros 

da comunidade escolar, é necessário que todos se envolvam também na sua execução 

para que os resultados sejam alcançados de forma satisfatória. No ano de 2019, a 

instituição educacional conta com os seguintes profissionais: 

➢  Diretora; 

➢  Vice-diretora; 

➢  Supervisora Pedagógica; 

➢   Chefe de secretaria; 

➢  2 Apoios de secretaria; 

➢ 30 professores regentes; 

➢ 1 Professora com restrição de função; 

➢ 4 coordenadoras pedagógicas; 

➢ 1 professores da sala de recursos; 

➢ 11 Educadores sociais voluntários do ensino especial; 

➢ 6 Educadores sociais voluntários para Educação Integral; 

➢ 2 Educadores sociais voluntários para Educação Infantil 

➢ 1 Orientador educacional; 
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➢ 1 Pedagoga; 

➢ 1 Psicóloga itinerante; 

➢ 5 Auxiliares de educação para portaria; 

➢ 1 Auxiliar de educação na biblioteca; 

➢ 11 Funcionários terceirizados para conservação e limpeza; 

➢ 4 Vigilantes terceirizados; 

➢ 5 Merendeiros terceirizados; 

➢ 3 Jovem aprendiz; 

 

Além desses profissionais presentes na escola diariamente, contamos ainda com 

um Conselho Escolar e uma Unidade Executora (APM), presentes e participativos. 
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12- Gestão Administrativa e Pedagógica 

 

Nos últimos anos, com o avanço das políticas educacionais que postulam a 

descentralização, a gestão da unidade escolar passou a receber maior atenção, ampliando-

se suas responsabilidades na busca da melhoria da qualidade do ensino.  

Partindo do princípio que cada escola possui uma realidade específica, e que a 

comunidade escolar e local deve participar de todos os mecanismos que fazem parte da 

escola, a atual gestão participou ativamente do processo de gestão democrática implantada 

pela SEDF, Lei 4.751/2012. A presente proposta, contemplará também os objetivos 

determinados no plano de trabalho, em anexo, apresentado pelo diretor e vice-diretor à 

comunidade na época do processo eleitoral. Além disso, existe uma preocupação no 

sentido de gerir os recursos financeiros com lisura e transparência, procurando sempre: 

➢ Definir as prioridades junto com a comunidade escolar; 

➢  Seguir criteriosamente a Legislação que dispõe sobre o Programa de 

Descentralização Financeira (PDAF) e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); 

➢ Formar comissões para acompanhar todo o processo de compra, recebimento de 

materiais e prestação de contas; 

➢ Detalhar o uso dos recursos; 

➢ Evitar desperdícios, procurando economizar para maior rentabilidade dos recursos; 

➢ Administrar os recursos financeiros dentro da legalidade, moralidade, 

impessoalidade e publicidade; 

➢ Registrar todas as operações realizadas com os recursos financeiros e manter toda 

a documentação à disposição de outros organismos responsáveis; 

Sendo a escola um ponto de encontro de vários profissionais envolvidos na ação 

educativa é necessário que, principalmente, os docentes sejam profissionais competentes, 

cuja formação os torne capazes de criar novos ambientes de aprendizagem, que colaborem 

para o desenvolvimento de cidadãos autônomos, de indivíduos que pensam por si mesmos 

e que estabelecem relações de reciprocidade e interação. Metas: 

➢ Proporcionar um clima harmônico entre todos os segmentos da Instituição 

Educacional; 

➢ Trabalhar com o grupo a questão da diversidade, proporcionando troca de 

experiências; 
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➢ Estimular espírito de trabalho coletivo, atuando em conjunto para enfrentar 

problemas, buscar soluções e realizar experiências inovadoras; 

De acordo com a qualidade de ensino que a escola oferece à comunidade, sua 

credibilidade vai aumentando cada vez mais, o que torna possível buscar parcerias no 

sentido de melhorar a ambiente escolar. Assim, como um trabalho pedagógico eficiente, a 

instituição necessita também de recursos materiais, que bem geridos, contribuem 

grandemente para o desenvolvimento integral do aluno. Desta forma, a grande 

preocupação será em adequar os recursos materiais à proposta pedagógica da escola, 

criando assim um clima agradável e de segurança para a comunidade escolar. 

Adaptações que poderão ser realizadas: 

➢ Manutenção de extintores; 

➢ Aquisição de recursos audiovisuais, jogos pedagógicos e materiais esportivos; 

➢ Acervo bibliográfico; 

➢ Confecção de armários, mesas para a secretaria, direção e supervisão; 

➢ Melhorar e ampliar o sistema de segurança monitorado por câmeras; 

➢ Ampliação do depósito de material pedagógico; 

➢ Ampliação do banheiro feminino para servidores; 

➢ Construção de banheiros de alunos nos blocos; 

➢ Construção do refeitório; 

➢ Troca de piso das salas; 

➢ Cobertura da quadra esportiva; 

 

É importante ressaltar que é de suma importância trabalhar com a comunidade 

escolar a questão do uso e preservação dos recursos disponíveis. 

Buscando alcançar as metas almejadas, caberá à gestão administrativa da escola: 

➢ Buscar e praticar conduta ética dentro da escola; 

➢ Providenciar atendimento das necessidades dos profissionais com vistas ao 

desempenho pleno de suas funções; 

➢ Incentivar a criatividade dos profissionais estando ao lado deles para ajudá-los; 

➢ Colher e divulgar práticas inovadoras; 

➢ Fazer a conferência do patrimônio da escola, zelando pelo mesmo; 

➢ Demonstrar transparência nas atividades realizadas sejam elas pedagógicas 

administrativas ou financeiras; 
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➢ Promover palestras e oficinas que possam facilitar as práticas pedagógicas; 

➢ Promover campanhas e eventos com vistas à conservação da estrutura física e 

patrimônio da escola; 

➢ Participar do conselho de classe e reuniões pedagógicas; 

➢ Realizar matrícula e cadastro dos alunos; 

➢ Receber a todos sem distinção e com urbanidade; 

➢ Prestar todas as informações necessárias à comunidade; 

➢ Buscar emendas parlamentares para realizar as reformas necessárias; 

➢ Instruir como utilizar o diário de classe; 

➢ Compreender e aplicar a legislação escolar e as normas administrativas; 

➢ Diagnosticar problemas de ensino e aprendizagem estimulando a adoção de 

medidas pedagógicas preventivas, a adequação de conteúdo, metodologias e 

práticas avaliativas; 

A gestão pedagógica é o lado mais importante e significativo da gestão escolar. 

Cuida de gerir a área educativa, propriamente dita, da escola e da educação escolar. 

Estabelece objetivos para o ensino, gerais e específicos, define as linhas de atuação, em 

função dos objetivos e do perfil da comunidade e dos alunos, propõe metas a serem 

atingidas, elabora os conteúdos curriculares, acompanha e avalia o rendimento das 

propostas pedagógicas, dos objetivos e o cumprimento de metas e avalia o desempenho 

dos alunos, do corpo docente e da equipe escolar como um todo. 

Nós sabemos que manter um ensino de qualidade em uma área extremamente 

competitiva como é o setor educacional atual exige muito esforço e agilidade. Pais e alunos 

prezam cada vez mais a qualidade do ensino. Com o intuito de melhorar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Nacional e incentivar a permanência do aluno na Escola, 

serão adotados os seguintes procedimentos: 

➢ Elaboração de projetos condizentes com a realidade do aluno e da escola; 

➢ Atendimento aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais; 

➢ Considerar as diferenças individuais, valorizando a história de cada um; 

➢ Valorizar e ampliar os conceitos que o aluno possui; 

➢ Articular as atividades escolares com os conhecimentos prévios do aluno; 

➢ Ajudar o aluno a conquistar sua autonomia para que ele seja capaz de aprender a 

aprender. 
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Nesse sentido, preocupados com uma educação de qualidade, esta proposta 

pedagógica, contempla: 

✓ Coordenação Pedagógica 

Espaço conquistado pelos profissionais de educação para debate, troca de 

experiências, planejamento, avaliação de práticas e reflexão sobre os objetivos da 

Instituição Educacional. 

Conforme determinação da SEDF acontecerá em horário contrário ao de regência 

do professor, sendo por semana nove horas em ambiente escolar e seis horas não 

necessariamente dentro da escola.  

✓ Participação efetiva do Conselho de Classe 

É uma reunião onde direção, coordenadores e professores discutem acerca da 

aprendizagem, seus desempenhos e avaliações. No Conselho de Classe, mais do que 

saber se o aluno será aprovado ou não, objetiva-se encontrar os pontos de dificuldade tanto 

do aluno quanto da própria instituição de ensino na figura de seus professores e 

organização escolar. Desta forma, busca-se a reformulação das práticas escolares a partir 

das reflexões realizadas na discussão em conselho de classe. 

