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1 – APRESENTAÇÃO 

 

Esta Proposta pedagógica (PP) é um instrumento de planejamento coletivo que reflete 

o esforço dos segmentos no sentido de estabelecer as ações pedagógicas e administrativas, 

que servirão de “ponte” entre o existente e o desejável, na busca de uma educação de 

qualidade social. 

Ele foi elaborado inicialmente, na semana pedagógica, pela direção da escola, 

juntamente com os professores e servidores, recolhendo opiniões e sugestões dos 

funcionários e das famílias através de questionários aplicado no final do ano de 2018, 

debates, reuniões, dia letivo temático, coletivas e conversas realizadas. E posteriormente 

durante as coletivas da escola, e apresentado no Dia Letivo Temático. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Proposta Pedagógica serve para subsidiar a organização do trabalho pedagógico, 

materializar o Currículo em Movimento do Distrito Federal, demonstrar as ações para a 

comunidade escolar. Ele é democrático, flexível, participativo, dinâmico, intencional, 

vislumbra objetivos; manifesta o pensamento da comunidade escolar e a função social da 

escola. Devido a sua dinamicidade, a PP requer uma avaliação/reestruturação em uma ação 

contínua e flexível, num constante redimensionamento de caminhos e busca de alcance de 

objetivos. 

Conforme prevê a legislação a proposta terá uma abrangência de um ano visando à 

autonomia financeira, administrativa e pedagógica da escola, reafirmando seu compromisso 

com uma educação de qualidade social para o sistema de ensino. 
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O presente trabalho tem como embasamento a PP da SEEDF, dentro dos preceitos da 

gestão democrática, pautadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – 

DCN (2013). 

 

Têm como princípio norteador os eixos transversais adotados pela SEEDF num 

processo de inclusão educacional, bem como os conteúdos e objetivos de aprendizagem, e 

os processos de avaliação educacional nos níveis: aprendizagem, institucional e de 

educação para diversidade/cidadania em e para os Direitos humanos/Educação para a 

sustentabilidade, como concepção e eixos centrais da ação pedagógica que será 

desenvolvida através da pedagogia de projetos. Foi enviado um questionário, à toda 

comunidade escolar, com o objetivo de enriquecer o planejamento para o ano de 2019, que 

serviu de referência para o planejamento da Proposta Pedagógica, seus fundamentos, 

metas, objetivos e ações, para juntos definirmos a escola que queremos. 

O estudante é parte fundamental na elaboração da proposta, pois é para ele e com a 

participação dele que são desenvolvidas todas as atividades sugeridas. 

Diante disso, é realizada uma entrevista pelo professor no início do ano letivo, com o 

intuito de conhecer o aluno, avaliação da escola e expectativas para o ano que se inicia. No 

segundo momento, há uma apresentação do espaço escolar, onde os alunos descrevem a 

escola e pontuam o que gostam e o que precisa ser melhorado, realizando uma avaliação 

do espaço físico, das aulas, das atividades coletivas e externas. As sugestões e críticas dos 

alunos feitas em sala são levadas às coletivas por meio do professor e discutidas com o 

corpo docente, direção e demais membros escolar. 

A equipe da Escola Classe 04 do Cruzeiro tem o objetivo de oferecer o melhor à 

comunidade escolar resultando em uma educação de qualidade, e exercendo o princípio da 

gestão democrática que se exprime em ações entre escola, governo, família, comunidade, 

com compartilhamento de responsabilidades e efetiva participação de todos no processo 

educativo.  
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2 – HISTÓRICIDADE DA ESCOLA 

 

A Escola Classe 04 do Cruzeiro, situada à EQ. 405/407 – Área Especial– Cruzeiro 

Novo, foi inaugurada no dia 1º de setembro de 1970, iniciando suas atividades nessa mesma 

data. Teve como primeira diretora a professora Zaira Neves Garófalo. 

Foi criado pelo Decreto nº 1.546 – GDF de 16/12/70 e reconhecida através da Portaria 

nº 17 – SEC, de 07/07/80. (DODF nº 129 de 10/07/80). 

Está vinculada a SEDF através da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

(CRE PP) situada na SEPN 511, lote 02 Bloco “B “Edifício Bitar III, Brasília – DF que em 

articulação com o nível central, realizam as ações que concretizam as políticas para a 

educação. 
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Dados de Identificação: 

 

Nome: Escola Classe 04 do Cruzeiro 

Endereço: SHCES Q. 405/407 Área Especial- Brasília/DF 

Telefone:39012584 

Email: escola04cruzeiro@gmail.com 

           ec04cruzeiro.ppc@edu.se.df.gov.br  

CNPJ: 00.511.048/0001-64 

Localização: Área Urbana  

CRE: Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

Data de criação da Instituição Educacional: 01/09/1970 

Autorização: Dec. nº 1.564 – GDF de 16/12/70 (Leg. do DF – vol. VIII). 

Reconhecimento: Port. nº 17-SEC, de 07.07.80 (DODF nº 129, de 10/07/80 e A.N. da FDF 

– vol. 1). 

    

 Possui uma Equipe de funcionários bem dedicados e empenhados no melhor da Escola. 

São eles abaixo: 

 

Equipe: 

 
 

Nome Função 

Simone Alves Cardozo Martins Diretora 

Graziella Hott do Amaral Vice-diretora 

Cláudia Santos de Lima Chefe de secretaria 

mailto:escola04cruzeiro@gmail.com
mailto:ec04cruzeiro.ppc@edu.se.df.gov.br
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Lilian Oliveira Faria Auxiliar de secretaria 

Flávia Dantas Neves Supervisora administrativa 

Agenilze Mangabeira Gonçalves Professora 

Ana Karolina Costa de Andrade Professora 

Anélia Maria de Lima Carvalho Professora 

Anna Carolina Nadler Costa Professora 

Bianca Pereira Silva Rocha Professora 

Daniela Coelho Professora 

Fabiany Rios Gonçalves Professora 

Jane Gomes Andrade Professora 

Kauan Gomes Mansur Professor 

Líliam Rangel Peitudo Professora 

Luciana Laurentina Bezerra Pessoa Professora 

Marlu Gouveia Farias Professora 

Paulo Cesar Custodia Pereira Professor 

Rita de Cassia Cardoso Alves Professora 

Sirley Maria de Carvalho Professora 

Telma Ferreira Romero Professora 

Tiago Junio Gonçalves de Sousa Coordenador 

Vívia Lira de Araújo Professora 

Alessandra Regina Lucas Orientadora 

Eliane Alves Borcari Psicóloga 

Ana Carla Menezes Leite  Sala de Recursos 

Gerciane Gomes de Oliveira Orientador readaptado 

Bianca Maria Orichio Rodrigues Professora readaptada 

Eronisa Carlos Moreira Professora readaptada 

Lucília Teixeira de Oliveira Professora readaptada 

Rosangela Xavier da C. de Sousa Professora readaptada 

Raimunda Pinheiro da Silveira Professora de matéria extinta 

Tatiane Rosa da S. Andrade Merendeira 

Kátia Lopes da Silva Merendeira 

Mariana Calazans Dourado  Monitora 

Denise Jesus Costa Nascimento Educadora Social Voluntária 

Érica Cardoso de Souza Educadora Social Voluntária 

Francinete Pereira Terceiro Educadora Social Voluntária 

Marta Vieira da Costa Educadora Social Voluntária 

Valdirene Rodrigues Batista Agente de Portaria - Readaptada 

Douglas Weverton Rodrigues Ferreira Vigia Diurno Terceirizado 

Paulo Carlos Vieira Vigia Diurno Terceirizado 

Fernando Francisco de Oliveira Vigia Noturno Terceirizado 

Moacy de Lima Silva Vigia Noturno Terceirizado 

Eliana da Luz Menezes Limpeza terceirizado 

Elias de Oliveira Melo Limpeza terceirizado 

Elineide Lopes Silva Limpeza terceirizado 
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Graciane Alves do Nascimento Limpeza terceirizado 

Marcos Antônio Rodrigues Pereira Limpeza terceirizado 

 

Conselho escolar: Presidente: Lílian Oliveira Faria 

                                Vice-presidente: Mariana Calazans 

Turnos de funcionamento: Matutino e Vespertino 

Nível de ensino ofertado: Ensino Fundamental I e Classe Especial. 

Etapas, fases e modalidades de ensino:  1º ao 5º Ano e Classe Especial. 

Caracterização Física da Escola: A escola tem capacidade para atendimento de 16 

turmas, sendo 8 no matutino e 8 no vespertino. A sua capacidade física é de 7 salas de 

aula por turno em condições de uso e 1 sala adaptada para atendimento à Classe Especial.  

Total de alunos: 288 

 

    A Escola Classe 04 do Cruzeiro está localizada em meio aos prédios do Cruzeiro Novo, 

em uma área urbana, ao lado da Drogaria Popular e Pizzaria Rossoni. Possui uma quadra 

de futebol e uma quadra de vôlei no pátio da Escola, sendo que a quadra de vôlei foi criada 

esse ano. O pátio da Escola não é coberto. Possui um parque infantil na lateral de dentro. E 

um escorregador, casinha e três balanços em outra lateral. 
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A escola é composta das seguintes dependências:  

 

 Dependência Total 

Banheiro de pré-escolar (desviado para depósito) sem uso 02 

Banheiro dos alunos feminino  01 

Banheiro dos alunos masculino  01 

Banheiro servidor feminino 01 

Banheiro servidor masculino 01 

Banheiro deficiente (reformado esse ano) 01 

Sala de leitura  01 

Sala de Informática 01 

Cantina 01 

Copa 01 

Direção 01 

Laboratório de informática  01 

Mecanografia 01 

Parque 01 

Pátio 01 

Sala de coordenação 01 

Sala de Recursos  01 

Sala do SOE 01 

Sala da Equipe de Apoio à Aprendizagem 01 

Sala de reforço 01 

Sala de aula adaptada para Classe Especial 01 

Salas de Aula 07 

Secretaria 01 

Sala do administrativo 01 

 

3 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A Escola Classe 04 do Cruzeiro está localizada no bairro Cruzeiro Novo e atende a 

clientela do Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Classe Especial. 

As aulas têm a duração diária de 5 (cinco) horas sob a responsabilidade de um único 

professor que cumpre carga horária de 40 horas, incluída a coordenação pedagógica de 3 

(três) horas diárias.  Temos em nosso quadro uma professora que tem direito a redução da 

jornada de trabalho, que trabalha com o 3º ano B matutino e que todas as terças-feiras 

cumpre sua jornada de trabalho coordenando e é substituída por outra professora regente. 

A Escola funciona nos dois turnos de trabalho tendo os seguintes horários: Turno matutino - 

07h30min às 12h30min e Turno vespertino - 13h00min às 18h00min. Há o intervalo de 30 

minutos (recreio) nos dois turnos, tendo esse recreio dividido em dois momentos, atendendo 

primeiro as turmas do 1º ano, 2º ano e Classe Especial e depois os 3º, 4º e 5º anos. Os 

alunos da Classe Especial são monitorados no recreio no matutino pela monitora e no 

vespertino pelo educador social voluntário. 
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Quanto ao quantitativo de turmas está assim dividida: 

 

 

 

 

A 

Classe Especial matutino é formada por uma aluna DMU e a Classe Especial vespertino é 

formada por uma aluna TGD. Apesar de estar localizada no Cruzeiro Novo, não atende 

somente a clientela do bairro, abrangendo outras áreas do DF, chegando até ao entorno. A 

clientela da Escola é composta em sua maioria por alunos moradores do Cruzeiro Novo. A 

segunda maior clientela são os alunos da Vila Estrutural que se deslocam para Escola em 

ônibus custeados pelo Governo do Distrito Federal. 

  

Levantamento de alunos em defasagem idade/série + de 2 anos 

 

 

 

 

  

Levantamento de alunos retidos/2018 

 

Ano Reprovados 

3º ano 13 

5º ano 02 

 

Após a testagem inicial que envolveu a entrevista dos alunos e a aplicação de testes 

da psicogênese constatou–se que a maioria dos alunos apresentam um bom desempenho 

com um bom potencial criativo e as dificuldades habituais do ano em questão. Alguns tem 

muita dificuldade em relação às habilidades mínimas exigidas, o que faz com que 

imediatamente se aplique as intervenções que envolvem: reforço escolar, reagrupamentos, 

adaptações curriculares e atendimento individualizado. A maior dificuldade desses alunos 

envolve a alfabetização, leitura, produção escrita e matemática.  

A Escola trabalha com a pedagogia de projetos tendo como projeto principal o projeto 

“Vivências” que serve de ponto de partida para os outros subprojetos. O projeto Vivências 

é o nosso projeto maior que está inserido dentro da nossa proposta pedagógica de trabalho 

e tem como objetivo inserir temas que façam a ponte entre a realidade e os conteúdos 

trabalhados durante todo o ano. A cada ano são incorporados a ele subtemas que são 

desenvolvidos no coletivo da escola com atividades em grupo, individuais, amostras, 

festividades, etc. O tema do projeto 2019 será “Valorizando o meu Brasil”. O projeto será 

dividido inicialmente em dois subtemas, nos quais os alunos irão “Conhecer o meu Brasil” e 

em seguida irão aprender a “Valorizar as tradições do país”, de forma interdisciplinar, 

desenvolvendo todas as dimensões do conteúdo, envolvendo todas as áreas de 

conhecimento, proporcionando condições de reconhecimento da cultura popular, 

entrelaçado a natureza lúdica.  

Vinculado à execução dos projetos há em sua proposta a construção do portfólio 

TURNO Classe Esp. 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Matutino 01 01 02 02 01 01 

Vespertino 01 01 01 02 02 01 

Total 02 02 03 04 03 02 

Quantidade alunos Defasagem Alfabetizado 

03 2 anos sim 

01 3 anos sim 
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escolar do aluno que é um instrumento de avaliação e registro do progresso educacional do 

mesmo. As atividades são montadas no caderno intitulado caderno meia pauta, onde será 

montado as atividades do projeto. 

 

 
 

Todos os alunos da escola são atendidos semanalmente no laboratório de informática 

onde são ministradas atividades planejadas em conjunto entre professora regente e 

professoras de informática. O acesso à internet é monitorado e sempre com um cunho 

pedagógico, vinculado ao que foi planejado. Quanto à acessibilidade, a Escola possui toda 

uma estrutura adaptada à medida do possível. No estacionamento da Escola existe uma 

vaga para portadores de necessidades especiais, a entrada da escola não possui degraus 

que atrapalhem a acessibilidade da criança cadeirante. Nesse ano de 2019 reformamos um 

depósito da Escola que se transformou em um banheiro adaptado para alunos com 

necessidades especiais. 

O corpo docente é composto por 49 profissionais, sendo assim distribuídos em suas 

atividades: 16 profissionais regentes, 01 professora 20 horas, 02 professores no laboratório 
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de informática, sendo uma disciplina extinta e um readaptado. Na sala de leitura tem 02 

professoras readaptadas. Temos 01 professora readaptada que atua como apoio de direção 

e coordenação. O estabelecimento também conta com 01 Orientadora Educacional 

cumprindo uma jornada de 40 horas semanais, 01 professora de sala de recursos, 01 

psicóloga, e estamos até o momento sem pedagoga. 01 coordenador pedagógico, 01 

monitora da Classe Especial e 04 educadores sociais voluntários, sendo 03 matutino e 01 

vespertino. A direção do Estabelecimento de Ensino é formada por 04 profissionais, sendo 

assim divididos em suas funções: 01 diretor, 01 vice–diretor, 01 chefe de secretaria e 01 

supervisor administrativo. Ainda contamos com um auxiliar de secretaria. No quadro de 

auxiliares conta com: 1 porteiros (servidores readaptados), 4 vigias terceirizados empresa 

Global, 2 diurnos e 2 noturnos. Temos também 05 auxiliares de limpeza de empresa 

terceirizada Juiz de Fora. A cantina é atendida por terceirização pela firma G&E Serviços, 

que fornece 2 merendeiras.  

A atual direção assumiu a Escola em 02 de janeiro de 2017, vencendo a eleição da 

gestão democrática realizada em 23 de novembro de 2016, cumprindo assim todas as etapas 

do processo de escolha para diretores das Escolas Públicas do DF. Quanto à sua parte física 

é uma Escola que tem uma área pequena e com poucas possibilidades de expansão, visto 

a mesma estar localizada no meio de prédios residenciais e já ter sua área em volta 

totalmente ocupada.  

 

Os índices alcançados pela Escola no ano foram: 

 

Prova Diagnóstica 

 

A prova diagnóstica foi realizada no ano de 2018 nos 2º, 3º e 4º anos e no início de 

2019 nos 2º e 4º anos. A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções 

pedagógicas tendo como referência os índices de erro e de acerto, podendo assim identificar 

quais descritores e habilidades apresentam fragilidades ou potencialidades. 

 

Resultados 2018 

Leitura – 2º ano 
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Matemática – 2º ano 

 

 
 

 
 

Leitura – 3º ano 
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Matemática – 3º ano 
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Língua Portuguesa - 4º ano 

 

    Este relatório apresenta a quantidade de estudantes que acertou cada questão, indicando 

a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%), sinalizada em 

vermelho. 

 

 
 

 
 

Matemática – 4º Ano 
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Resultados 2019 

2º Ano - A – Integração Inversa 

Língua Portuguesa 

 

 
Matemática 

 

 
 

2º Ano - B - Integração Inversa 
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Matemática 
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2º Ano - C - Classe Comum Inclusiva 
Língua Portuguesa 

 

 
 

Matemática 
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4º Ano - A - Classe Comum 

    Este relatório apresenta a quantidade de estudantes que acertou cada questão, indicando 

a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%), sinalizada em 

vermelho. 

Língua Portuguesa 

 
 

 

Matemática 
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4º Ano - B - Integração Inversa 

Língua Portuguesa 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4º Ano - C - Classe Comum 

 

Língua Portuguesa 

 

 

Matemática 

 

 

 

SAEB 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um processo de avaliação em 

larga escala realizado periodicamente pelo Inep. O Saeb oferece subsídios para a 



22 

 

elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas com base em evidências, 

permitindo que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação 

praticada no país. Por meio de testes e questionários, o Saeb reflete os níveis de 

aprendizagem demonstrados pelo conjunto de estudantes avaliados. Esses níveis de 

aprendizagem estão descritos e organizados de modo crescente em Escalas de Proficiência 

de Língua Portuguesa e de Matemática para cada uma das etapas avaliadas. A interpretação 

dos resultados do Saeb deve ser realizada com apoio das Escalas de Proficiência. Os 

resultados de aprendizagem dos estudantes, apurados no Saeb; juntamente com as taxas 

de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar; compõem o Ideb. O 

resultado do IDEB de 2017 da Escola Classe 04 do Cruzeiro foi 6,1. 

 

Questionário às famílias  

 

Uma das participações da comunidade escolar na elaboração da PP é feita por meio 

de questionário enviado às famílias. Enviamos o questionário no fim de 2018, com o objetivo 

de enriquecer o planejamento do ano de 2019, avaliar o trabalho feito e ter assim um olhar 

mais cuidadoso. É com o apoio de toda a comunidade escolar, inclusive ouvindo os nossos 

alunos, que poderemos analisar os resultados obtidos até então e ajustar o que precisa ser 

melhorado, identificando quais foram as lacunas que ficaram no processo de construção de 

uma escola ideal. Foram enviados 308 questionários, porém somente 87 foram devolvidos e 

preenchidos. Após o recolhimento dos questionários foi feita a tabulação das respostas e 

nos momentos de coletiva são discutidas com o grupo docente, direção e demais membros 

da escola. 

            Segue a tabulação dos resultados:  

1- Você esteve envolvido nos principais acontecimentos da escola? 

Sim    
 

56  

Não    
 

04 

Às vezes   
 

27 
 

2- A Direção, Professores, Auxiliares, Equipe Pedagógica e Orientação 

Educacional foram acessíveis na resolução de conflitos e busca de soluções 

diárias? Justifique: 

Sim     
 

73 

Não 
 

01    

Às vezes   
 

04 
 

Justificativas: 
 
→ Falta recurso e/ou profissionais adequados. 
→ Nos orientando a respeito do comportamento do aluno, sugerindo atitudes. 
→ Sempre foram solícitos e atentos.(4) 
→ Sempre fui atendida, principalmente pela professora. 
→ Tive muita facilidade ao procurar a direção. 
 

3- Você sabe qual a importância e participação de um Conselho Escolar na 

gestão da escola? 

Sim     Não  Às vezes 
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74 

 
10   

 

 
00  

4- Você acompanhou o desenvolvimento do seu (sua) filho (a) em sala de aula 

(atividades de sala, dever de casa, disciplina, avaliações, agenda escolar)? 

Sim     
 

82 

Não 
 

00    
 

Às vezes   
 

03 

5- Você acha que o professor deve passar tarefa de casa? 

Sim   
 

  86 

Não    
 

00 
 

Se sim quantas vezes por 
semana? 

 1 2 3 4 5 

06 06 22 14 24 

6- A Escola não dispõe de profissionais para receber/acompanhar os alunos fora 
do horário de aula, sendo assim o portão externo será aberto para os alunos 
somente no início dos turnos. Você está ciente que tem que acompanhar o 

seu (sua) filho (a) na entrada e saída do turno? 

Sim 
 

68 
 

Não 
 

00 
 
 

O aluno vai para a escola 
de transporte escolar 

20 

Avalie cada item e justifique se necessário: 
 

7- Material entregue aos alunos (exercícios) 

Bom    

83 

 

Regular 

12 

Ruim 

00 

Justifique: 

→ No segundo período o material foi confeccionado. 

→ Algumas atividades descontextualizadas. 

→ Poderia exigir mais do aluno. 

→ No papel não é legível. 

→ Muito bom. (3) 

 

8- Postura do professor com o (a) aluno (a): 

Bom   

81  

Regular 

05 

Ruim 

00 

Justifique: 

→ Professora com alteração de humor. 

→ Ótima professora. (3) 

 

9- Atendimento individualizado na reunião de pais: 

Bom Regular Ruim 
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83    01 00 

Justifique: 

→ Tem pais que conversam demais. 

→ Gosto que cada um tem seu tempo. 

10- Avaliação bimestral realizada pelos alunos: 

Bom    

76 

Regular 

07 

Ruim 

00 

Justifique: 

→ O nível da prova pode ser mais difícil. 

→ Não foi bom a avaliação em um só dia. 

→ Deveria ser cada disciplina por dia. 

→ Falta recurso adequado para alunos ANEE. 

→ Muito bom. (2) 

11-Organização e estrutura da sala de aula: 

Bom    

80 

Regular 

04 

Ruim 

01 

Justifique: 

→ Ficou muito barulho após reforma. 

→ Muita boa. 

12-Limpeza da escola: 

Bom    

79 

Regular 

03 

Ruim 

01 

Justifique: 

→ No período chuvoso aparar a grama. 

→ Bebedouros ( eliminar os vazamentos) 

→ Ótima 

13- Segurança da escola 

Bom    

82 

Regular 

02 

Ruim 

00 

Justifique: 

→ Com tantas crianças, creio ser difícil estar atentos a tudo. 

14- Iluminação: 

Bom    

80 

Regular 

03 

Ruim 

00 

Justifique:  

 

15- Banheiros: 

Bom    

70 

Regular 

14 

Ruim 

01 

Justifique:  

 

16- Espaço para recreação (parquinho, área externa e pátio interno): 

Bom  

61   

Regular 

24 

Ruim 

01 
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Justifique: 

→ Espaço pequeno e poucos brinquedos, deveria cobrir a quadra. 

 

17- O que seu filho (a) acha do horário do recreio? 

Bom    

75 

Regular 

06 

Ruim 

01 

Justifique: 

 

18- Atendimento da equipe da direção: 

Bom    

82 

Regular 

01 

Ruim 

00 

Justifique: 

 

19- Atendimento da equipe de secretaria: 

Bom 

81 

Regular 

02 

Ruim 

00 

Justifique: 

→ Horário delicado para quem trabalha o dia todo. 

20- Atendimento da equipe de limpeza: 

Bom  

80   

Regular 

02 

Ruim 

00 

Justifique: 

21 Atendimento da equipe de portaria: 

Bom  

84 

Regular 

01 

Ruim 

00 

Justifique:  

 22- Merenda escolar: 

Bom 

66 

Regular 

16 

Ruim 

02 

Justifique: 

→ Deveria ter mais frutas. 

23- Atendimento das merendeiras: 

Bom 

80 

Regular 

02 

Ruim 

00 

Justifique: 

24- Normas disciplinares adotadas: (alerta, conversa, ocorrência disciplinar, 

suspensão em casos de agressão física, desrespeito entre outros): 

Bom  

79 

Regular 

01 

Ruim 

00 

Justifique:  

 25 - Observando os itens abaixo, dê sugestões para melhorar a qualidade da 

nossa escola. 

Trabalho pedagógico: 
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Questionário aos professores: 

Ao fim de 2018, pedimos aos professores que avaliassem o trabalho realizado no ano 

letivo. 15 questionários foram respondidos. Segue abaixo os resultados: 

Avaliação dos Professores 2018 

 

Contribuições dos projetos interventivos: Projeto Vivências, reagrupamento, projeto 

interventivo, outros. 

 

Boas ações Fragilidades 

 Livro PNAIC (4) 

 Projeto Amor (10) 

 Reforço escolar (2) 

 Psicogênese com várias visões (4); 

 Formato das avaliações (necessidade de contemplar 

gabarito, simulados e exames externos) (1) 

→ Gosto muito. 

→ Maior acompanhamento da coordenação. 

→ Seria melhor se incluísse musicalização e educação física com profissionais da área. 