A Escola realiza anualmente quatro conselhos de classe, sempre ao final de cada 

bimestre. Após detectadas as dificuldades procura-se intervir de forma intencional, para 

que sejam superadas, sejam elas por parte do corpo docente ou discente. Quando se 

referem ao corpo discente é solicitada a presença do responsável, que assina um termo de 

compromisso constando as dificuldades apresentadas pelo aluno, com as possíveis 

estratégias para soluções.  

Todas as decisões emanadas dos Conselhos de Classe estão de acordo com o 

Regimento Escolar da SEEDF e são registradas em livro próprio assinado, no final das 

reuniões, por todos os presentes. 

✓ Perfil do professor 

O êxito na prática pedagógica exige, dentre outros aspectos, criatividade, respeito, 

ética, justiça, diálogo e solidariedade de seus profissionais nas relações estabelecidas na 

comunidade escolar. 

No contexto da aprendizagem significativa, o professor exerce papel de 

fundamental importância como facilitador do processo. Para tanto é necessário que: 
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➢ Assuma compromisso com a formação integral dos alunos; 

➢ Apresente interesse constante pela busca de informação; 

➢ Trabalhe como agente de mudanças, proporcionando o surgimento de 

situações/soluções renovadoras no que se refere à prática educativa; 

➢ Seja aberto a inovações pedagógicas; 

➢ Participe de cursos e outros eventos de acordo com as normas da Secretaria de 

Educação; 

➢ Participe efetivamente na elaboração e execução do projeto Político Pedagógico da 

Escola. 

É com esse tipo de profissional que a instituição funciona e se concretiza como 

instrumento de transformação social. 

✓ Ações propostas 

Todas as ações desenvolvidas na escola, terão como ponto de partida o aluno, ser 

em formação e multidimensional, considerando sua identidade, sonhos, história, 

necessidades. Sendo o educando o foco desse processo, existe a preocupação em realizar 

atividades diversificadas, visando uma aprendizagem realmente significativa. 

Aprendizagem significativa é o conceito central da teoria da aprendizagem de David 

Ausubel. Segundo Marco Antônio Moreira "a aprendizagem significativa é um processo por 

meio do qual uma nova informação relaciona-se, de maneira substantiva (não-literal) e não-

arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo". Em outras 

palavras, os novos conhecimentos que se adquirem relacionam-se com o conhecimento 

prévio que o aluno possui. Ausubel define este conhecimento prévio como "conceito 

subsunçor" ou simplesmente "subsunçor". Os subsunçores são estruturas de conhecimento 

específicos que podem ser mais ou menos abrangentes de acordo com a freqüência com 

que ocorre aprendizagem significativa em conjunto com um dado subsunçor. 

A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em 

conceitos relevantes (subsunçores) preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. 

Ausubel define estruturas cognitivas como estruturas hierarquicas de conceitos que são 

representações de experiências sensoriais do indivíduo. A ocorrência da aprendizagem 

significativa implica no crescimento e modificação do conceito subsunçor. A partir de um 

conceito geral (já incorporado pelo aluno) o conhecimento pode ser construído de modo a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Ant%C3%B4nio_Moreira&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conceito_subsun%C3%A7or&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conceito_subsun%C3%A7or&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Subsun%C3%A7or&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_cognitiva
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liga-lo com novos conceitos facilitando a compreensão das novas informações o que dá 

significado real ao conhecimento adquirido.  

Sabendo que a escola deve atender às necessidades da comunidade em que está 

inserida, alguns dos projetos coletivos propostos necessitam de adaptação no calendário 

escolar, para terem sua culminância em dia não letivo, com o objetivo de atingir o maior 

número possível de pais e responsáveis por alunos. Além da flexibilização de calendário, 

haverá necessidade de transporte dos alunos em dias não previstos em calendário escolar. 

Para que alguns projetos sejam executados com eficiência, a instituição escolar 

necessitará de profissionais que sejam responsáveis pela sala de leitura, laboratório de 

informática e professor de educação física.  

Projetos que serão desenvolvidos: 

 

➢ Literart; 

➢ Meio ambiente e  Sustentabilidade; 

➢ Família e escola uma parceria de sucesso. 
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13- Considerações Finais 

 

A elaboração da proposta pedagógica da escola pressupõe, portanto, a construção 

de uma nova realidade que supere a presente e considere possibilidades do vir a existir, 

sugerindo a dimensão da utopia, essa última entendida como algo que não existe, mas que, 

a partir do engajamento dos indivíduos, poderá concretizar-se. É nesse sentido que a 

proposta supõe rupturas com o presente e compromisso com o futuro. 

A construção do projeto pedagógico deve considerar, portanto, o desafio de 

articular as singularidades da escola que o produziu às políticas públicas mais amplas. A 

reflexão coletiva da escola em torno do seu projeto pedagógico é extremamente necessária 

a fim de que exista um compromisso de todos a respeito dos princípios que vão  orientar o 

trabalho escolar, considerando sua especificidade. 

Assim, a Proposta Pedagógica da Escola Classe 03 constitui-se um instrumento 

valioso de mediação entre as ansiedades, desejos e intenções dos sujeitos escolares e o 

planejamento concreto de suas ações cotidianas. 

Durante as coordenações coletivas e conselhos de classe são feitas avaliações do 

PP com os tópicos FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES. Na semana pedagógica do 

início do ano são apresentadas as alterações sugeridas durante o ano anterior e se 

aprovadas pelo coletivo passam a fazer parte do PP. 
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              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL 

       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

                                       Gerência de Orientação Educacional e Serviço                        
Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 

 

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2019 
 

 

CRE: PARANOÁ 

Unidade Escolar:  ESCOLA CLASSE 03 PARANOÁ                                                            
Telefone: 3901-7558 

Orientador(a) Educacional: ALESSANDRO NEVES DE SOUZA                                         
Matrícula: 212996-5 

E-mail: ANSWS74@GMAIL.COM                                                                                           
Celular: (61) 99974-9583 

Turno(s) de atendimento: MATUTINO E VESPERTINO 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

Neste campo, deverão ser descritos o breve histórico e diagnóstico da realidade 

 escolar (vide PP)  

✓ Mapeamento quantitativo de turma e estudante: 

Com a transferência da população do antigo acampamento, local este de longa 

trajetória de resistência e luta dos moradores, localizado no Parque Vivencial próximo 

à barragem do Paranoá para a área destinada à fixação da cidade, que não é a 

mesma, a população desta cidade cresceu demasiadamente havendo a necessidade 

de se criar uma instituição educacional que atendesse a essa nova clientela. Dessa 

necessidade surge a Escola Classe 03 do Paranoá, que se situa na Quadra 17 

Conjunto “C”, lote 08, que nesse ano (2019), conta com 15 turmas no matutino e 15 

no vespertino, totalizando 30 turmas (01 de 1º período; 01 de 2º período; 04 de 1º 

anos; 06 de 2º anos; 06 de 3º anos; 06 de 4º anos; 05 de 5º anos e 01 PAAE 

(Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares – para alunos em distorção 

Idade-série)), com um total de 721 alunos. 
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✓ Projetos da escola: 

• Projeto LITERART – Que consiste em incentivar a leitura com todos os 

servidores da escola e onde os alunos, através da leitura e atividades 

específicas, vão construindo um livro que é exposto no dia culminância do 

projeto. Nesse dia a escola se transforme num grande livro em que cada sala 

se enfeita e os livros são expostos à toda comunidade escola. 

• Projeto Meio Ambiente e Sustentabilidade – O objetivo e promover o 

envolvimento de toda a comunidade escolar em defesa da sustentabilidade do 

nosso planeta e do cuidado da água. 

✓ Indicadores e índices de resultados: IDEB, Provinha Brasil, ENEM, Evasão: 

A escola já alcançou a nota de 6,7 no IDEB. Na gestão anterior, em meados de 2015 a nota 

caiu para 5,7. Na atual gestão a nota subiu para 6,0. 

✓ Levantamento coletivo de demandas e desafios: 

A Escola Classe 03 está comprometida com ações que buscam a qualidade do 

ensino público e com desenvolvimento integral dos estudantes. Tais ações 

perpassam pelos desafios da formação continuada nas coordenações pedagógicas 

na Unidade Escolar, com palestras e oficinas que tocam as questões de práticas 

pedagógicas e do desenvolvimento pessoal, através de ações integradas entre os 

Serviços De Apoio à Aprendizagem – SOE, SEAA, SR – Direção e equipe 

pedagógica – Parceiros que contribuem significativamente com essa formação. 

A escola, também, está comprometida com o olhar diferenciado com cada aluno, com 

atendimento individualizados com alunos com dificuldades de aprendizagens 

oferecidos pelos coordenadores pedagógicos, pedagoga da EEAA, professores 

readaptados, reagrupamento intra e extraclasse e projeto interventivo, com o objetivo 

de recuperação continua dos alunos com dificuldades de aprendizagens. 