→ Faltou trabalho com livros paradidáticos com leitura e reconto(3) 

→ Faltou trabalho manual (pintura) e arte cênica. 

Relação professor – família: 

→ Muito boa. 

→ Ótima, sempre me deixa a par do comportamento. 

Relação professor – aluno: 

→ Ótima professora, ama o que faz. 

→ Atenta ao desenvolvimento do aluno. 

Relação gestão da escola - famílias: 

→ Relação boa(5) 

→ Acredito que deveria permitir uma maior participação da família (poucos eventos). 

Estrutura física: 

→ Ótima. 

→ Mais brinquedos (3) 

→ Espaço pequeno, mas bem organizado (3) 

→ Quadra deveria ser coberta (5). 

→ Providenciar 1 horta com os alunos. 

Críticas, elogios e sugestões: 

→ Excelente escola, cada dia melhor. 

→ Elogio: A toda escola pela qualidade de ensino e disciplina; à reforma dos banheiros; e 

aos murais. 

→ Sugiro: A prática de projeto que incentive a leitura e escrita. 

                  Tomar providências em relação aos pombos (3) e aos esgotos. 

                  Que haja comunicação digital sobre as principais atividades da escola. 

                    Repensar sobre o fechamento do portão, não ficou claro o motivo pelo qual foi 

fechado. ( 3) 

                  Aumentar o número de eventos com a família. 
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 Projeto Mais 

Alfabetização (3) 

 Psicogênese (1) 

 Reagrupamento 

intraclasse (2) 

 Impossibilidade de autonomia para avaliar dentro do 

contexto (1) 

 Reagrupamento interclasse não foi realizado (3) / falta 

de empenho dos envolvidos no reagrupamento (1) 

 Início do Programa Mais Alfabetização conturbado (2) 

 Professores sobrecarregados com problemas de pais e 

alunos (1) 

 Tempo hábil para realizar as atividades do Projeto 

Vivências (1) / não adesão de alguns docentes ao 

Projeto Vivências (1) 

 Gestão necessita alinhar posições e opiniões (1) 

 Projeto interventivo específico para os 3º e 5º anos não 

foi levado adiante (1)  

 Falta de orientação de como aplicar o projeto 

interventivo (1) 

 

Intervenções didático-pedagógicas mais utilizadas: 

 Reagrupamento intraclasse (5) 

 Reforço Escolar (10) 

 Atendimento individualizado (11) 

 Jogos, material concreto e momentos lúdicos (2) 

 Atividades diferenciadas (3) 

 Adequação Curricular (2) 

 Programa Mais Alfabetização (1) 

 

Os alunos responderam às estratégias utilizadas? 

 Sim (12) 

 Não (0) 

 Alguns não (1) motivo faltas 

Dificuldades enfrentadas junto à Equipe gestora para desenvolvimento do trabalho 

pedagógico: 

 Quadro insuficiente de servidores dificulta o trabalho (1) 

 Acumulo de funções (1) 

 Não responderam ou não encontrou dificuldades (9) 

 Alinhamento das falas (1)  

 Cobrar mais o professor (1) 

 Espaço físico (1)  

 Deveria haver um trabalho desenvolvido na Sala de Leitura pelas professoras que 

atuam nesta sala (1) 

 Impossibilidade na autonomia para avaliar dentro dos contextos micro (1) 

 Ausência da Equipe (1) 
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 Encontros frequentes dos dois turnos juntos para fechar algumas decisões, 

principalmente em relação ao projeto, assim ter direcionamento único (1)  

 

Falta de recurso material: 

 Não responderam ou não sentem falta de nenhum material (3) 

 Precisamos de mais papel (1) 

 Recursos atualizados e adequados ao nível dos alunos ex: mapas, corpo humano (1) 

 Acesso à Informática ou ao laboratório de informática (4)  

 Espaço físico (2) / sala de reforço (1) 

 Sala de aula adaptada e adequada para a Classe Especial (1) 

 Acústica (1) 

 Apenas uma TV e um Data Show defasado (4) 

 

Sugestões de melhora na formação continuada: 

 Oficinas Pedagógicas (9) 

 Oportunidade de palestras sugeridas pelo corpo docente (4) 

 Não apresentaram sugestão ou disseram que a formação contempla (2) 

 

Como enriquecer a coordenação coletiva? 

 Proporcionar mais momentos de estudo e discussão da prática (2) 

 Está ótimo como é (1) 

 Trazer materiais e dinâmicas para trabalharmos em sala (1) 

 Trazer mais cursos e oficinas (7) 

 O “problema” é a participação dos professores (1) 

 Jogos para fazermos coletivamente (1) 

 Levar profissionais para palestras (2) 

 

Reforço Escolar, tem proporcionado aos seus alunos com defasagem? 

 Sim (12)  

 Não (0) 

 Necessita de espaço físico melhor / acústica (6) 

 Não responderam ou não se aplica ao caso (3) 

 

Utiliza o caderno de conteúdos para acompanhamento pedagógico? 

 Sim (12) 

 Não (1) 

 Não se aplica no meu caso (2) 

De 0 a 10, quão comprometido você é com o planejamento escolar? 

 

 10 (7) 

 9 (2)  

 Utiliza o caderno recomeçar (9) 

 Utiliza caderno individual (1) 
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 8 (1) 

 6 (1) 

 Não mensuraram (4) 

 Utiliza caderno recomeçar e caderno 

individual (2) 

 Não responderam se utiliza o caderno (2) 

 No diário (1) 

 

 

Sugestão de melhoria na atuação da Coordenação pedagógica: 

 Sugiro que o coordenador acompanhe o trabalho em sala de aula (1) / pudesse estar 

mais presente pedagogicamente (1)  

 Não tem sugestão (3) 

 Mais sugestões de avaliações (1)  

 Sugiro que o coordenador não entrasse em sala para dar aula (1) 

 Incluir uma coordenação individualizada (1) 

 Não responderam (1) 

 Está ótimo (3) 

 Os prazos são curtos e apertados (1) 

 Liberdade para o coordenador realmente coordenar (1) / o coordenador deverá estar 

livre para coordenar e não deveria substituir (2) 

 

Como é realizado o planejamento em pares? 

 Houve pouca troca de experiências (4) 

 As trocas são feitas no intervalo ou conversas durante a coordenação (6) 

 De forma virtual por e-mail ou WhatsApp (3) 

 Pelo caderno de conteúdo (2) 

 Não responderam (1) 

 

Portfólio, faz uso? avalie: 

 Sim (10) 

 Não (3)  

 Não se aplica (1) 

 Não responderam (1) 

Pontos positivos Pontos negativos 

 Recurso importante no registro do 

avanço da escrita e desenvolvimento 

do aluno (6) 

 Auxilia o professor no trabalho (1) 

 Apropriado (1) 

 Excelente (1) 

 Conhecimento do projeto (3) 

 Melhor meio para trabalhar o tema da 

escola (1) 

 Limitado (1) 
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Avaliação Integrada, sugestões para o ano seguinte: 

 Os conteúdos sugeridos para o bimestre sejam cumpridos (2) 

 Formato similar aos exames externos (1) 

 Gostaria que continuassem com a avaliação integrada (1) 

 Que apenas o BIA tenha avaliação integrada (1) 

 Deixe a cargo do professor optarem por fazer a avaliação coletiva ou não (1) 

 Para o 5º ano desmembrar as provas Português/Matemática e 

Ciências/Geografia/História (1) 

 Que a avaliação seja montada por cada professor de acordo com a necessidade da 

turma (4) 

 Não responderam (3) 

 Difícil sugerir algo que comprometa outras pessoas. Mas se houver comprometimento 

pessoal é algo que funciona. (funcionou conosco) (1) 

 

Sugestões, elogios, críticas e observações: 

 Pontos a melhorar existirão sempre, porém a abertura da gestão em ouvir e aplicar 

sugestões é primordial, o que tem ocorrido e colaborado para a qualidade do trabalho. 

 Vocês são demais. Obrigada por tudo. 

 Observar e cumprir os horários de reunião, de conselho de classe e coletivas. 

Agradecer por mais um ano juntos, parabéns a todos. Ano que vem #tamojunto. 

 É uma escola organizada e com uma equipe gestora participativa e acessível. 

 Aproveito o espaço para agradecer o acolhimento desta comunidade escolar, os 

aprendizados pedagógicos, relacionais e processos democráticos vividos. Obrigada 

por manter um clima amoroso, fraterno e cuidadoso. 

 Não deixem “brechas” lacunas na atividade. Elas fragilizam o trabalho e a equipe. 

Façam o que tem de ser feito. Discuta, ouça, busque sugestões, procure contribuir 

juntos, mas aquilo que foi acordado tem que ser cumprido!!! 

 O ponto mais importante sobre a gestão é o quanto são acessíveis, sempre estão 

abertas para ouvir e responder aos nossos questionamentos. 

 A união / integração do grupo, ambiente de trabalho agradável com profissionais 

comprometidos. 

 

4 – FUNÇÃO SOCIAL 

 

A Escola Classe 04 do Cruzeiro tem em sua comunidade escolar uma vontade de 

transformação da realidade que se tem, portanto a escola tem como missão possibilitar ao 

aluno a aprendizagem por meio de práticas diferenciadas e inovadoras possibilitando a 

aquisição do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, respeitando as diferenças 

e aliando a diversidade na prática diária realizando a verdadeira inclusão escolar, respeitando 

o aluno em sua situação econômica, social e de aprendizagem, objetivando a formação de 

uma consciência voltada para cidadania e transformação do meio em que vive, baseado nas 

metas de aprendizagem e do Currículo em Movimento. 
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5 – PRINCÍPIOS 

 

A Escola Classe 04 do Cruzeiro em consonância com a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal tem como eixo central a aprendizagem e a formação de 

pessoas compreendidas como sujeitos das relações produzidas na escola.  

 Para viabilizar esse aprendizado a Escola através de projetos oferece instrumentos 

de compreensão da realidade local, mostrando conteúdos coerentes com a evolução do 

processo de aprendizagem dos alunos. Esclarecendo o que se quer atingir e traçando metas 

de trabalho, o que influi no aproveitamento do tempo dos alunos na Escola. 

 O trabalho com projetos vem estabelecer relações entre os conteúdos das disciplinas 

e a realidade social, possibilitando a participação do aluno em eventos culturais, 

esclarecendo sobre seus direitos e deveres na convivência democrática. 

 Nessa perspectiva, os fins e princípios norteadores para execução desse projeto, 

foram elencados e definidos em consonância com a LDB, ECA, Constituição Federal PPP 

da SEDF e Currículo em Movimento da Educação Básica. 

 Na perspectiva de uma escola que busca um novo conceito de qualidade de ensino 

relacionamos os princípios que regem as ações da Escola: 

 Relação escola – comunidade  

 Gestão democrática 

 Democratização o acesso e permanência do aluno na escolaridade 

 Autonomia financeira e qualidade de ensino  

 Valorização dos profissionais da educação 

 Organização pedagógica, administrativa e curricular.  

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do 

lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios do Currículo 

de Educação Básica da SEDF nos remete ao que compreendemos como princípios. 

Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos 

fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da 

perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são: teoria e prática, 

interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos 

enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em 

articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. 

 

 Princípio de unicidade entre teoria e prática 

Na prática criadora, crítica e reflexiva, teoria e prática juntas ganham novos 

significados. Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala 

de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão, análise, 

síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados 

por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino 

que articula teoria e prática, requer de professor e estudantes a tomada de consciência, 

revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, 

estudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. São os elementos 

articuladores entre as áreas de conhecimentos/componentes curriculares e atividades 

educativas que favorecem a aproximação dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-

lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, com vistas à 
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apropriação/produção de conhecimentos que fundamentam e operacionalizam o currículo, 

possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas existentes. 

 

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um 

currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que 

ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a 

fragmentação do conhecimento e pensamento. A contextualização dá sentido social e político 

a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, propiciando 

relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar).  

 

 Princípio da flexibilização 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma base 

comum, mas garante certa flexibilidade, para que as escolas, considerando seus projetos 

políticos-pedagógicos e as especialidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com 

outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. A 

flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de 

produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a 

formação de cidadãos críticos e criativos.  

Baseado nesses princípios, a Escola vem assegurar o sucesso da aprendizagem de 

todos os alunos da escola com ações voltadas para inclusão, acolhimento, interligação e 

complementaridade entre eles, de forma que o trabalho tenha um sentido compartilhado por 

todos, tornando a prática mais eficaz.  Todas as ações e decisões da escola, tanto 

pedagógica quanto administrativa, é baseada nos documentos oficiais vigentes da SEEDF. 

 

6 - OBJETIVOS  

 

 Geral  

 

- Assegurar um desempenho de excelência da instituição, buscando o envolvimento de toda 

comunidade escolar para um pleno desenvolvimento pedagógico.  

- Alcançar índices baixíssimos de reprovação/evasão escolar e aumentar os índices oficiais 

do IDEB, ANA, Provinha Brasil.  

- Administrar o financeiro da escola com qualidade, mantendo toda a documentação 

organizada para recebimento dos recursos, realizando prestação de contas. 

 

Específicos  

 

- Melhorar e organizar a prática pedagógica; 

- Trabalhar o projeto “Vivências”, projeto anual da escola. 

- Replanejar e organizar o espaço físico. 

- Elevar o desempenho acadêmico dos alunos; 

- Melhorar a frequência e o desempenho dos alunos convocados para atendimento 
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individualizado, realizando intervenções de reagrupamento e reforço escolar; 

- Estabelecer o direito a inclusão previsto em lei; 

- Fortalecer o Momento Cívico e Social; 

- Incentivar a formação continuada; 

- Democratizar a gestão da escola, assegurando um desempenho de excelência da 

instituição; 

- Fortalecer a participação dos pais na escola; 

- Manter as instalações e os equipamentos da escola em condições de uso; 

- Melhorar as condições de trabalhos dos profissionais da Escola; 

- Desenvolver projeto de transição com os alunos do 5º ano; 

- Envolver a comunidade escolar na elaboração da Proposta Pedagógica; 

-Trabalhar o dia letivo temático com toda a comunidade escolar. 

- Melhorar o relacionamento dentro do ambiente escolar. 

- Melhorar as relações interpessoais no ambiente de trabalho. 

- Manter a documentação da escola organizada para recebimento dos recursos. 

- Informar a comunidade o valor recebido das verbas. 

- Garantir a todos o direito a participação. 

- Realizar a prestação de contas de forma clara e transparente. 

 

 

7- CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

Este PP se baseia nas propostas e ações da SEDF e do Governo Federal, bem como 

a vontade da comunidade escolar. As políticas públicas devem ser valorizadas e apoiadas 

pela Escola em todas as suas instâncias Intersetoriais e intrassetoriais. As políticas públicas 

fazem parte do contexto educacional das CRES e escola. Listamos abaixo as políticas na 

qual estaremos diretamente envolvidos buscando o sucesso da proposta: 

 

Políticas Intersetoriais 

 Política de promoção, defesa e garantia de direitos; 

 Política de enfrentamento ao uso indevido de drogas; 

 Programa DF alfabetizado; 

 Política de ampliação da oferta de formação inicial e continuada para profissionais da 

carreira magistério e da carreira assistência à educação em parceria com programas de 

formação (UNB/MEC/IFB) 

 Política de promoção da saúde e de readaptação de servidores da carreira assistência 

à educação e da carreira magistério.  

 

Políticas Intrassetoriais 

 Política de enfrentamento a retenção, ao abandono e a evasão; Programa de correção 

da distorção idade / série para o ensino fundamental. 

 Reelaboração do currículo da educação básica. 

 Política de alfabetização de todas as crianças no BIA  

 Política de inclusão gradual da Educação Física nos anos iniciais do ensino 

fundamental com foco nas turmas de distorção idade – serie 
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 Política de atendimento aos estudantes com Transtornos funcionais  

 Política de implementação da Gestão Democrática 

 Política de implantação do Plano Distrital do Livro e da Leitura (PDLL) 

 Política de implementação do Plano de convivência escolar; 

 Política de ampliação e qualificação da alimentação escolar. 

A escola tem necessidade da existência de espaços de participação, para que seus 

diversos segmentos possam exercer a sua verdadeira cidadania e prática democrática.  

O mundo está em constante mudança, com alterações que precisam ser 

compreendidas e compartilhadas pelo conhecimento sistematizado. A função social da 

escola ultrapassa a troca do conhecimento sistemático em sala de aula, sendo a escola um 

espaço de convivência e lugar de socialização dos saberes, de encontros e descobertas, 

tendo como prioridade real a educação voltada para o desenvolvimento de pessoas e da 

sociedade. 

O desenvolvimento de pessoas e de seus meios, no entanto, pressupõe também uma 

escola com referencial, que esteja institucionalmente articulada e que seja conduzida por 

profissionais comprometidos com o desenvolvimento humano, científico, filosófico, 

tecnológico e cultural. Assim a construção de conhecimentos, valores e posturas perante a 

vida e a sociedade são as contribuições mais importantes que o sistema educacional, de 

forma mais ampla, e a escola, de maneira específica, podem oferecer ao indivíduo e a 

sociedade. 

Para realmente atingir a função social da escola realizando o desenvolvimento de 

pessoas e de seus meios a instituição irá trabalhar com projetos de educação que visem o 

desenvolvimento de habilidades e competências envolvendo os alunos e comunidade nesse 

processo com partes que se articulam e se complementam, havendo uma proximidade entre 

essas partes buscando a noção de totalidade, sem fragmentação. 

Nessa percepção a proposta pedagógica deve considerar o processo de ensino – 

aprendizagem como uma seta de mão dupla, onde de um lado, o professor ensina e aprende 

e, de outro o aluno aprende e ensina, num processo dialético, isto é, permeado de 

contradições e mediações, buscando o trabalho com a diversidade e erradicando a prática 

da exclusão. 

A instituição educacional deve acolher a todos os alunos sem rótulos, buscando a 

construção de práticas pedagógicas que respeitem as diferenças entre os alunos, buscando 

a verdadeira inclusão onde atenda a todos independente das necessidades educacionais de 

forma a garantir o direito à igualdade de condições, buscando o atendimento do princípio 

fundamental da LDB que estabelece que “a educação básica tem por finalidade desenvolver 

o educando, assegurar – lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 

e fornecer – lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

A escola assim pautada permitirá uma convivência com a consciência da diversidade, 

possibilitando um preparo para a cidadania e um desenvolvimento humano muito maior para 

todos. 

Base teórica e metodológica do Currículo: pedagogia histórico-crítica e psicologia 

histórico cultural. A Secretaria de Educação do Distrito Federal fundamenta sua escolha 

teórica e metodológica nos dados apresentados no estudo da realidade socioeconômica do 

Distrito Federal. A ideia de pensar a escola em seu território embasa-se no princípio de que 

as unidades escolares têm necessidades comuns, mas também possuem condições 
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díspares e desiguais em termos de infraestrutura, experiência dos docentes, quantidade de 

estudantes por turma, estigma de certos grupos sociais, participação das famílias, 

vulnerabilidade à violência, necessidade de proteção social, entre outros fatores. Ressalta-

se que uma escola renovada necessariamente precisa inverter a organização, as relações e 

a lógica de uma escolarização marcada pela evasão, abandono, retenção aos ‘mínimos 

escolares’ (SEDF, p.35, 2012).  

O estudo da realidade socioeconômica do DF, conforme dados apontados pela SEDF, 

avalia que os denominados Territórios de Vulnerabilidade Social (TEVS) necessitam de 

políticas intersetoriais realmente eficientes, eficazes e democráticas, até porque devem 

considerar seus moradores como sujeitos e não como tributários. Nesse sentido, o currículo 

reconhece as desigualdades relacionadas ao sistema público de ensino e da própria 

sociedade, endossando a construção de um projeto educacional que contribua com a 

democratização dos saberes, garantindo a todos o direito à aprendizagem favorecendo a 

formação de sujeitos íntegros, críticos e ativos em sua realidade social. A perspectiva é de 

que uma análise concreta do mundo atual põe-nos ante problemas reais, como as mudanças 

nos processos de produção e nas demandas de qualificação profissional, o desenvolvimento 

da microeletrônica, a complexidade dos meios de comunicação e informação, o poder 

desmedido das mídias na formação das subjetividades, a intelectualização do processo 

produtivo etc., ainda que reconheçamos a manutenção das características mais marcantes 

do capitalismo. Há, efetivamente, mudanças no mundo do trabalho que afetam 

substantivamente a vida dos trabalhadores de todos os níveis, e uma proposta democrática 

de escola não pode excluí-los de uma formação compatível com essas mudanças (Libâneo, 

2004, p. 22).  

Nesse sentido, este Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais da 

pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, que apresentam elementos 

objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, procurando não 

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

superação destas e rompendo com as causas do fracasso escolar, oportunizando, assim, 

que todos aprendam. A referência pedagógica histórico-crítica estabelece que os sujeitos 

são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade. Nessa perspectiva, a natureza humana não é 

dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. 

Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens (SAVIANI, 2011, p. 25). 

 A escola como instituição que tem a responsabilidade de garantir a aprendizagem de 

todos os estudantes, nos ciclos de aprendizagens, etapas e modalidades de ensino, deve 

garantir a qualidade do processo educativo, a partir do reconhecimento da realidade social e 

da diversidade cultural do estudante que frequenta a rede pública do ensino do Distrito 

Federal. A escola assume, assim, a complexa tarefa de mediar e transmitir esses 

conhecimentos produzidos historicamente, convertendo-os em saberes escolares e tendo 

como referência a diversidade cultural, buscando “por meio da escola a produção de ideias, 

valores, conceitos, símbolos, hábitos, habilidades e atitudes, ou seja, a produção do saber 

sobre a natureza e dos saberes produzidos pela humanidade. Nessa perspectiva, o Currículo 

de Educação Básica da SEDF valoriza o papel da apropriação da experiência histórico-
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cultural no desenvolvimento psíquico dos indivíduos e focaliza o conhecimento da totalidade 

de relações nas quais o homem se envolve  considera o homem como aquele que é capaz 

de perceber que a construção de uma nova sociedade passa pelo conjunto de ações de 

todos os homens que lutam por objetivos comuns valoriza o saber historicamente 

reproduzido e acumulado pelos homens (NAGEL, 1986, p. 12).  

A opção teórica e metodológica pelos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e da 

psicologia histórico-cultural explicita o projeto de sociedade, escola e cidadão que queremos 

formar e fundamenta-se na compreensão de que o desenvolvimento dos homens se dá por 

meio de aprendizagens significativas, num contexto histórico marcado por contradições e 

conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção. 

Situada nesse contexto, a escola é o espaço de educação formal onde são transmitidos os 

conhecimentos científicos historicamente constituídos pela humanidade e criadas as 

condições para a aprendizagem significativa de todos. Sua função social é “criar condições 

para que as crianças, jovens e adultos se humanizem ao se apropriarem dos elementos 

lógico-históricos resultantes da produção coletiva humana” (LEONTIEV, 1983). Todos esses 

elementos, na organização do saber escolar, são dinâmicos e ativos, de acordo com a própria 

natureza do processo criativo, exigindo o desenvolvimento das capacidades humanas 

complexas e do autodomínio da conduta de outros processos funcionais e mentais 

superiores. Nisso consiste precisamente o papel principal da educação escolar no 

desenvolvimento. Nisso se diferencia a instrução da criança do adestramento dos animais. 

Nisso se diferencia a educação da criança cujo objetivo é o desenvolvimento multilateral, do 

ensino de hábitos específicos, técnicos e pragmáticos, que não exercem nenhuma influência 

importante no desenvolvimento. O aspecto formal de cada conteúdo escolar radica no fato 

que na esfera em que se realizam é que se cumpre a influência da educação escolar no 

desenvolvimento. A instrução seria totalmente inútil se pudesse utilizar apenas o que já se 

tem desenvolvido, se não constituísse ela mesma uma fonte de desenvolvimento, uma fonte 

de aparição de algo novo (VYGOTSKY, 2001, p. 243). 19 Anotações A escola assume 

centralidade no processo ao contribuir para a formação integral dos sujeitos a partir das 

diversas dimensões humanas. Nesse sentido, “configura uma situação privilegiada, a partir 

da qual se pode detectar a dimensão pedagógica que subsiste no interior da prática social 

global” (SAVIANI, 2011, p. 32).  

O processo de transmissão e de mediação dos conhecimentos historicamente 

produzidos constitui um dos focos da psicologia histórico-cultural que situa o 

desenvolvimento do psiquismo relacionado diretamente à experiência sociocultural. Assim, 

as reais condições de desenvolvimento da imaginação e da inteligibilidade se identificam 

diretamente com a ampliação da experiência. Do ponto de vista psíquico, as funções 

primitivas ou elementares não distinguem, em absoluto, o homem dos demais animais 

superiores. Para que de fato essa distinção ocorra, tais funções carecem ser superadas pelos 

processos superiores, resultados e condições para a formação dos comportamentos 

complexos culturalmente formados. Ademais, essa superação não corresponde a um 

processo evolutivo natural e linear que avança ‘do simples para o complexo’, no qual cada 

etapa já está potencialmente incluída na antecedente. Fiel à compreensão dialética do 

desenvolvimento humano, o autor explicou a referida superação como resultado das 

contradições internas que se travam entre natureza e cultura, entre o substrato biológico e a 

existência social (MARTINS, 2011, p. 02).  
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Assim, além de garantir variedade e qualidade de experiências pedagógicas 

significativas, soma-se à tarefa de mediar a internalização dos signos e dos conceitos, 

tomando como base teórica o princípio vygotskyano de que “a aprendizagem é uma 

articulação de processos externos e internos, visando à internalização de signos culturais 

pelo indivíduo, o que gera uma qualidade autorreguladora às ações e ao comportamento dos 

indivíduos” (LIBÂNEO, 2004, p. 06).  