Nosso desafio também perpassa em desenvolver uma escola centrada no aluno, na 

qualidade das aprendizagens, na gestão democrática, na autonomia, na prática 

pedagógica diversificada e lúdica, reafirmando seu compromisso em assegurar uma 

aprendizagem de qualidade e significativa.  
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Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 

• Atuar, coletivamente, nos projetos elencados pela comunidade escolar e constantes 
no PPP da escola; 

• Atuar conjuntamente com EEAA, sobre os estudantes com dificuldades de 
aprendizagem e comportamento; 

• Desenvolver ações de fortalecimento da democracia e gestão democrática; 

• Desenvolver ações sobre Protagonismo Estudantil e fortalecimento da 
autonomia através dos projetos: Representantes de Turma: desenvolvendo e 
potencializando liderança e a cidadania e  Assembleia de Classes; 

• Formação continuadas para professores e demais servidores (limpeza, cozinha e 
vigilância) e desenvolvimento pessoal; 

• Ações que fomentem a paz no ambiente escolar (Contra a violência – Bullying e 
Abuso e violência contra crianças e adolescente); 

• Transição entre etapas e modalidades de ensino. 

 

Justificativa 

 
As ações e contribuições do SOE no processo educativo da Escola Classe 03 vem 
de encontro e fortalecimento do trabalho coletivo e integrado, com o intuito de 
participar das ações entre os diversos setores (rede interna e externa) com o 
objetivo de buscar uma educação pública de qualidade. Tal qualidade da educação 
pretendida visa também ações que perpassam pelo fortalecimento da democracia, 
do desenvolvimento do protagonismo e da cidadania com dos estudantes, bem 
como, o seu desenvolvimento integral. 
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS 

(o que?) 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

(como?) 

 

ENVOLVID

OS 

(para 

quem?) 

PERÍODO 

(quando) 

 

PARCEIROS 

(com 

quem?) 

EIXO DE AÇÃO 

DA ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 

O.E 

DESENVOLVIDA 

 
 

 
 

Protagonismo 
Estudantil -
Representantes 
de Turma: 
desenvolvendo e 
potencializando 
liderança e a 
cidadania 

Palestras e aulas 
sobre a 
importância da 
democracia e do 
voto consciente. 

Famílias 
Professores 

  1º 
bimestre 

 Professores Ação junto aos 
estudantes e 
professores 

Simulação de um 
processo eleitoral 
para eleição dos 
representantes de 
turmas dos 5º 
anos. 

Estudantes 
do 5º anos 

1º 
bimestre 

Direção, 
Professores e 
Coordenador
es 
Pedagógicos 

Ação junto aos 
estudantes e 
professores 

Reuniões 
periódicas com o 
SOE para 
formação sobre 
cidadania, 
funções dos 
representantes de 
turmas, 
desenvolvimento 
e potencializando 
lideranças e 
autonomia. 
 

 uma vezes 
na 
semana 
durante o 
ano. 

SOE Ação junto aos 
estudantes  

 Diplomação dos 

representantes 

de turmas eleitos 

Representa

ntes de 

turmas dos 

5º anos 

--- Direção e 

Coordenação 

pedagógica 

Ação junto aos 

estudantes e 

professores 

Protagonismo 

Estudantil - 

Assembleia de 

Classes 

Assembleia de 

Classes 

Estudantes, 

professores 

e SOE 

Uma vez 

por 

semana, 

durante 

todo o 

ano. 

CAPE – 

Cominidade 

de 

Aprendizage

m 

Ação junto aos 

Estudantes, 

Professores e Rede 

Social 
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Bullying Palestra em sala; 

Folder 

informativo. 

Professores 

e 

Estudantes 

Junho e 

Agosto 

--- Ação junto aos 

Estudantes e 

Professores 

Formação 

Continuada com 

o corpo docente 

e servidores da 

limpeza, Cozinha 

e Vigilância da 

Unidade Escolar 

Palestra de 

formação sobre 

temáticas 

educativas, 

político-

pedagógicas e de 

desenvolvimento 

humano 

Professores 

e servidores 

da limpeza, 

cozinha e 

vigilância. 

Uma vez 

por mês 

durante 

todo o ano 

SOE, SEAA 

e Direção 

Ação junto aos 

professores e Ação 

Institucional 

Prevenção 

contra o Abuso 

e Violência 

contra Crianças 

e Adolescentes 

Palestras e 

videos 

SOE Maio --- Ação junto aos 

estudantes 

Transição entre 

modalidades de 

ensino (5º ao 6º 

ano) 

Palestra sobre 

fases de 

desenvolvimento 

e sobre 

mudanças 

Estudantes 

dos 5º anos 

Outubro SEAA Ação junto aos 

estudantes 

Visita à escola de 

transição - 

Sequencial 

SOE, 

SEAA, 

Professores

, Direção e 

Estudantes 

Novembro 

ou 

Dezembro 

Direção, 

Professores 

e CEF 02 

(escola de 

transição - 

Sequencial 

Ação juntos aos 

estudantes e de 

rede 

   

 
___________________________                       _________________________________ 

                Direção                                                    Pedagogo Orientador Educaci 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO 

À APRENDIZAGEM 

DIRETORIA DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO ESCOLAR 

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO 

 EQUIPE ESPECIAIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA 

 

PLANO DE AÇÃO 2019 
  

UE: Escola Classe 03          CRE: Paranoá/Itapoã  

 

PEDAGOGA: Jackeline Freitas de Araújo 

PSICÓLOGA: Patrícia de Carvalho Bernardo 

 

 

I. OBJETIVO GERAL 

 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de 

intervenções avaliativas, preventivas e institucionais.  

 

 

II. INTRODUÇÃO 

 

• O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se um 

serviço de apoio técnico pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais 

com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o 

aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como 

colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, viabilizando 

a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

• Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da Equipe Especializada 

de Apoio à Aprendizagem - EEAA deverá ser direcionada para o assessoramento à pratica 

pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas 

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

instâncias pedagógicas da instituição educacional. 

• O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora a prestação 

desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com base nas orientações legais da 

LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica do CNE, 

CNE/CEB nº 02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas do MEC. 

• Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que explicita o 

planejamento das ações coletivas que serão promovidas no ano de 2017, pela equipe do 

SEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação, quais sejam: 1º dimensão - 

Mapeamento Institucional; 2º dimensão - Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 

3º dimensão - Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Foi 

elaborado inicialmente numa ação conjunta por profissionais integrantes do SEAA da CRE 

Paranoá/ Itapoã para reflexão e discussão da atuação da EEAA neste contexto. Num segundo 

momento, as estratégias de ensino foram planejadas de acordo com as especificidades de cada 

unidade escolar. 

 

 

 

III. PERÍODO 
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O presente plano de ação é de caráter anual, seguindo o calendário escolar da SEEDF. 

  

 

IV. DIMENSÃO 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo geral: Conhecer o contexto escolar por meio de mapeamento e reflexão acerca dos 

diversos aspectos institucionais; desenvolver estratégias de escuta qualificada das vozes 

institucionais para analisar e entender os aspectos intersubjetivos. 

 

 

ATIVIDADES

/AÇÕES 

 

OBJETIVO 

    
METODOLOGI

A 

    

 
PÚBLICO 

ALVO 

 
PERÍODO 

DE 

APLICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 

Observar a 

prática 

pedagógica nos 

diversos 

espaços 

coletivos 

(coordenações, 

conselhos de 

classe e 

momentos de 

planejamento 

diversos). 

Identificar as 

práticas e 

concepções 

educativas sobre 

educação, ensino, 

desenvolvimento 

e aprendizagem.  

Perceber os tipos 

de interações 

(incoerências, 

conflitos ou 

avanços) que 

ocorrem entre os 

diversos 

segmentos que 

compõem a 

comunidade 

escolar. 

- Escuta 

institucional 

- Observação em 

sala de aula, 

recreio, 

coletivas e nos 

diversos 

ambientes 

escolares. 

Toda 

comunida

de escolar 

Todo ano 

letivo 

EEAA 

 
 

V. DIMENSÃO 2 – ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO 

Objetivo geral: Oferecer suporte ao processo de gestão escolar; contribuir com conhecimentos 

especializados na promoção da formação continuada do corpo docente; mobilizar a comunidade rumo 

a uma participação mais efetiva do cotidiano escolar. 

 

ATIVIDADES/A

ÇÕES 
OBJETIVO 

 

METODOLOGIA 

 

PÚBLICO 

ALVO 

PERÍODO DE 

APLICAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

Conhecer o 

perfil das 

turmas com os 

professores. 

 

Mapear as turmas 

da escola sob a 

ótica dos 

professores. 

Propor ações 

pedagógicas para 

minimizar e 

intervir nas 

dificuldades de 

aprendizagem. 

Rodas de 

conversa e 

entrevistas. 