Essa elaboração destaca a atividade histórico-cultural e, assim, coletiva dos indivíduos 

na formação das funções mentais superiores, o que justifica a importância da mediação 

cultural do processo de conhecimento e, ao mesmo tempo, a atividade individual de 

aprendizagem pela qual o indivíduo se apropria da experiência sociocultural como ser ativo. 

A apropriação dos saberes e instrumentos cognitivos se constituem 20 nas relações 

intersubjetivas, a partir da interação entre sujeitos (idem). Considerando a função social da 

escola de trabalhar o conhecimento científico e sua apropriação pelos filhos das classes 

populares, buscando maior diálogo com os saberes locais e com os diferentes sujeitos 

sociais, a escola precisa organizar-se pedagogicamente para planejar, desenvolver e avaliar 

os conteúdos e atividades escolares, com o objetivo de superação da “consciência ingênua”, 

caracterizada entre outros aspectos por Freire (1996): Pela simplicidade na interpretação dos 

problemas.  Pela impermeabilidade à investigação, a que corresponde um gosto acentuado 

pelas explicações fabulosas. Pela fragilidade na argumentação.  Pela prática não 

propriamente do diálogo, mas da polêmica.  (p. 68-69). Esse nível de consciência coisifica o 

homem. Ao não assumir a condução de si mesmo, é massificado, acomodado e 

descomprometido com as mudanças pessoais e sociais necessárias no “tempo de trânsito” 

que, na visão de Freire, é mais do que simples mudança: “implica realmente esta marcha 

acelerada que faz a sociedade à procura de novos temas e de novas tarefas” (FREIRE, p. 

54).  

A expectativa é de que o trabalho pedagógico, como atividade desenvolvida por 

professores e estudantes, mediada pelo conhecimento se oriente pela “transitividade crítica”, 

possível de ser alcançada com uma educação ativa e dialógica que “se caracteriza pela 

profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de explicações mágicas por 

princípios causais por segurança na argumentação. Pela prática do diálogo e não da 

polêmica. Dentro dessa perspectiva, o senso comum passa por uma configuração cognitiva, 

dando lugar a outra forma de conhecimento, possibilitando a desconstrução da ciência com 

vistas à emancipação e à criatividade da existência dos seres, individual e socialmente. A 

prática pedagógica que busca a “transitividade crítica” se reveste de significado e deve ser 

desenvolvida para além da dimensão técnica, sendo atravessada por conhecimentos, mas 

também por relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. 

Fernandes dimensiona a amplitude que a prática pedagógica assume ao afirmar que “é uma 

prática intencional articulada à educação como prática social e ao conhecimento como 

produção histórica, datada e situada, numa relação dialética entre teoria e prática, conteúdo 

e forma” (1998, p.1).  

Ressalta-se a necessidade de incorporar nessa referência da prática pedagógica o 

campo da experiência e da aprendizagem estreitamente vinculado ao campo das emoções 

e da afetividade, superando dualismos em todas suas expressões. Assim, a organização do 

trabalho pedagógico do professor deve possibilitar o uso da razão e da emoção, do 

pensamento e do sentimento como forma de tornar positivas e significativas as experiências 
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pedagógicas. Esse pressuposto faz necessário um planejamento pedagógico que leve em 

consideração os processos anotações pelos quais passam os estudantes, seus saberes e 

valores, e seja comprometido, responsável e ético com os processos de aprendizagem de 

todos, uma vez que todos podem aprender. Na educação formal, a variedade de experiências 

ganha significado quando todos os processos socioculturais que ocorrem dentro e fora da 

escola são organizados e ressignificados com intencionalidade no ambiente escolar.  

O delineamento dos processos intencionais de transmissão e produção dos 

conhecimentos, somados à compreensão das diversas relações que são estabelecidas: 

professor e estudantes; estudantes entre si; e entre a escola e a comunidade escolar, 

constituem o campo das aprendizagens. Como resultante desse rico processo de mediação 

cultural, fundamentado pelo trabalho dos professores, ocorre “o provimento aos estudantes 

dos meios de aquisição de conceitos científicos e de desenvolvimento das capacidades 

cognitivas e operativas, dos elementos da aprendizagem escolar, interligados e 

indissociáveis” (Libâneo, 2004, p. 5). O professor, ao desenvolver sua prática pedagógica 

articulando teoria e prática, conteúdo e forma, buscando a transitividade crítica, demonstra 

compreensão de que suas práticas interferem na prática sociocultural dos estudantes e que 

ele pode contribuir para sua transformação, o que reforça a não neutralidade das práticas 

educativas. Assim, a ação docente procura “estabelecer conscientemente a mediação entre 

o cotidiano do estudante e as esferas não-cotidianas da vida social” (DUARTE, 2001, p. 58).  

O professor deve partir da prática social dos estudantes, pois somente assim traz à 

tona os reais condicionantes sociais e as características culturais, tornando possível a 

mediação para aquisição de estruturas mais complexas e variadas de pensamento, 

percepção, compreensão e crítica da realidade. Entretanto, quando o professor assume uma 

postura de não interferência na prática social dos estudantes, reforça a realidade social 

marcadamente desigual e excludente, contribuindo para sua manutenção. Por isso, a 

seleção dos conteúdos no contexto escolar não deve referenciar-se em qualquer 

conhecimento, mas naqueles que possibilitem a 22 constituição de uma nova postura mental 

dos educandos, preparando-os para o confronto de forma crítica dos problemas sociais que 

fazem parte de seu cotidiano.  

Nas palavras de Saviani (2005, p.14), não se trata, pois, de qualquer tipo de saber. 

Portanto, a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento 

espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à 

cultura popular. Em suma, a escola tem a ver com o problema da ciência. Com efeito, ciência 

é exatamente o saber metódico, sistematizado. Isso não quer dizer que não haja relações 

entre o conhecimento espontâneo e o conhecimento científico e que um ocorreria sem o 

outro. O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos são processos 

interligados que exercem influências um sobre o outro. Cabe à escola, respeitando a 

experiência cotidiana do educando, estabelecer a mediação entre ambos os conceitos. As 

orientações teóricas e metodológicas propostas neste Currículo são voltadas a uma 

educação pública que reconheça o caráter histórico e político do homem, a necessidade de 

que seja educado para a transitividade crítica e que, por meio da práxis, transforme sua 

própria história. Vázquez afirma que a finalidade da atividade prática é a transformação real, 

objetiva do mundo natural ou social para satisfazer determinada necessidade humana [...].  

Sem essa ação real, objetiva sobre a realidade, que existe independentemente do 

sujeito prático, não se pode falar propriamente de práxis como atividade material consciente 
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e objetiva (1977, p. 194). Dessa forma, o trabalho pedagógico requer que se perceba o 

encontro do teórico com o prático e do conteúdo com a forma, numa relação dialética 

imprescindível para a construção de uma prática pedagógica consciente, reflexiva e 

transformadora.  

A tarefa a que se propõe a pedagogia histórico-crítica em relação à educação escolar 

implica, conforme Saviani (2005, p. 9):  

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo 

produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo 

as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação.  

b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável 

pelos estudantes no espaço e tempo escolares.  

c) Provimento dos meios necessários para que os estudantes não apenas não 

assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas aprendam o processo de sua produção, 

bem como as tendências de sua transformação. 

 A Secretaria de Educação do DF reconhece que a educação é determinada pela 

sociedade, mas que essa determinação é relativa; a educação também pode interferir na 

sociedade, contribuindo para sua transformação. Nesse processo, a escola assume 

centralidade, e a concretização deste Currículo se dará a partir da construção do projeto 

político-pedagógico 23 Anotações das escolas, definindo um caminho na busca pela 

qualidade da educação pública do Distrito Federal.  

Historicamente, a escola pública não incorporou de forma efetiva as demandas das 

classes populares, mesmo com a democratização do ensino, por não garantir a 

aprendizagem para todos os estudantes. A escola pública do DF assume o papel político, 

organizando um Currículo que não esteja ao alcance apenas da classe dominante, mas 

garanta a socialização do conhecimento científico às classes populares. Isso porque todos 

os estudantes têm potencial para aprender, considerando que qualquer matéria poderia ser 

ensinada a qualquer criança em qualquer idade de uma forma que fosse honesta. (BRUNER, 

2001). A perspectiva é de alcançar uma educação pública de qualidade referenciada no 

social e no humano, para resgatar o espaço de produção de saberes envolto pela excelência, 

pelo prazer e pela alegria que deve fazer parte na formação de todo sujeito.  

Historicamente, a escola tem excluído dos currículos narrativas das crianças, dos 

negros, das mulheres, dos índios, entre outros. Compreendendo que educação tem a ver 

com questões mais amplas e que a escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, 

crenças, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades, 

a Secretaria de Educação do DF recupera no Currículo da Educação Básica essas narrativas 

ao eleger como eixos estruturantes: cidadania, diversidade, sustentabilidade humana e 

aprendizagens.  

A definição de eixos, conforme Santomé (1998, p. 125), permite uma organização 

curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente, em 

regra geral deixados à margem do processo educacional. A expectativa é de que o Currículo 

seja mais reflexivo e menos normativo e prescritivo.  

O Currículo, como construção social, possibilita o acesso do estudante aos diferentes 

referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução 

de saberes específicos de cada ciclo/ etapa/modalidade da educação básica. Nele, os 

conteúdos são organizados em torno de uma determinada ideia ou eixos integradores, que 
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indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores e 

estudantes. Esses eixos são definidos conforme os interesses e especificidades dos 

ciclos/etapas/modalidades da Educação Básica, articulados aos eixos estruturantes 

cidadania, diversidade, sustentabilidade humana e aprendizagens. 

Historicamente, a escola tem excluído dos currículos narrativas das crianças, dos 

negros, das mulheres, dos índios, entre outros. Compreendendo que educação tem a ver 

com questões mais amplas e que a escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, 

crenças, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades, 

a Secretaria de Educação do DF recupera no Currículo da Educação Básica essas narrativas 

ao eleger como eixos estruturantes: cidadania, diversidade, sustentabilidade humana e 

aprendizagens. A definição de eixos, conforme Santomé (1998, p. 125), permite uma 

organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes 

socialmente, em regra geral deixados à margem do processo educacional. A expectativa é 

de que o Currículo seja mais reflexivo e menos normativo e prescritivo. O Currículo, como 

construção social, possibilita o acesso do estudante aos diferentes referenciais de leitura do 

mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes específicos de 

cada ciclo/ etapa/modalidade da educação básica. Nele, os conteúdos são organizados em 

torno de uma determinada ideia ou eixos integradores e transversais, que indicam 

referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores e estudantes. 

Esses eixos são definidos conforme os interesses e especificidades dos 

ciclos/etapas/modalidades da Educação Básica, articulados aos eixos transversais: 

Educação para diversidade/Cidadania e Educação em e para os direitos humanos/Educação 

para a sustentabilidades, e eixos integradores: Alfabetização/Letramento/Ludicidade. 

 

 

8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO DA ESCOLA 

 

Horário de aula 

 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

07h30min às 12h30 min. 13h00min às 18h00min 

1º Intervalo 09h20min às 09h50min 1ºIntervalo 15h20min às 15h50min 

2º Intervalo 10h00min às 10h30min 2º Intervalo 16h00min às 16h30min 

 

Observações importantes: 

1 – A tolerância para entrada em sala de aula é de 15 minutos. O aluno atrasado deverá ser 

registrado na secretaria, retornando à sala de aula, com autorização da mesma. 

2 – Os alunos durante o período de aula deverão permanecer em sala de aula. Só será 
permitida a permanência do aluno no pátio sob supervisão do professor ou outro funcionário. 
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. 

Frequência dos alunos  

 

O aluno terá que frequentar 75% do total de horas letivas estabelecidas para o ano 

letivo, para efeito de promoção, computadas os exercícios domiciliares amparados por lei.  

As faltas dos alunos (3 dias consecutivos ou 5 alternados) sem justificativa deverão ser 

comunicadas de imediato à Secretaria da Escola através de preenchimento de ficha própria. 

Como vinculado à frequência escolar existem vários programas como Bolsa-Escola, 

transporte escolar, etc., faz-se necessário à observação atenta desse item, visto a 

responsabilidade da escola. 

Em caso de doença infecta – contagiosa, o aluno deverá ser afastado e só retornar as 

atividades normais quando tiver a liberação do médico.  

O professor solicitará o atestado médico que deverá ser entregue dentro do prazo 

estipulado por lei, arquivado na pasta do aluno e preenchido no diário no campo das 

observações. 

 

Diários de Classe 

 

É dever do professor manter o diário de classe organizado e atualizado, portanto o 

mesmo deverá acontecer no decorrer do ano letivo. Por ser um documento oficial da 

Secretaria de Educação, deverá ser mantido na secretaria da escola.   

Bimestralmente os diários serão conferidos, portanto solicitamos que o professor deixe 

– os atualizados para evitarmos aborrecimentos.      