Professore

s 

1º Bimestre EEAA 
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Sensibilizar sobre 

a importância do 

planejamento. 

Participar das 

coordenações 

coletivas e 

conselhos de 

classe. 

Promover 

momentos de 

escuta. 

Discutir 

possibilidades de 

intervenção. 

Mapear o 

cotidiano em sala. 

Sensibilizar os 

grupos a respeito 

das diferenças. 

Rodas de 

discussão 

Comunida

de escolar 

Todo ano 

letivo 

Coordenação, 

gestão, sala de 

recursos e 

EEAA 

Participar da 

Semana 

Distrital de 

Conscientizaçã

o e Promoção 

da Educação 

Inclusiva aos 

Alunos com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais 

Promover 

reflexões acerca 

do 

acompanhamento 

às crianças com 

necessidades 

especiais, respeito 

a diversidade e 

diferentes formas 

de aprendizagem 

Mediação 

Estética com o 

filme Circo das 

Borboletas 

Professore

s 

27/02/2019 SEAA, SOE, SR 

Assessorar 

Projeto 

desenvolvido 

recentemente 

pela escola 

envolvendo 

valores 

Propor atividades 

lúdicas e de 

leitura para 

contribuir no 

projeto realizado 

pela escola sobre 

valores 

Contribuir com a 

formação dos 

professores sobre 

valores  

Oficina e 

dinâmicas sobre 

valores 

 

  

 

Corpo 

docente e 

servidores 

Todo ano 

letivo 

Direção, SEAA, 

SOE, 

professores, 

coordenação e 

supervisão 

Projeto de 

Transição de 

Ciclo 

Auxiliar o 

processo de 

mudança dos 

alunos do 5º ano 

para o 6º ano do 

Ensino 

Fundamental 

Rodas de 

Conversa 

Visita ao CEF 

sequencial 

Alunos do 

5º ano 

Segundo 

semestre de 

2019 

Coordenação, 

professores, 

SOE e SEAA 
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VI. DIMENSÃO 3 – ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Objetivo geral: Assessorar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem visando a promoção do 

desenvolvimento do educando em busca da concretização do sucesso escolar. 

 

ATIVIDADES

/AÇÕES 
OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 
PÚBLICO 

ALVO 

PERÍODO 

DE 

APLICAÇÃO 

RESPONSÁVEL 

Intervir 

individual ou 

em grupo 

(Nível III do 

PAIQUE) junto 

às crianças que 

apresentam 

dificuldade de 

aprendizagem 

com atividades 

dinâmicas e 

multissensoriai

s.  

 

Colher 

informações que 

auxiliem a prática 

do professor em 

sala de aula. 

Favorecer a 

elevação da 

autoestima 

visando facilitar o 

processo de 

aprendizagem. 

Jogos, 

brincadeiras, 

músicas, livros, 

vídeos e 

dinâmicas 

diversas. 

Alunos Ao longo do 

ano 

 EEAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover o 

acompanhamen

to institucional 

das crianças 

com 

Transtornos 

Funcionais já 

inseridas na 

estratégia de 

matrícula da 

Escola Classe 

03 

- Refletir com os 

professores das 

turmas reduzidas 

que possuem 

algum aluno com 

transtorno 

funcional (TDAH 

e DPAC) e 

discutir 

estratégias 

pedagógicas para 

desenvolver o 

aluno; 

- Refletir com os 

professores que 

toda criança é 

capaz de aprender 

e que muitas das 

dicas utilizadas 

podem servir para 

todos os alunos; 

Conhecer e 

refletir sobre as 

legislações que 

amparam o 

atendimento 

desses alunos; 

Conhecer e 

refletir sobre o 

que as Diretrizes 

de avaliação da 

secretaria de 

Rodas de 

conversa  

Professore

s com 

alunos 

com 

diagnóstic

o de 

transtorno

s 

funcionais 

Ao longo do 

ano 

EEAA, SOE, 

Supervisão 

Pedagógica e 

Coordenação. 
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educação dizem 

sobre adequação 

de conteúdo para 

esses e todos os 

alunos; 

- Acompanhar o 

desenvolvimento 

desses alunos 

com informações 

colhidas no 

conselho de 

classe e em outros 

espaços de 

coordenação. 

Projeto 

Ludicalizando 

o 

Conhecimento 

- Motivar e 

despertar a 

aprendizagem por 

meio de jogos; 

- Integrar várias 

dimensões da 

personalidade: 

afetiva, social, 

motora e 

cognitiva; 

- Desenvolver 

iniciativa, espírito 

explorador, 

criatividade e 

independência; 

- Tornar as aulas 

mais interessantes 

e desafiadoras. 

- Agrupar 

alunos com 

dificuldade de 

aprendizagem; 

- Promover 

atividades 

lúdicas que 

estimulem 

socialização, 

atenção, 

memória, 

consciência 

fonológica, 

raciocínio 

lógico, leitura e 

escrita; 

- Promover a 

aprendizagem 

por meio de 

pares 

educativos; 

- Oficina de 

criatividade com 

os professores. 

Estudantes 

e corpo 

docente 

Ao longo do 

ano letivo 

EEAA 

Avaliação 

psicopedagógic

a  

 

Avaliar de 

maneira 

contextual os 

estudantes com 

queixas de 

dificuldades de 

aprendizagem. 

Encaminhar, caso 

necessário, os 

estudantes para 

avaliações 

externas. 

Propor 

adequações 

pedagógicas e 

Observação, 

análise de 

materiais 

escolares, jogos, 

livros, músicas, 

brinquedos, 

dinâmicas, 

testes 

pedagógicos/ 

psicológicos 

padronizados e 

qualitativos. 

Estudantes  Ao longo do 

ano letivo  

EEAA 
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curriculares que 

viabilizem a 

aprendizagem dos 

discentes.   

Utilizar os 

resultados da 

avaliação no 

planejamento da 

estratégia de 

matrícula.  

Elaborar 

relatórios e 

pareceres 

apresentando 

resultados, 

conclusões e 

encaminhamentos

.  

Devolutivas 

das ações do 

SEAA em 

todos os 

espaços de 

atuação na 

respectiva 

unidade 

escolar.  

Discutir e 

divulgar os 

resultados obtidos 

por meio da 

atuação da SEAA. 

Coletar sugestões 

de trabalho de 

acordo com a 

necessidade da 

comunidade 

escolar. 

Rodas de 

conversas, 

reuniões e 

discussões.  

Comunida

de escolar 

A cada 

bimestre  

EEAA 

 

VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Este plano será acompanhado e avaliado ao fim de cada bimestre pelos profissionais do SEAA 

e equipe gestora da instituição de ensino por meio de observações sistemáticas das ações aqui 

propostas, reflexões e análise sobre o andamento dessas ações, revisão das necessidades da 

unidade escolar e como/ se estão sendo atendidas. 

 

VIII. DATA E ASSINATURAS: 

 

_________________________________                            ______________________________      

                   Jackeline Freitas                                                        Patrícia de Carvalho Bernardo     

                 Pedagoga da EEAA                                                           Psicóloga da EEAA                                  

 
 

 

 

  _______________________________                          ___________________________________ 

                    Direção da IE                                                        Coordenação Intermediária da EEA 
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Plano de Ação – Sala de Recursos  

– 2019 – 

 

Apresentação:  

 

A Sala de Recursos Generalista da Escola Classe 03 do Paranoá, apresenta o seu Plano de Ação 

para este ano letivo visando favorecer a organização das ações educacionais complementares e/ou 

suplementares, para a promoção da inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência 

intelectual, física, múltipla, TGD (transtorno global de desenvolvimento), DA (deficiência auditiva) e 

DV (deficiência visual) desta instituição escolar. 

 

Justificativa: 

A proposta pedagógica para atendimento educacional especializado da Sala de Recursos 

Generalista da Escola Classe 03 do Paranoá, tem como base a Orientação Pedagógica da 

Educação Especial da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em consonância com a política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 2008). 

 Como consta nessa Orientação Pedagógica, na organização do trabalho pedagógico, um 

dos vários tópicos que deve ser ofertado pela escola é a Sala de Recursos, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação (LDBEN-nº9394/96). 

Assim, o atendimento educacional especializado realizado nas Salas de Recursos é definido 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (CNE/CEB, 2001) como um serviço 

de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que suplementa (no caso de 

estudantes com altas habilidades/superdotação) e complementa (para os/as estudantes com 

deficiência e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica (OPEE/D, 2010). 

Conforme o Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, “A 

educação especial é uma modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades 

da Educação Básica. Fundamenta-se nos princípios da equidade, do direito à dignidade humana, 

na educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que 

possam apresentar, no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender 

e de expressar-se e no direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas públicas educacionais 

reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições distintas para a efetivação do 

processo educacional. ” 
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Nesse sentido, a sala de recursos generalista (multifuncional) é um serviço especializado de 

grande relevância, uma vez que proporciona benefícios tanto para a comunidade escolar, quanto 

para a sociedade, na inclusão dos/as estudantes com deficiência e no enfrentamento dos desafios 

e das dificuldades para se trabalhar com a diversidade humana. 

Assim, dará oportunidade aos/as estudantes com deficiência o acesso ao atendimento 

educacional especializado que terá como objetivo principal a garantia da permanência na escola e 

o seu sucesso através de um currículo flexível que corresponda às suas condições particulares.  

Como também, será oferecido apoio aos professores das salas comuns de Ensino Regular 

observando a adequação curricular, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos para atender as necessidades dos/as estudantes.  

  

Objetivo Geral: 

Favorecer a inclusão educacional dos/as estudantes com deficiência, TGD e DA, 

potencializando suas capacidades e minimizando suas dificuldades, a partir de uma atuação de 

apoio e reciprocidade junto à comunidade escolar.  

 

Objetivos Específicos:  

a) Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular ao/à 

estudante com deficiência ou TGD ou DA;  

b) Garantir serviços de apoio especializados, de acordo com as necessidades individuais 

dos/as estudantes; 

c) Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

d) Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as 

barreiras no processo de ensino e aprendizagem;    

e) Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 

modalidades de ensino. 

f) Contribuir para a inclusão do/a estudante em sua plenitude favorecendo assim sua 

permanência na escola; 

g) Propiciar ao/a estudante o acesso a todos os espaços físicos da escola; 

h) Apoiar e contribuir para a garantia do acesso e participação do/a estudante a todo tipo 

de conhecimento e aprendizado realizado na escola; 

i) Garantir condições adequadas de aprendizagem; 

j) Disponibilizar recursos, serviços e orientar quanto a sua utilização no processo de ensino 

e aprendizagem; 
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k) Acompanhar o aprendizado e desenvolvimento dos/as estudantes;  

l) Atender e esclarecer a comunidade escolar (pais, professores e servidores) sobre as 

ações da Sala de Recursos; 

m) Apoiar e orientar o trabalho dos professores; 

n) Manter diálogo constante com professores e pais dos/as estudantes; 

o) Organizar projetos de sensibilização para a inclusão social das pessoas com 

necessidades especiais (educação inclusiva e respeito às diferenças); 

p) Articular o atendimento especializado da Sala de Recursos com a proposta pedagógica 

do ensino comum. 

q) Participar da reavaliação e construção coletiva dos projetos existentes no Projeto Político 

Pedagógico (PPP); 

r) Realizar estudos de casos; 

s) Participar do Conselho de Classe. 

t) Trabalhar a transição de ciclos dos estudantes do 5º ano para o 6º ano; 

 

Objetivos Procedimentais: 

a) Atender os/as professores/as realizando reuniões individuais ou em grupo sempre que 

necessário; 

b) Atender os pais ou responsáveis dos/as estudantes bimestralmente ou sempre que 

necessário realizando reuniões individuais ou em grupo; 

c) Realizar reuniões entre professores, Sala de Recursos e pais dos estudantes que vierem 

de outra unidade escolar 

d) Solicitar aos pais e/ou responsáveis autorização para atendimento na Sala de Recursos 

através de assinatura de termo de autorização e compromisso. 

e) Realizar diagnóstico de conhecimento e aprendizado do/a estudante (inicial e final); 

f) Preencher os planos de AEE (Atendimento Educacional Especializado) do/a professor/a 

da Sala de Recursos; 

g) Realizar as adequações curriculares junto com os professores das salas de aula regular; 

h) Acompanhar junto aos/aos professores/as o processo de adequação curricular; 

i) Apoiar, orientar e atender os/as professores/as nas demandas do processo ensino-

aprendizagem de cada estudante; 

j) Realizar atendimento individual ou em grupo com os/as estudantes dependendo da 

necessidade dos/as mesmos/as; 

k) Promover encontro de sensibilização sobre os aspectos teóricos e prático da 

inclusão/educação especial com professores/as e a comunidade escolar; 

l) Promover atividades de sensibilização na “Semana Distrital de Conscientização e 
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Promoção da educação Inclusiva aos estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais” (Lei Distrital nº 5.243/2013). 

m) Promover atividades de sensibilização no “Dia de Luta da Pessoa com Deficiência” - (dia 

21/09); 

n) Solicitar ajuda do/a monitor/a e/ou Educador Social Voluntário no atendimento aos/as 

estudantes; 

o) Organizar e orientar o trabalho da monitor/a e/ou Educador Social Voluntário junto aos 

estudantes; 

p) Participar na reelaboração do PPP com sugestões nos projetos (ações) elencadas 

coletivamente (Família-Escola, Sustentabilidade e Leitura); 

q) Discutir nos estudos de caso o melhor encaminhamento para os estudantes da Sala de 

Recursos (estratégias de matrícula) e outras situações específicas comportamentais e 

psicológicas; 

r) Pontuar, esclarecer, orientar e fornecer devolutiva, aos professores, sobre situações e 

ações específicas de estudantes atendidos pela Sala de Recursos nos Conselhos de 

Classe; 

s) Preparar os estudantes do 5º ano para a realidade e dinâmica pedagógica das séries 

finais do ensino fundamental (6º ano e EJA Interventivo), bem como orientar os 

professores regentes sobre algumas intervenções que possam ajudar os estudantes 

nessa transição; 

 

Avaliação: 

Na avaliação do/a estudante será considerado o conhecimento prévio, o nível atual de 

desenvolvimento para uma ação pedagógica processual e formativa com vistas a uma 

aprendizagem futura, analisando seu desempenho em relação ao seu progresso individual nos 

aspectos qualitativos. No processo avaliativo será considerado que alguns alunos poderão 

demandar tempos e modos diferenciados para a sua realização. 
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APRESENTAÇÃO:  

 

O domínio da leitura é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela 

que o indivíduo se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, 

partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao incentivar a leitura e 

a produção a escola garante a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos 

necessários para o exercício da cidadania. 

 

JUSTIFICATIVA : 

Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de 

ler. O uso de computadores, videogames e TV, o acesso restrito à leitura no núcleo familiar, e 

a falta de incentivo, têm ocasionado pouco interesse para leitura e por conseqüência 

dificuldades marcantes que sentimos na escola: vocabulário precário, reduzido e informal, 

dificuldade de compreensão, erros ortográficos, poucas produções significativas dos alunos, 

conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. 

Diante disso, a comunidade escolar percebeu a necessidade de desenvolver um projeto 

que resgate o valor da produção de texto e da leitura, como ato de prazer e requisito para 

emancipação social e promoção da cidadania. 

Através da escrita e da leitura o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, 

explorá-lo, decifrar os sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da 

existência. Pode então, vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos 

significativos de seu processo de aprendizagem. 

Neste sentido, pensamos ser dever, de nossa instituição de ensino, juntamente com toda a 

comunidade escolar, propiciar aos nossos educandos momentos que possam despertar neles 

o gosto pela leitura, o amor ao livro, a consciência da importância de se adquirir o hábito de ler. 

O aluno deve ter o domínio sobre a língua oral e escrita, tendo em vista sua autonomia e 

participação social. Assim, estimulando a leitura, faremos com que nossos alunos, 

compreendam melhor o mundo em que vivem, integrando-se a ele. 
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O presente projeto atenderá 2 turmas de Educação Infantil, 27 turmas do Ensino 

Fundamental - anos iniciais e 1 turma de Programa de Aceleração das aprendizagens 

Escolares, totalizando 721. 

 

Objetivo geral 

Promover, valorizar  e motivar o hábito da leitura e da escrita na vida escolar e fora dela, 

como instrumento de aquisição do saber, de informações, de entretenimento e transmissão 

cultural. 

 

Objetivos específicos 

• Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela 

literatura, instrumento de aprendizagem e capacidade de análise crítica. 

• Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno; 

• Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de formas 

ortográficas; 

• Possibilitar o acesso aos diversos gêneros textuais, buscando efetivar enquanto processo, 

a leitura e a escrita. 

• Ler, escrever e produzir com autonomia em diferentes linguagens – verbal, gráfica, 

corporal, artística – para interagir com o outro, expressando-se, interpretando, considerando a 

intecionalidade e usufruindo de diversas situações de comunicação. 

• Imprimir qualidade ao uso da linguagem oral ou escrita. 

• Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; 

• Proporcionar ao indivíduo, através da leitura, a oportunidade de alargamento dos 

horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora. 

 

METODOLOGIA 

• O professor juntamente com os alunos visitarão a biblioteca Monteiro Lobato, uma vez por 

semana, respeitando a grade horária e dia da sua turma, os mesmos farão leitura e pesquisa. 

Cada criança levará para casa um livro para realizar a leitura e discussão com a família; 

• Iniciar sempre a leitura com ações de motivação sobre a importância da mesma. 