Caso haja a necessidade do professor retirar o mesmo da escola, o secretário deverá 

ser informado. A maioria dos professores optaram pelo diário eletrônico (diário web) pelo 

sistema Ieducar. 
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Relatórios 

 

Antes da entrega dos relatórios aos pais ou responsáveis, a coordenação estabelecerá 

uma data para verificar e assinar os mesmos. É de obrigação do professor respeitar a 

data solicitada 

Os relatórios descritivos dos alunos deverão ser preenchidos e entregues a secretaria 

após o término da Reunião de Pais e Mestres. Atenção às instruções: 

 O relatório descritivo deverá ser preenchido utilizando uma linguagem clara sem 

suposições, detalhando todo o desenvolvimento do aluno, suas potencialidades e 

dificuldades, bem como as intervenções realizadas e seus avanços. 

 O relatório descritivo deverá ser apresentado e assinado pelos pais na Reunião de 

Pais e Mestres bimestralmente. 

Os relatórios poderão ser preenchidos a mão em formulário próprio ou digitados. Favor 

pegar o formulário na secretaria.  

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que, na 

avaliação formativa, estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se 

ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para 

desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um termo 

polissêmico, entende-se que instrumentos/procedimentos pelos quais a análise qualitativa 

se sobreponha àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira mais justa o ato 

avaliativo. Dessa sobreposição decorrem o olhar e a intervenção humana visando contribuir 

para uma aprendizagem significativa. O registro está para além das descrições das rotinas, 

do cumprimento da função burocrática ou da prestação de contas para os pais sobre o 

trabalho desenvolvido na Unidade Escolar, e sim pautado numa fundamentação. 

 

Coordenação Pedagógica 

 

A coordenação pedagógica acontecerá diariamente, no horário contrário do turno de 

regência, cumprida as 03 (três) horas previstas por lei. 

As coordenações coletivas serão realizadas conforme calendário entregue 

posteriormente e terão o enfoque em análise do trabalho e estudo coletivo. Essas 

coordenações são de caráter obrigatório. 

  O planejamento diário das atividades será feito baseado no planejamento anual tendo 

em vista os conteúdos a serem trabalhados e a interdisciplinaridade aliada aos projetos 

pedagógicos. 

 

Formação continuada / Dias de estudo 

 

Serão planejados dias de estudo, no intuito de favorecer a formação continuada dos 

membros da escola, bem como a troca de experiências, visando à melhoria da qualidade de 

ensino oferecida pela escola. Os temas a serem abordados serão definidos nas 

coordenações de planejamento mensal. 
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Projeto interventivo  

 

A organização do trabalho pedagógico se dá com o objetivo de intervir no progresso do 

processo de aprendizagem. As estratégias são: 

Rotinas diárias: Realizadas pelo professor em seu planejamento semanal atendendo 

as características de cada turma; 

Reagrupamento intraclasse: Realizado com os alunos de uma mesma turma, 

distribuídos em grupos com o sistema de monitoria, sem grupos fixos; 

Reagrupamento interclasse:  Através de projetos e oficinas voltadas para os interesses 

dos alunos após diagnóstico prévio das necessidades dos mesmos (criação, produção, 

sequência lógica, raciocínio lógico – matemático). 

Projeto interventivo: Realizado para atender os alunos que tem muita dificuldade 

independente do ano em que estão. Nessa fase dá-se prioridade aos alunos que estão com 

defasagem e não tem as habilidades mínimas para acompanhar a turma. É realizado um 

mapeamento e dado em forma de reforço a assistência. 

O projeto interventivo poderá ser realizado em sala de aula com atendimento 

individualizado no decorrer da aula ou ser feito no reforço escolar. O professor convocará 

para o reforço escolar até 05 alunos com defasagem para serem atendidos na sala de 

reforço, nas terças ou quintas-feiras. O horário do reforço será de 01 a 02 horas definidos 

com a coordenação. Os pais dos alunos receberão um bilhete informando a necessidade da 

criança e se comprometerá ou não em levá-lo. A escola não se responsabiliza pelo (a) aluno 

(a) após o término da aula. 

Progressão continuada: Após observações, registros e relatos dos envolvidos é 

realizada possibilitando ao aluno o avanço durante o ano letivo, tendo suas aprendizagens 

garantidas.  

 

Mais alfabetização 

      

O programa Mais Alfabetização - PMALFA, instituído pela Portaria MEC nº 142, de 22 

de fevereiro de 2018, visa fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de 

alfabetização dos estudantes dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Este Programa se 

constitui como uma estratégia do MEC, enquanto ação urgente de intervenção, diante dos 

resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA, que apontaram para uma 

quantidade significativa de criança nos níveis insuficientes de alfabetização (leitura, escrita 
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e matemática). Entre as principais ações estão a garantia do assistente de alfabetização 

ao professor em sala. 

Haverá apoio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com recursos 

específicos para a contratação desses assistentes e para a realização de atividades 

voltadas para as turmas de primeiro e segundo anos do ensino fundamental.  

Tudo será feito de acordo com a organização de cada escola, que deverá seguir 

orientação da secretaria de educação e o seu próprio projeto político pedagógico. O 

apoio também se dará por meio do fortalecimento da gestão das secretarias de educação 

e escolas, da formação inicial e continuada, além de material didático, que serão 

selecionados pelos estados e que podem ser próprios ou pré-qualificados. Em qualquer 

das opções, deverá ser focado na prática para professores e alunos, realizado em regime 

de colaboração e privilegiando o protagonismo das redes. 

     Fizemos o cadastro no sistema e estamos aguardando o início do Programa.  

 

Metas de Aprendizagem 

 

As metas de aprendizagem para cada ano do Bloco Inicial de Alfabetização (1º ao 3º 

ano) de acordo com o currículo de Educação Básica do DF, são: 

Ao término do 1º ano, em língua portuguesa, o aluno: - Relata fatos que compõem 

episódios cotidiano; - Ler palavras e textos utilizando diversas estruturas silábicas; - Ler com 

compreensão um texto pequeno; - Participar de situações de produção escrita de textos em 

diferentes gêneros; - Escrever com compreensão um texto pequeno com encadeamento de 

ideias. 

Em matemática: - Registra número e operações, leitura e escrita numérica até 100; - 

Cálculo mental simples; - Adição e subtração; - Compreende expressões de tempo; - 

Reconhecer seu próprio corpo como referencial de deslocamento. 

Ao término do 2º ano, em língua portuguesa, o aluno: - Valoriza os textos de tradição 

oral, reconhecendo-os como manifestações culturais; - Análise e crítica de diferentes 

gêneros, sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas; - Questiona, sugere, 

argumentada e respeita os turnos de fala em sala de aula; - Relaciona fala e escrita, tendo 

em vista a apropriação do sistema de escrita, as variantes linguísticas e os diferentes 

gêneros textuais.  

Em leitura, deverá: - Ler textos não-verbais em diferentes suportes; - Ler diferentes 

gêneros textuais com autonomia; - Compreender textos lidos por outras pessoas de 

diferentes gêneros e com diferentes propósitos; - Antecipar sentidos e ativar conhecimentos 

prévios relativos aos textos a serem lidos pelo professor ou pelas crianças; - Reconhecer 

finalidades de textos lidos pelo professor ou pelas crianças; Relacionar textos verbais e não 

verbais, construindo sentidos.  

Em produção de textos escritos deverá: - Utilizar vocabulários diversificado e adequado 

ao gênero e ás finalidades propostas; - Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a 

diferentes finalidades, por meio da atividade de um escriba; - Planejar a escrita de textos, 

considerando o contexto de produção; - Dominar as correspondências entre letras ou grupos 
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de letras e seu valor sonoro, de modo a ler e escrever palavras e textos; - Identificar e fazer 

uso da letra maiúscula nos textos, segundo as convenções. 

Em Matemática, número e operações, deverá: - Associar a denominação do número a 

sua respectiva representação simbólica; - Identificar posição de um objeto ou número numa 

série, explicitando a noção de sucessor e antecessor; - Contar em escalar ascendentes e 

descendentes de um em um, de dois em dois, de cinco em cinco, de dez em dez, a partir de 

qualquer número dado; - Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes 

funções como indicados de: posição ou de ordem, quantidade de elementos de uma coleção 

descrita e medida de grandezas; - Compreender o valor posicional dos algarismos na 

composição da escrita numérica compondo e decompondo; - Utilizar cédulas ou moedas do 

sistema monetário para explorar, produzir e comparar valores e escritas numéricas. Em 

grandezas e medidas, espaço e forma e pensamento algébrico, deverá: - Comparar 

intuitivamente capacidades de recipientes de diferentes formas e tamanhos; - Fazer e utilizar 

estimativas e medidas de tempo e comprimento; - Leitura de horas, comparando relógios 

digitais e de ponteiros; - Identificar unidades de tempo - dia, semana, mês, bimestre, 

semente, ano - e utilizar calendários; - Comparar grandezas da mesma natureza, por meio 

de estratégias pessoais. 

Ao término do 3º ano, em língua portuguesa, o aluno deverá: - Produzir textos orais de 

diferentes gêneros (debate, entrevista, notícia...); - Relacionar fala e escrita; - Transmitir 

informações em situações do cotidiano; - Ler a partir de frases (mesmo silabando); - Ler em 

voz alta, com certa fluência, em diferentes situações; - Localizar informações explícitas em 

diferentes textos; - Interpretar frases em diferentes textos; Compreender comandos e textos 

lidos por outras pessoas.  

Em produção de textos escritos deverá: - Conhecer e fazer uso das grafias de palavras 

com correspondências regulares entre letras e fonemas (P/B/T/D/F/V), grupos (C/QU, R/RR, 

S/SS e nasalização (M/N/Ã/ÃO); - Identificar e fazer uso de letra maiúscula e minúscula nos 

textos produzidos, segundo as convenções; - Pontuar o texto, favorecendo a compreensão 

do leitor; - Organizar o texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos; - Revisar os textos, 

reescrevendo-os de modo a aperfeiçoar as estratégias discursivas; - Segmentar as sílabas 

das palavras.  

Em matemática, número e operações, deverá: - Compreender a adição, subtração 

(complexas), multiplicação (simples), divisão (ideia), composição e decomposição (centena); 

- QVL (centena, dezena e unidade); - Comparar ou ordenar quantidades por contagem; - 

Resolver e elaborar situações problema com os significados de juntar/acrescentar 

quantidades, separar/retirar quantidades utilizando desenhos, decomposições numéricos; - 

Resolver operações e problemas de multiplicação, envolvendo as ideias de adição de 

parcelas iguais e combinação; - Resolver operações e problemas de divisão envolvendo as 

ideias de repartir uma coleção em partes iguais. Em grandezas e Medidas, espaço e forma 

e pensamento algébrico: - Resolver problemas simples; - Utilizar instrumentos de medida 

apropriados a grandeza a ser medida (tempo, comprimento, capacidade); - Relação entre 

unidades de tempo (dia, semana, mês, semestre, ano); - Reconhecer cédulas e moedas que 

circulam no Brasil; - Ler e interpretar gráficos e tabelas simples; - Reconhecer formas em 

instrumentos do cotidiano. 
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Psicogênese 

 

 Realizamos quatro vezes ao ano o teste da Psicogênese nos alunos como um dos 

métodos de avaliação e para planejarmos as intervenções que serão feitas no decorrer do 

ano letivo. 

 

Trabalho com Ciclos 

 

 Primeiro ciclo (Educação infantil)  

0 a 3 anos (creche) 

4 e 5 anos 

 Segundo ciclo (Ensino Fundamental 1) - Diretrizes Pedagógicas 2012 

Bloco I (BIA – 6, 7 e 8 anos) 

Bloco II (4º e 5º anos) 

Atendemos o segundo ciclo, Bloco I (Bia, 1º, 2º e 3º anos) e Bloco II (4º e 5º anos).    

 

Conselhos de Classe 

 

Os Conselhos de Classe acontecerão ao término de cada bimestre, conforme previsto 

em calendário, no horário de coordenação dos professores. Com a participação da equipe 

gestora, coordenação, orientador, familiares, sala de recurso e Equipe Especializada de 

Apoio Aprendizagem, o professor deverá participar dessas reuniões munido de todas as 

informações e materiais que se fizerem pertinentes à avaliação do aluno.  

Compete ao Conselho de Classe analisar, de forma ética, aspectos relativos a 

aprendizagem dos estudantes, discutindo e deliberando ações pedagógicas interventivas e 

sobre aplicação do regime disciplinar interpostos, deliberando ainda aprovação e reprovação 

do estudante. 

 

Reuniões Pedagógicas com pais e professores 

 

        Nossas reuniões pedagógicas com os pais acontecerão uma de apresentação e as 

demais ao término de cada bimestre letivo (observar calendário).  

 A reunião no início do ano letivo acontecerá primeiramente com toda a equipe da 

escola para apresentação da mesma e do funcionamento da escola. Em seguida os pais se 

reunirão com os professores, por turma, para que haja uma maior socialização e 

esclarecimento da metodologia adotada pelo professor. 