61 

 

• Às sextas-feiras acontecerá o momento coletivo da leitura: será dado um sinal e todas as 

pessoas que estiverem na escola: alunos, servidores, pais, dentre outros,  no período 

determinado (matutino 8h, vespertino 13h30m), deverão dedicar pelo menos 30 minutos para 

leitura. Os professores deverão oferecer aos alunos, diversos gêneros: poesia, piada, contos, 

literatura infanto-juvenil, histórias em quadrinhos, artigos informativos, etc. 

• Os professores, servidores e pais deverão incentivar os alunos  com a leitura e confecção 

dos seus livros; 

• Cada aluno terá um envelope com a ficha de empréstimo arquivada, contendo data de 

empréstimo, devolução, título do livro, autor e editora, de preferência preenchidas pelo próprio 

aluno; 

• Cada turma produzirá semanalmente textos, individuais ou coletivos, sobre temas pré-

determinados ou livres; 

• Antes da culminância do Projeto os textos serão agrupados, individualmente ou em grupo 

para confecção de livros; 

• O professor auxiliará seus alunos na confecção dos livros; 

• Na última quinzena da realização do projeto um grupo de alunos visitará todas as salas 

de aula, realizando leitura de gêneros textuais diversos; 

• O professor e os alunos ficarão responsáveis pela exposição do material produzido no dia 

da culminância do projeto, bem como prestar informações aos visitantes sobre o trabalho 

realizado; 

• O aluno que mais leu livros durante a execução do projeto será parabenizado e 

presenteado no dia da culminância com certificado e medalha; 

• A comunidade escolar será devidamente informada e convidada para a culminância do 

projeto com data e horários do evento; 

• Será realizado um concurso para escolha  de convites para a culminância do projeto entre 

os alunos da escola. 

• Portfólio coletivo – 1 livro coletivo (1 autor ou tema). 

• Passeio a uma biblioteca física e virtual; 

 

Recursos Materiais 

 

• Resma de folha branca; 

• Chamex de folha colorida; 
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• Capa plástica transparente; 

• Lápis com borracha; 

• Espiral; 

• Gibis; 

• Tintas,cola, purpurina, pincéis; 

• Textos diversos; 

• Livros literários; 

• Vídeos; 

• Papel panamá; 

• Dvd’s; 

• Scaner; 

• Folha dupla face colorida; 

• Papel marchê; 

• Data show; 

• TNT; 

• EVA; 

• Arranjos florais. 

 

Recursos Humanos 

 

• Um professor para a sala de leitura; 

• Um técnico em informática; 

• Um contador de histórias. 

 

Cronograma 

 

O início deste projeto será no 1º Bimestre com o empréstimo, leitura de livros da biblioteca 

e produção dos livros de toda comunidade escolar. 

A culminância do festival do livro ocorrerá no 2º Semestre do ano letivo no mês de 

setembro, com um dia temático aberto para toda a comunidade. 
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Resultados Esperados 

 

Espera-se deste projeto que toda a comunidade escolar se envolva na leitura, 

interpretação e produção de livros coerentes e coesos afim de incentivar o senso crítico e de 

cidadania de todos os envolvidos. 

 

Avaliação 

 

A avaliação será realizada ao longo do processo, na verificação das fichas literárias, na 

observação da apresentação do livro para a turma e na correção gramatical e exposição de 

ideias no livro. 

Atividades Conteúdos e habilidades 

Leitura e interpretação de 

livros literários 

• Debater espontaneamente com partipação 

oral; 

• Acolher opiniões; 

• Trabalhar trava-línguas, contos, entre outros; 

• Conferir significado aos textos orais por 

elementos não linguísticos (gestos, postura 

corporal, expressão facial e entonação); 

• Reconhecer personagens e citar suas 

características. 

Produção de livros 

• Trabalhar dificuldades ortográficas; 

• Trabalhar estrutura textual (introdução, 

desenvolvimento e conclusão); 

• Estruturar ideias com coerência e coesão; 

• Ler, interpretar e produzir textos; 

• Trabalhar diálogos entre personagens. 

• Ilustração; 
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Tema do projeto: meio ambiente e sustentabilidade 

 

Objetivo geral:  

 

Promover a conscientização e o envolvimento dos alunos, professores, pais e comunidade 

escolar em defesa da preservação e sustentabilidade do nosso planeta. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Repensar e reavaliar as atitudes práticas que levem a preservação do ambiente que 

nos cerca; 

• Promover e estimular discussões em relação ao tema, afim de incentivar novos 

hábitos de utilização dos recursos naturais; 

• Conhecer a natureza da ciência entendendo como os conhecimentos são produzidos 

e suas implicações para a humanidade e o meio ambiente; 

• Participar de situações em que os conceitos e procedimentos científicos, juntamente 

com as reflexões sobre a natureza ética da ciência, são mobilizadas para direcionar tomadas 

de posição acerca de situações sociais atuais e relevantes; 

• Envolver a comunidade escolar e as entidades governamentais competentes no 

tema, durante o desenvolvimento de educação ambiental; 

• Identificar a água como um recurso indispensável à vida e compreender como ocorre 

sua distribuição no DF e no Paranoá; 

• Compreender atitudes de preservação da água quanto recursos hídricos e consumo 

sustentável desse recurso; 

• Estabelecer diferença entre selecionar, reciclar e reutilizar o lixo; 
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Atividades: 

 

• Rodas de conversas; 

• Oficinas artísticas: cênicas, plásticas, musicais; 

• Pesquisas; 

• Mutirão de limpeza, plantio de flores e conservação em volta da escola 

bimestralmente; 

• Passeio ecológico ao Parque Nacional de Brasília; 

• Passeio ecológico e mutirão de limpeza no Parque Vivencial (preservação);  

• Oficinas de sucata e material reciclado; 

• Coleta seletiva a partir da sala de aula com lixeiras para resíduos secos e orgânicos; 

• Cultivo de horta; 

• Restauração e preservação dos jardins; 

• Parcerias externas: EMATER, EMBRAPA, CAESB, TERRACAP; 

• Filmes e livros literários; 

• Mutirão de limpeza no parque Ermida Dom Bosco. 

• Folders; 

 

Avaliação: 

 

A avaliação será contínua, através de observação e registro das atividades propostas. 

 

Justificativa: 

 

Diante da situação atual que vivemos de degradação do meio ambiente, faz necessário a 

realização do presente projeto com o objetivo principal a preservação dos recursos naturais, 

bem como a conscientização de ações que permeiam os tópicos do tema em questão. 
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O diagrama abaixo mostra as ações que serão desenvolvidas durante o ano letivo.  

 

 

Racionamento   obs: 15/01/18 fez um ano no DF 

 

 

• Racionamento  

• Desmatamento do Paranoá Parque 

• Conservação e limpeza da Cidade 

• Para onde vai o lixo? 

• Qualidade da água do Lago Paranoá 

 

• Coleta seletiva 

• Mutirão de limpeza 

• Mensageiros da água 

• Fiscais da água 

 

• Como vai chegar esta informação 

• Avaliar suas ações sobre o tema? 

 

 

Fazer o controle da % dos reservatórios do DF. 

 

 

 

 

 

 

 

DF 

PARANOÁ 

  EC 03 

Comunidade 
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Dalai Lama 

“Existem valores que são absolutamente essenciais a um relacionamento social 

equilibrado. Estes passam pelo respeito, honestidade e solidariedade para com os outros. 

Na maioria das vezes, estes valores são “patrimônio” das famílias, que os passam de 

gerações. E fazem parte da educação que dão aos seus filhos, netos, bisnetos, etc.” 

CARAVELA, Nuno Miguel – Família. In: Enciclopédia Pré-escolar. Setúbal: Marina, 2005. 5 

vol. 

APRESENTAÇÃO:  

      A escola que cria espaços para a participação dos pais, favorece uma relação de 

confiança e parceria, que vai se refletir no desenvolvimento físico, intelectual e emocional 

das crianças, deste modo a escola passa a cumprir na sua totalidade seu papel de 

instituição democrática e mediadora de saberes. 

“ Se a criança não receber a devida atenção, em geral, quando adulta, tem dificuldade de 

amar seus semelhantes.” 

JUSTIFICATIVA: 

      Os principais pilares da humanidade são a família e a escola. Unindo-as em uma sólida 

parceria com a soma de esforços, cada um assumindo seus distintos papéis, superaremos 

grandes desafios presentes no nosso cotidiano, como o resgate de valores essenciais a 

sociedade. 

      Acreditando nessa perspectiva, este projeto busca estreitar laços entre os pais e a 

escola, visando beneficiar todas as partes envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. 
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    Promover uma parceria de sucesso entre escola e comunidade integrando a família de 

modo que esta tenha um papel ativo e responsável na educação da criança, participando 

nos projetos e atividades desenvolvidas. 

 

Objetivos específicos: 

• Promover reuniões de pais de forma atrativa com lanche e/ou uma pequena 

lembrança de incentivo ou agradecimento pela participação; 

• Estabelecer uma ponte íntegra e facilitadora de diálogo e interação entre os pais e 

a escola; 

• Desenvolver e estimular a parceria entre a família e a escola de modo que exista 

uma continuidade nas atividades realizadas pelas crianças; 

• Valorizar as relações de parceria com a família na escolarização, no 

desenvolvimento e na construção da aprendizagem da criança, fortalecendo os 

vínculos afetivos e promovendo a formação do aluno; 

• Dialogar para que a família perceba que o seu relacionamento com a escola é 

fundamental no processo educativo 

• Acolher e sensibilizar a família de que ela também é mantenedora da escola 

pública. 

• Valorizar as habilidades profissionais, artísticas afins de membros da família.   

 

     

 

  Espera-se com esse projeto unir forças entre pais e a escola, através da participação 

efetiva de todos, objetivando uma aprendizagem significativa, onde o aluno construa o seu 

conhecimento e exercite sua cidadania. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

RESULTADOS ESPERADOS:  
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AVALIAÇÃO:  

 

      A avaliação será feita após cada evento na coordenação coletiva (quarta-feira), se 

possível, com a participação de um representante de pais e/ou questionário avaliativo aos 

pais que vem à escola ou pela agenda. Serão apontados os pontos positivos e negativos 

com o objetivo de melhorar os eventos futuros.  

 

RECURSOS: 

 

  Recursos materiais 

• Resma de papel 

• Tonner para Xerox 

• Data show 

• Computador 

• Som  

• DVD 

• Lanche (biscoito, café, suco, açúcar, mensagens com bombons, chá) 

• Máquina fotográfica 

• Fotografias para murais 

 

  Recursos humanos: 

• Auxiliares de limpeza 

• Técnico de informática 

• Pais voluntários 

• Palestrante comissão de acolhida 
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Ações 

 

Metodologia 

 

Cronograma 

 

• Listar na comunidade 

escolar pais parceiros 

da escola. 

Questionário de sondagem no início 

do ano sobre que habilidades os pais 

possuem e o que poderiam contribuir 

com a escola. Exemplo: contar a 

história do Paranoá 

Março e abril 

 

• Tornar o ambiente 

escolar acolhedor e 

atrativo aos pais. 

Criação de comissão de acolhida para 

momentos da família na escola. 

(direção, coordenação, monitores) 

Durante o ano 

• Orientar os pais para 

acompanhar a vida 

escolar do filho (a). 

Palestras para os pais com o 

orientador da Escola sobre temas 

relevantes, como: disciplina, rotina, 

autoridade, respeito etc. (escola de 

pais) 

Bimestralmente 

• Promover reuniões de 

pais aos sábados 

como forma de 

garantir maior 

participação dos 

responsáveis. 

Reuniões pedagógicas bimestrais aos 

sábados com palestras e 

apresentações culturais dos alunos e 

pais que queiram apresentar as suas 

habilidades. . 

Final de cada 

bimestre. 

• Incentivar a 

participação da família 

nestes eventos com 

convites e divulgação. 

Festa Junina e Feira do Livro, 

inserindo na programação: bingo, 

gincanas, bazar e/ou oficinas para os 

pais, participação dos pais e 

familiares nas 5ª culturais. 

Julho e novembro 

• Avaliar o grau de 

satisfação da família 

com as atividades 

desenvolvidas pela 

Escola. 

Questionário de opinião para os pais. 

Os responsáveis avaliarão o trabalho 

desenvolvido pela escola, 

respondendo um questionário com 

questões subjetivas e objetivas e 

Ano todo 
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propondo sugestões para o ano 

seguinte.  

• Valorizar e incentivar o 

responsável pelo bom 

desempenho do aluno 

Bilhetes para os pais parabenizando o 

sucesso do filho (para todos mesmo 

com o mínimo) 

Durante o ano  
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Plano de Trabalho Equipe Gestora – 

2017 a 2019 

 

OBJETIVO GERAL: 

➢ Gerir a unidade escolar baseado nos pressupostos legais da gestão 

democrática, fortalecendo o conselho escolar e garantido o exercício de suas 

reais funções. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Objetivos Prioritários: 
 

➢ Promover uma educação de qualidade, reconhecida pelos órgãos oficiais e 

comunidade adjacente; 

 

 

META: 
 

➢ Elevar em um ponto percentual o desempenho da unidade escolar, referendo pela 

média do IDEB, passando de 5,7 a 6,7; 

 

 

Objetivos Prioritários: 
 

➢ Consolidar a real democratização do ensino por meio do acesso e permanência 

do aluno na escola; 

 

 

META: 
 

➢ Zerar a reprovação por infrequência; 
 

 

Objetivos Prioritários: 
 

➢ Envolver todos os segmentos na construção social do conhecimento e na 
definição do projeto pedagógico na escola; 
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Objetivos Prioritários: 
 

➢ Oportunizar a todos os estudantes a possibilidade de concluir o ensino 

fundamental na idade adequada; 

 

 
META: 

➢ Reduzir em 50%a distorção idade-série;  

 

 
Objetivos Prioritários: 
 

➢ Envolver todos os segmentos na construção social do conhecimento e na 

definição do projeto pedagógico na escola; 

 
META: 
 
 

➢ Congregar 100% dos pais e/ou responsáveis nas reuniões bimestrais, 

culminâncias de projetos e eventos pedagógicos abertos à comunidade. 

 

Objetivos Prioritários: 

 

➢ Desenvolver um trabalho pedagógico que evidencie o compromisso com a 

democratização do saber; 

META: 
➢ Reduzir em 80% a retenção escolar.  

 

 

 

 

 

 

META: 
 

➢ Congregar 100% dos pais e/ou responsáveis nas reuniões bimestrais, 

culminâncias de projetos e eventos pedagógicos abertos à comunidade. 
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Objetivos Prioritários: 

 
 
➢ Adequar o PPP às necessidades identificadas, à realidade da escola e as 

Diretrizes da SEEDF; 

 

META: 
 

➢ Reavaliar a Proposta Política Pedagógica da Instituição. 

 

 

Objetivos Prioritários:  

 

➢ Zelar pela observância, em âmbito escolar, das orientações curriculares da 

SEEDF para a Educação Infantil, os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

primeiro segmento de EJA; 

 

META: 
 

➢ Consolidar a coordenação pedagógica da instituição como espaço 
planejamento e de formação continuada; 

 

 

Objetivos Prioritários: 

➢ Oportunizar aos educandos o acesso ao uso da informática como prática 

social além de instrumento facilitador e enriquecedor da aprendizagem; 

 

META: 
➢ Implementar o atendimento no laboratório de informática; 

 

 

Objetivos Prioritários: 

➢ Garantir a formação de leitores proficientes até o segundo ano do Ensino 

Fundamental; 

META: 

➢ Alfabetizar 100% dos alunos nas turmas de primeiros anos da instituição 

educacional; 
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Aspectos Administrativos: 

Objetivos Prioritários: 

 

➢ Propiciar um ambiente educacional adequado à convivência pedagógica. 

 

META: 

 

➢ Promover melhorias das condições físicas e administrativas da escola; 
 

 

 

Objetivos Prioritários: 

 

➢ Promover um ambiente onde as relações interpessoais sejam regidas pela ética 

e respeito. 

 

META:  
➢ Eliminar 100% dos conflitos do ambiente de trabalho. 

 

 

 

Objetivos Prioritários: 

➢ Promover e articular ações de defesa dos direitos, orientação as famílias 

visando a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. 

 

META:  
➢ Realizar palestras informativas sobre assuntos pertinentes à pessoa com 

deficiência e/ou responsáveis. 
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Aspectos Financeiros: 
 

Objetivos Prioritários: 

➢ Otimizar a utilização dos recursos financeiros, de forma transparente, com a 

participação efetiva da comunidade escolar. 

➢ Aplicar os recursos financeiros do PDAF e PDDE, efetuando os gastos de 

acordo com os procedimentos legais. 

➢ Buscar fontes alternativas de recursos para manter o bom funcionamento da 

escola. 

 

 

META:  
 

➢ Aplicar na sua totalidade todos os recursos financeiros recebidos, frisando a 

importância do planejamento e da gestão democrática e transparente para uma 

melhor qualidade de ensino. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ 

ESCOLA CLASSE 03  

 

 

PLANO DE AÇÃO 2019 

Direção/ supervisão/ coordenação   
 

  

 

DIRETORA: Maria  Vanilda Vieira Amaral 

SUPERVISORA: Noelia da Silva Souza 

COORDENADORAS: Clariana Criscolo Parrela de Melo,  Francinete Sousa,  Kátia Santos 

Ferreira Malcher e Michelle Caroline dos Santos 

 

 

I. OBJETIVO GERAL 

 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, por meio de atuação 

conjunta com os professores e comunidade escolar para construir alternativas que ponham a educação 

a serviço do desenvolvimento de relações verdadeiramente democráticas, oferecendo a comunidade 

escolar uma educação de qualidade.  