 As reuniões bimestrais acontecerão com a participação dos pais e o atendimento será 

individualizado. O pai ao chegar na escola pegará uma senha na secretaria da escola. 

 O Professor terá em mãos para reunião a lista de presença de pais e uma pauta 

previamente estabelecida em conjunto com a direção ou individualmente.  

      Após o término da reunião a lista de presença deverá ser entregue a coordenação 

para arquivo e convocação dos pais ausentes. 

Datas das reuniões: 

 

DATA REUNIÕES 
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16/02/19 Reunião de apresentação de toda a 

equipe e com cada professor  

27/04/19 Reunião 1º bimestre 

06/07/19 Reunião 2º bimestre 

Data a definir Reunião 3º bimestre 

Data a definir Reunião 4º bimestre 

 

 

 

 

Atendimento aos pais em dias comuns 

 

 Será realizado no horário contrário de regência do professor, agendado pela agenda 

ou telefone e registrado no portfólio da turma. 

 

Banco de provas / Exercícios diários 

 

  O maior contato que os pais têm com a escola é através da escrita, trabalhos, 

exercícios diários, testes, prova integrada e etc. De certa forma a apresentação desses 

trabalhos mostra o nível de organização da escola, portanto, para evitarmos maiores 

problemas faz-se necessário algumas recomendações. São elas: 

-Na elaboração de provas utilize o logotipo e cabeçalho próprio da escola. 

-Faça a revisão da prova antes de entregar para fotocópia. 

-Deixe uma cópia de cada prova, na coordenação para montarmos o banco de provas. 

-É essencial que as provas sejam elaboradas em conjunto com a coordenação 

pedagógica. 

-Deixe sempre com a coordenação exercícios que poderão ser aplicados em sua turma, 

pois eventualidades podem acontecer e a sua turma será assistida dentro do seu 

planejamento. 

 

Atividades extraclasse 
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Deverão ser planejadas com antecedência e comunicadas aos pais com todas as 

informações pertinentes. O planejamento dessas atividades ficará a cargo do professor ou 

da direção da escola (passeio coletivo).  

 Qualquer bilhete deverá ser confeccionado pela direção / coordenação da escola, pois 

isso cria uma linha de trabalho, troca de informações e conhecimento das ações dentro da 

escola. 

O professor tem abertura para planejar suas atividades desde que trabalhe com 

organização e responsabilidade. 

 

Sanções Disciplinares 

 

 As sanções seguirão as normas do Regimento Escolar das Escolas Públicas do 

Distrito Federal. São elas:  

 Advertência Oral 

 Ocorrência de alerta 

 Advertência por escrito; 

 Suspensão, com tarefas escolares de no máximo 03 (três) dias letivos; 

 Transferência por comprovada inadaptação ao regime da escola quando o ato for 

aconselhável para a melhoria do desenvolvimento do (a) aluno (a) e a garantia de sua 

segurança e/ou de outros. 

OBS.: - As sanções serão aplicadas gradativamente, porém dependendo da gravidade da 

situação poderá ser aplicada independentemente da ordem em que foram enumeradas. 

  

Reprodução de Material 

 

Para atendermos com maior organização e para durabilidade do equipamento de 

reprografia faz – se necessário à observação de alguns itens. São eles: 

As máquinas para reprodução só poderão ser utilizadas pelo pessoal da secretaria e 

coordenador pedagógico; 

 Os pedidos de reprodução deverão ser feitos com antecedência mínima de 02 dias. 

 Os pedidos de reprodução deverão ser solicitados através de formulário próprio. 

 A quantidade de cópias na máquina de xerox será a seguinte: 

o 10 originais X nº de alunos = valor de copias mensais – 1º ao 5º ano 

 Acima de 60 cópias será computado no duplicador. 

 Em casos de montagem de exercícios e trabalhos (redução), somente será 

reproduzido o material do professor que estiver no seu horário de coordenação. 

 Ao retirar o seu material, a quantidade deve ser conferida, pois não será efetuada 

cópia para os professores que estiverem em regência. 

 

Eventos internos/festas 

 

    Para a realização de festinhas em sala de aula, o professor deverá encaminhar os pais à 

direção ou coordenação para fazer o agendamento e serem informados das regras para 
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realização da festa, tais como: 

  Os pais ornamentarão a sala no horário do recreio, caso seja necessário, e realizará 

a festa após o recreio com duração de no máximo 2 horas. 

 No máximo 6 (seis) pessoas da família poderão participar da festa. 

 Os pais ao término da festa deverão organizar a sala junto ao servidor de limpeza. 

 Neste dia os alunos poderão ser liberados para virem de roupas de festas ou fantasia. 

 

Hasteamento e Arreamento da Bandeira Nacional 

 

Conforme prevê a legislação será realizada uma vez por semana, nas segundas-feiras 

o hasteamento às 07:45 e o arreamento às 17:10. 

Uma vez por mês uma turma ficará responsável por uma apresentação abordando 

temas trabalhados em sala ou datas comemorativas. O cronograma das datas será definido 

na coordenação coletiva com todos os professores. 

 
Uso do uniforme escolar 

 

O uso do uniforme oficial da escola é obrigatório e deve ser observado pelo professor, 

comunicando a Direção caso o aluno não o tenha e recomendando aos alunos a higiene e 

conservação do mesmo. 

 O uniforme é constituído de: blusa da escola, calça, bermuda ou saia jeans e tênis. 

Podendo ser adquirido na secretaria da escola. 

 

Entrega de bilhetes 

 

 Os bilhetes deverão estar colados na agenda escolar do aluno. É de responsabilidade 

do professor comunicar a secretaria os alunos ausentes quando da entrega de bilhetes que 

principalmente envolvem contribuição, eventos ou dispensa das aulas. Caso o aluno falte, o 

professor deverá se responsabilizar em entregar o bilhete no dia posterior, caso seja 

necessário. 

              No ato da entrega desses bilhetes, o professor receberá um formulário para anotar 

os alunos faltosos e enviar imediatamente para secretaria para providências. 

 

Saída antecipada de alunos 

 

     O Professor não deverá permitir a saída antecipada do aluno, sem prévia autorização 

da Direção.  

O procedimento será o seguinte: 

 O aluno comunica ao professor a necessidade de saída (telefonema do pai, 

comparecimento na porta da sala, bilhete na agenda, mal estar em sala de aula etc.). 

 O professor encaminha o aluno à direção / secretaria que preencherá a ficha abaixo 

com as devidas assinaturas. 

 O aluno retorna para sala com a ficha abaixo preenchida, onde o professor deverá 
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assinar e proceder à liberação que deverá ser entregue pelo aluno ou responsável na 

portaria. 

 

Liberação de aluno 

Professor(a): __________________________ 

O (A) aluno (a) ______________________________________________da s / t_________ 

Está liberado das atividades no dia _______/______/______ a partir das _______ horas. 

Motivo: 

(    )  aluno doente    (    ) comparecimento do responsável             (    ) bilhete na agenda 

(    ) telefonema do responsável  

 

           ____________________                               __________________________ 

          Assinatura secretaria                                                Assinatura do professor 

  

Folha de Ponto 

 

                A assinatura da folha de ponto é uma garantia para o servidor, pois ela é a cópia 

das informações que serão repassadas para o SISFREQ (sistema de frequência) que é a 

garantia do pagamento de salário e o espelho da folha mensal. 

                A folha de ponto deve estar atualizada diariamente, a partir do momento que a 

mesma estiver disponível na escola. 

 

 Formulário de afastamento 

 

Os afastamentos ao trabalho (abonos / folgas / abonos em coordenação, etc.) serão 

registrados somente por escrito de forma simples, para que não ocorram divergências de 

marcações. Tal medida faz- se necessário para uma melhor organização da vida do servidor. 

O formulário estará disponível na secretaria/supervisão e deverá ser preenchido e entregue 

para a supervisora administrativa e/ou direção. Deverá ser preenchido antes do afastamento. 

 

Abonos 

 

O Decreto Lei 1303 / 96 garante a todos os servidores do GDF 5 (cinco) dias de abono 

anualmente. O abono deverá ser marcado na direção com a pessoa responsável, podendo 

ser utilizado integralmente ou parcialmente (coordenações). 

 

LTS (Licença médica) 

 

Caso haja a necessidade de homologação, entrar no site www.siapmed.df.gov.br para 

agendamento.  

  

Merenda Escolar 

 

A merenda escolar será preparada baseando–se em um cardápio fornecido por 

nutricionistas da SEDF e por ventura adaptado, caso haja atraso na distribuição dos gêneros. 

 
 

http://www.siapmed.df.gov.br/
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O lanche será servido na sala de aula com horário marcado.  

 

Laboratório de Informática 

 

A sala de informática voltou a funcionar esse ano, com 19 computadores disponíveis 

para os alunos.  

O atendimento é de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 às 12:00 e das 13:00 

às 17:30. As turmas serão atendidas uma vez por semana, conforme grade horária, com 

tempo estimado de 50 minutos.  

Conta com o apoio e orientação de duas professoras, uma readaptada que 

acompanha e auxilia os professore e uma professora de matéria extinta que desenvolve 

atividades pedagógicas com os alunos e professores. 

 

Objetivos  

 Orientar os alunos de como manusear e utilizar o computador. 

 Possibilitar aos alunos um melhor desenvolvimento no processo 

ensino/aprendizagem, contribuindo assim para a diminuição da exclusão digital. 

    Metodologia 

 Apresentação e funcionamento do Projeto para os alunos; 

 Interação com a comunidade virtual de aprendizagem; 

 Criação de blog da escola; 

 Criação de e-mails; 

 Apresentação do computador e a função do mouse, teclado, monitor e etc.; 

 Apresentação de Slides com programações desenvolvidas pelos alunos; 

 Jogos educativos das disciplinas: Português, matemática, ciências, história, geografia 

e etc. 

 As aulas serão integradas com os conteúdos ministrados em sala pelo professor 

regente; 
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Sala de leitura 

 

A Sala de leitura é um espaço fluidor de inteligências múltiplas a partir do livro e das 

fontes de informação como jornais, revistas, redes de informação virtual, e se fundem no 

objetivo de facilitar o acesso ao livro escolar e valorizar a leitura como fonte de fruição 

estética, entretenimento e recurso informacional. 

A sala de leitura, enquanto espaço mediador de leitura reconhece o aluno como agente 

de inteligências múltiplas e assume como funções engajadas no Currículo de Educação 

Básica: 

- A realização de atividades pedagógicas que favoreçam e facilitem o domínio de 

habilidades e competências relativas a prática de leitura crítica e reflexiva e a apropriação 

da informação; 

- A execução de procedimentos técnicos que favoreçam a recuperação da informação 

e a organização do acervo bibliográfico de modo que se processe facilmente o acesso e a 

recuperação da informação. 

O trabalho será desenvolvido buscando atender o Plano Nacional do Livro e da Leitura 

no DF, que assegura ao aluno o fácil acesso aos livros de leitura, implantando a política do 

livro, de leitura e de bibliotecas.  

O atendimento na sala de leitura é de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 às 

12:00 e das 13:00 às 17:30. As turmas serão atendidas uma vez por semana, conforme grade 

horária, com tempo estimado de 50 minutos. Conta com o apoio e organização de duas 

professoras readaptadas que auxiliarão o atendimento do professor com sua turma e 

organização do acervo. 

 
 

 Serviço de Orientação Educacional 

 

O serviço de orientação escolar desenvolve um trabalho integrado e efetivo na escola, 

nos quais são desenvolvidas ações que apoiam a formação do cidadão competente, crítico, 
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reflexivo e criativo. 

 A orientação educacional atuará integrada ao trabalho pedagógico da escola na 

identificação, prevenção e superação de conflitos colaborando para o desenvolvimento do 

aluno. 

 O serviço de orientação escolar é de suma importância para clientela da escola, visto 

as histórias de vida, baixa autoestima e problemas que precisam de um trabalho sistemático. 

 

Sala de Recursos 

 

 O atendimento da sala de recurso caracteriza-se como um serviço de natureza 

pedagógica conduzido por professor especializado, que suplementa, no caso de estudantes 

com Altas Habilidades/Superdotação, e complementa, no caso de estudantes com 

deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento – TGD. 

 O Atendimento da Sala de Recurso deve envolver a participação da família e oferecer 

orientação e apoio pedagógico aos professores das classes comuns em que os estudantes 

atendidos estejam matriculados. 

 Nossa sala é equipada com mobiliários, materiais pedagógicos e acessibilidade para a 

organização do espaço de atendimento educacional especializado. A professora da sala de 

recursos estabelece parceria efetiva com os professores para consolidar inclusão dos AEE.  

 

 

 

 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

 

Contamos com o atendimento da EEAA para mapeamento institucional, suporte ao 

trabalho da gestão escolar, assessoria ao processo de ensino aprendizagem desenvolvida 

por meio de intervenções nas dificuldades de escolarização dos nossos alunos. 