 

 

II. INTRODUÇÃO 

 

A Coordenação pedagógica tem por finalidade planejar, orientar, acompanhar e supervisionar as 

atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte a Proposta Pedagógica, promovendo ações que 

contribuam para a implementação do currículo em vigor nas instituições educacionais públicas do 

Distrito Federal. 

 

 

III. PERÍODO 

 

O presente plano de ação é de caráter anual, seguindo o calendário escolar da SEEDF. 

 

  

IV. DIMENSÃO 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo geral: Conhecer o contexto escolar por meio de mapeamento e reflexão acerca dos 

diversos aspectos institucionais; desenvolver estratégias de escuta qualificada das vozes 

institucionais para analisar e entender os aspectos intersubjetivos. 
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ATIVIDADES/ 

AÇÕES 

 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGIA 

 

 

PÚBLICO 

ALVO 

 

PERÍODO DE 

APLICAÇÃO 

 

RESPONSÁVEL 

Conhecer e 

implementar os 

documentos da 

Instituição de 

ensino, bem como 

os principais 

projetos que 

nortearão o 

trabalho da EC 03 

ao longo do ano. 

Conhecer as 

principais 

práticas 

pedagógicas que 

ocorrerão 

durante o ano 

letivo de 2017. 

Reelaboração e 

leitura do PPP e 

demais 

documentos que 

nortearão o 

trabalho 

pedagógico. 

Comunidade 

escolar 

Ao longo do 

ano 

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica 

Conhecer o 

desempenho da 

instituição em 

avaliações 

internas e 

externas. 

Desenvolver 

ações em 

conjunto com os 

professores 

visando a 

melhoria e a 

recuperação de 

aprendizagens. 

Leitura de boletins 

de desempenhos 

em avaliações 

internas e 

externas. 

Comunidade 

escolar 

Ao longo do 

ano 

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica 

 

 
V. DIMENSÃO 3 – ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Objetivo geral: Assessorar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem visando a promoção do 

desenvolvimento do educando em busca da concretização do sucesso escolar. 

 

 

ATIVIDADES/ 

AÇÕES 
OBJETIVOS 

METODOLOGIA 

 

PÚBLICO 

ALVO 

PERÍODO DE 

APLICAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

Acompanhamento

/ auxílio na 

elaboração do 

planejamento 

semanal dos 

professores. 

 

 

• Garantir 

o cumprimento 

do Currículo em 

movimento; 

• Auxiliar 

o professor com 

dificuldade em 

desenvolver os 

temas propostos; 

• Garantir 

a qualidade das 

atividades 

propostas tanto 

para sala quanto 

para casa. 

• Garantir 

que o 

planejamento 

seja 

efetivamente 

voltado ao 

Reuniões 

semanais com o 

grupo de 

professores. 

Professores Ao longo do 

ano 

 Supervisão e 

coordenação 



79 

 

desenvolviment

o do educando. 

• Garantir 

os direitos de 

aprendizagens 

dos educandos. 

 

Acompanhamento 

/orientação na 

elaboração dos 

registros 

descritivos de 

aprendizagem dos 

alunos. 

• Garantir 

que os mesmos 

sejam 

elaborados 

dentro das 

orientações da 

SEDF em seus 

documentos 

específicos. 

• Auxiliar 

os professores 

em suas 

dificuldades em 

realizar os 

mesmos. 

Estudos das 

diretrizes de 

avaliação da 

SEDF 

Professores Ao longo do 

ano 

Direção, 

Supervisão 

Pedagógica e 

Coordenação. 

Auxiliar / 

elaboração/ 

organização das 

pautas das 

coordenações 

coletivas. 

• Promov

er ações que 

auxiliem na 

formação do 

grupo de 

professores. 

• Melhora

r a qualidade do 

trabalho 

pedagógico. 

 

Palestras com 

convidados, troca 

de experiências e 

bate-papos. 

Professores Ao longo do 

ano letivo  

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica 

Realizar a 

acolhida dos 

educandos na 

escola 

diariamente. 

• Tornar o 

ambiente escolar 

um ambiente 

acolhedor; 

• Tornar a 

escola um 

ambiente de 

relações de 

aprendizagens 

prazerosas; 

• Aument

ar a organização 

do início das 

aulas. 

Promover 

entradinhas com 

músicas, 

momentos cívicos 

e oração. 

Comunidade 

escolar 

Ao longo do 

ano 

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica 

Substituir 

professor na 

ocorrência de 

ausências de 

algum. 

• Garantir 

o direito de 

aprendizagem 

do aluno. 

Executar o plano 

de aula com as 

atividades do 

banco de 

atividades criadas 

pelos professores. 

Alunos Ao longo do 

ano 

Coordenação 

pedagógica 



80 

 

Atendimento 

individual aos 

professores. 

• Auxiliar 

os professores 

em dificuldades 

específicas na 

realização do 

seu trabalho. 

• Garantir 

a qualidade do 

trabalho 

pedagógico. 

 

Pontuar as 

dificuldades 

vivenciadas pelo 

professor dando-

lhe sugestões para 

solucionar 

Professores Ao longo do 

ano 

Direção, 

supervisão. 

Participar 

/reelaborar o 

Projeto político e 

Pedagógico; 

• Garantir 

que o PPP seja 

voltado para 

atender às 

necessidades da 

comunidade 

escolar; 

• Garantir 

que o PPP 

envolva todos os 

segmentos da 

escola; 

• Garantir 

que no mesmo 

conste todas as 

ações e projetos 

desenvolvidos 

pela escola; 

• Reuniões 
com a 
comunidade 
escolar; 

• Question
ários a fim de 
conhecer a 
comunidade 
escolar. 

Comunidade 

escolar 

Fevereiro e 

março 

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica 

Reproduzir e 

organizar 

materiais 

pedagógicos para 

os professores e 

alunos, quando 

solicitado pelo 

professor. 

• Garantir 

a qualidade do 

trabalho 

pedagógico; 

• Facilitar 

o processo de 

ensino-

aprendizagem. 

 

Copiadora Professores/ 

alunos 

Ao longo do 

ano 

Coordenação 

Pedagógica 

Intermediar 

encontros entre 

professores, 

alunos e pais; 

• Concilia

r situações que 

interfiram no 

processo ensino-

aprendizagem; 

• Garantir 

a efetividade do 

trabalho 

pedagógico. 

 

Reuniões, rodas 

de conversas, 

bate-papos. 

Comunidade 

escolar 

Ao longo do 

ano 

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica 

Realizar a 

decoração de 

painéis e murais 

da escola. 

• Tornar a 

escola um 

ambiente bonito 

e atrativo; 

• Trabalh

ar temas 

previstos no 

planejamento. 

 

Murais e painéis Comunidade 

escolar 

Ao longo do 

ano 

Coordenação 

Pedagógica 
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Organizar e 

auxiliar os 

eventos realizados 

no ambiente 

escolar/saídas 

pedagógicas. 

• Tornar a 

escola um 

ambiente bonito 

e atrativo; 

• Trabalh

ar de forma 

diferenciada os 

temas previstos 

no 

planejamento. 

• Garantir 

o acesso dos 

estudantes a 

eventos 

culturais; 

Eventos, festas, 

saídas 

pedagógicas. 

Comunidade 

escolar 

Ao longo do 

ano 

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica 

Organizar e 

auxiliar na 

realização dos 

reagrupamentos; 

• Garantir 

a efetividade do 

trabalho 

pedagógico. 

• Garantir 

os direitos de 

aprendizagens 

do aluno; 

 

Fichas, avaliações 

e tabelas. 

Professores e 

alunos 

Ao longo do 

ano 

Coordenador 

pedagógico 

Participar de 

reuniões/ 

formações 

externas 

•  

Garantir a 

efetividade do 

trabalho 

pedagógico. 

• Articula

r o trabalho 

pedagógico de 

acordo com 

orientações 

recebidas nas 

reuniões.  

Reuniões, bate-

papos e roda de 

conversas. 

Professores Ao longo do 

ano 

Direção, 

supervisão e 

coordenação.  

Auxiliar/organiza

r/ executar o 

projeto 

interventivo; 

• Garantir 

a efetividade do 

trabalho 

pedagógico. 

• Garantir 

os direitos de 

aprendizagens 

do aluno; 

Atividades, jogos 

e atividades em 

grupos de acordo 

com as 

potencialidades e 

dificuldades dos 

educandos. 

Educandos Ao longo do 

segundo 

semestre. 

Coordenação 

 

 

VI. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Este plano será acompanhado e avaliado pela comunidade escolar por meio de observações 

sistemáticas das ações aqui propostas, reflexões e análise sobre o andamento dessas ações, 

revisando as necessidades da unidade escolar como/ se estão sendo atendidas. 

 

 