A equipe é formada por Psicóloga e Pedagoga, porem no momento contamos somente 

com a psicóloga itinerante, visto que não temos no quadro a pedagoga. 
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Educadores Sociais Voluntários / Monitores 

 

A escola conta com quatro educadores sociais, que auxiliam as professoras de Classe 

Especial e Integração Inversa e uma monitora para uma aluna da Classe Especial. 

 

Circuito (Aula de Educação Física e Psicomotricidade) 

 

São realizadas de forma voluntária, por profissional formado em educação física ou 

professor regente. 

No turno matutino os alunos são atendidos uma vez por semana, 40 minutos, pela 

monitora da escola em seu horário de descanso. Quanto ao turno vespertino não temos no 

momento e aguardamos um professor voluntário. Na ausência de um professor voluntario de 

educação física as aulas são ministradas pelos próprios professores regentes. 

 

 

APM (Associação de Pais e Mestres) 

  

A escola possui uma APM (Associação de Pais e Mestres) que em parceria com a 

direção do estabelecimento de ensino na realização das atividades desenvolverá as 

seguintes ações: 

 Reunião com a comunidade escolar; 

 Atualização do Estatuto da Associação; 

 Elaboração da ATA do Estatuto da APM; 

 Obtenção do extrato do Estatuto da APM; 

 Registro da Associação em cartório; 

 Obtenção do número de inscrição no CGC, nos postos da Receita Federal (Setor de 

Autarquias Sul – Quadra 02, térreo com documentação devidamente preparada). 

 Registro da APM no DIE/SE (8º andar – anexo do Palácio do Buriti), com a devida 

documentação, visando à obtenção da Declaração de Utilidade Pública, por Ato do 

Governador, por intermédio da SE, após 03 (três) anos de funcionamento com registro 

no DIE/SE; 

 Abertura de conta corrente; 

 Declaração de RAIS; 

 Declaração do Imposto de Renda; 

 Elaboração e execução do Plano de Atividades e Aplicação de Recursos; 

 Registro de toda entrada e saída de recursos, em livro-caixa próprio, de todo material 

e equipamento adquirido pela APM; 
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 Elaboração do balancete mensal;  

 Atualização – RAIS, Declaração do Imposto de Renda, Estatuto, razão social, 

endereço, diretoria e supervisor geral; 

 Promoção de reuniões com os membros da APM; 

 Gerenciamento das verbas que a Escola recebe; 

Cabe a gestão administrar financeiramente o dinheiro recebido da contribuição da 

APM, investindo em reparos e consertos na Escola. 

 

Conselho Escolar 

 

É formado com os seguintes segmentos: carreira assistência, magistério e pais de 

alunos matriculados. Trabalhará em parceria com a Direção e a APM. 

O Conselho escolar é um órgão consultivo e deliberativo de apoio ao gerenciamento da 

instituição educacional. Cada um dos segmentos que compõe a nossa comunidade escolar 

é parte integrante desse Conselho. Com a gestão compartilhada o Conselho escolar deverá 

ser parceiro ativo da direção da escola, pois só assim teremos uma escola de qualidade para 

todos.  

Junto com o debate sobre a necessidade e a importância dos conselhos, a questão da 

gestão financeira da escola assumiu também grande centralidade no âmbito das discussões 

educacionais, tendo em vista que a implementação de projetos mais participativos, 

idealizados e discutidos pela comunidade escolar, passa a requerer que a escola tenha cada 

vez mais autonomia na gestão dos recursos a ela destinados. Nesse sentido, os conselhos 

se tornam fundamentais, haja vista que ter autonomia de gestão financeira requer muita 

responsabilidade dos autores que estão à frente dos processos educativos, seja nos 

sistemas de ensino, seja nas unidades escolares. 

Dias letivos móveis 

 

Foram feitos ajustes no calendário escolar, nos dias letivos móveis. Serão repostos 

nos seguintes dias: 

Dia letivo móvel Reposição 

21/06/19 27/04/19 

08/07/19 08/06/19 

17/10/19 26/10/19 

18/10/19 07/12/2019 

     

9 – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

  

A avaliação sempre deve estar a serviço do aluno. Isso significa que ela não tem como 

objetivo determinar somente os registros nos relatórios, mas acompanhar o caminho que o 

aluno faz. Ela é constante e pode ser feita durante trabalhos em grupo, jogos e brincadeiras 

e em momentos coletivos. É preciso garantir que o aluno possa expressar seus 



56 

 

conhecimentos de muitas maneiras (músicas, textos, pinturas, testes, provas, jogos), pois 

tudo isso contribui para o aprendizado, portanto a avaliação deve ser entendida como uma 

ferramenta a serviço da aprendizagem cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e 

sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções e corrigir 

rumos. 

O aluno tem que ser avaliado em relação a si mesmo, eliminando a função 

classificatória.  

O processo de avaliação partirá sempre do diagnóstico da situação inicial do aluno, 

onde serão traçadas intervenções significativas para os problemas diagnósticos, bem como 

momentos de comparação em relação ao crescimento do aluno.  

De acordo com a proposta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a 

escola adotará a avaliação formativa que tem como objetivo identificar e conhecer o que o 

aluno já aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, a fim de que se providenciem os meios 

necessários a continuidade dos seus estudos. Tal avaliação será feita através de portfólio, 

observações e registros, não se descartando a utilização da prova, que será associada aos 

demais procedimentos avaliativos como: testes, jogos didáticos, preenchimento de fichas 

baseadas em testes da psicogênese, acompanhamento de atividades individuais e coletivas. 

A avaliação escrita realizada uma vez por bimestre será da seguinte forma: 

 1º ao 3º ano (BIA) - Avaliação integrada. 

 4º e 5º anos – Duas avaliações, uma de exatas e outra de humanas, ambas fazendo 

uso de gabarito. Nessas turmas são feitas avaliações escritas no decorrer do bimestre. 

Os resultados das avaliações serão registrados sob a forma de relatórios individuais, 

que serão repassados aos pais ao final de cada bimestre, após serem avaliados e discutidos 

no conselho de classe bimestral, realizado por professores, pais, equipe gestora, SAA, SOE 

e EEAA. Posteriormente será realizada reunião bimestral com os pais e responsáveis, para 

avaliar o desenvolvimento do aluno naquele bimestre. 

Os alunos conhecerão e participarão do processo de avaliação através de momentos 

monitorados pela direção, onde perceberam suas conquistas e potencialidades, sendo 

estimuladas a superar suas dificuldades e limitações. Tal trabalho será feito em turma 

individualmente e coletivamente. 

         Como uma escola inclusiva estamos preparados para receber o aluno especial e 

auxiliá-lo para que progrida, avance e aprenda. Nessa linha de pensamento, fazemos uso 

da adequação curricular ancorados em uma avaliação diagnóstica, mas também processual, 

com instrumentos efetivos aliados a um planejamento coletivo, onde a equipe pedagógica, o 

atendimento educacional especializado e o professor regente buscam alternativas para 

promover as aprendizagens dos estudantes. 

Adotamos nesta Unidade de Ensino o Sistema Permanente de Avaliação Educacional 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SIPAEDF) que objetiva assegurar 

o processo de avaliação do desempenho dos estudantes, da gestão e do contexto escolar 

com vistas a direcionar políticas públicas educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas 

e administrativa buscando a qualidade no processo de ensino-aprendizagem. 

A prova diagnostica será aplicada anualmente para todos os alunos do 2º e 4º anos, no 

1º bimestre do ano letivo, contendo itens de múltipla escolha e abertos composto pela área 

de: Língua portuguesa, redação, matemática, ciências humanas e naturais. 

Realizaremos a avaliação institucional no formato digital, conforme procedimentos 
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metodológicos fornecidos pela Diretoria de Avaliação da SEEDF. 

De posse dos resultados obtidos nas avaliações citadas acima analisaremos os 

elementos que interferem direta ou indiretamente no desempenho dos alunos, promovendo 

ações pedagógicas e administrativas que dirimam as fragilidades e fortalecem as 

potencialidades institucionais de forma a promover melhorias da qualidade social da 

educação. 

 

10 – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A organização curricular da Escola Classe 04 do Cruzeiro está centrada no Currículo 

em Movimento da Educação Básica da SEEDF. O trabalho do ensino fundamental, 2º ciclo, 

é pautado nos seguintes eixos transversais: Educação para a diversidade/Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade com os eixos 

integradores: Alfabetização/letramentos/ludicidade dividida em: Língua Portuguesa, 

Matemática, Artes, Educação Física, Ciências Humanas: História e Geografia, Ciências da 

Natureza e Ensino Religioso.  

Na perspectiva do currículo há o trabalho com projetos que visa focalizar as 

aprendizagens e disciplinas de uma forma contextualizada com a realidade social. O projeto 

busca desenvolver temas do cotidiano sendo embasados em aspectos sociais, culturais e 

econômicos. 

Dentro da perspectiva de diagnose, se promove a interdisciplinaridade onde há a 

interação entre disciplinas em atividades e avaliações com o objetivo de integrá-las a fatos 

do cotidiano e entre si. 

O projeto vem a favorecer a relação da teoria com a prática, pois através das atividades 

desenvolvidas tentamos mostrar ao aluno a sociedade em que ele vive desenvolvendo uma 

visão crítica reflexiva. Os conteúdos são contextualizados de forma que o aluno saiba por 

quê? Para que? E como o conteúdo trabalhado influenciará no seu dia a dia. A 

contextualização está sempre vinculada ao subtema escolhido do projeto e aos temas 

transversais para que ocorra uma rede de conhecimentos articulados, desfragmentados e 

com integração em várias áreas. Pensando nesse conjunto propõe-se atividades coletivas 

visando o grande grupo individuais com a construção do portfólio escolar e integradoras que 

atendem as famílias dos alunos. 

  A proposta da Escola Classe 04 do Cruzeiro está centrada na aprendizagem do aluno 

respeitando suas potencialidades e acreditando que o mesmo interage na vida social e no 

ambiente escolar de forma participativa e integradora. Nossos alunos são enturmados em 

classes comuns, turmas de Integração Inversa ou Classes Especiais conforme suas 

necessidades e orientações da Estratégia de Matrícula. 

 Existe o projeto maior da escola denominado “Vivências” que após diagnóstico e 

necessidades apresentadas vão se desenvolvendo subprojetos que serão trabalhados 

semestralmente. O Projeto Vivência tem o objetivo de trabalhar temas que venham garantir 

a unidade curricular e o desenvolvimento dos eixos transversais: Educação para a 

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

Sustentabilidade. Juntamente com os eixos integradores específicos da Educação Infantil – 

educar e cuidar, brincar e interagir além de inserir um atendimento as especificidades dos 

alunos de Classe Especial, fortalecendo um trabalho de forma coletiva e contextualizada. 
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 Para o ano de 2019 foi definido o tema “Valorizando o meu Brasil”.   Antes de iniciar 

o projeto trabalhamos com a visão diagnóstica para conhecer o aluno, sua história escolar e 

de vida, seu nível de aprendizagem, suas aptidões e dificuldades. Esse diagnóstico inicial é 

feito com os alunos, através de entrevista, buscando saber seus sonhos e expectativas, se 

evitando os rótulos. Na parte pedagógica aplicamos um teste de sondagem, onde se avalia 

o teste da psicogênese, leitura, produção e matemática, em cada bimestre. No decorrer do 

ano vão se arquivando os testes, promovendo comparativos para que haja um 

acompanhamento individual do aluno. 

Tendo em vista a organização do tempo e do espaço escolar, o atendimento aos 

estudantes é acompanhado por uma pedagogia diferenciada por meio dos Ciclos de 

aprendizagem, sendo assim após coleta de dados a direção em conjunto com os 

professores, preparados pelo PNAIC, e equipes como: sala de apoio, sala de recursos, 

serviço de orientação educacional e psicopedagogia irão realizar a análise e tabulação dos 

dados, a fim de definir a metodologia a ser aplicada e estratégias de intervenções por turma 

frente ao resultado do diagnóstico. Intervenções de reforço escolar, oficinas, 

reagrupamentos, atendimento das equipes especializadas, dentre outros, buscam um 

trabalho interdisciplinar, fazendo com que o conhecimento do aluno seja global, e não 

fragmentado. 

Conforme a Lei nº 10.693/03 os conteúdos referentes à história e cultura afro – 

brasileira e africana serão trabalhados dentro do currículo, sendo privilegiados em aulas de 

artes e literatura, além da inclusão do tema no trabalho com projetos escolares. 

A instituição de ensino buscará materiais de esclarecimento sobre o tema, montando 

na biblioteca escolar um acervo de consulta para o planejamento dos professores.   

Em atendimento a Lei 9394/96 LDB a escola desenvolve ações e estratégias para 

integração e inclusão dos alunos, favorecendo o acesso, a permanência e o sucesso escolar 

desenvolvendo um ensino cooperativo entre educadores sociais, monitores, sala de recurso 

/ apoio e a professora regente, integrando a família ao ambiente escolar bem como 

orientando quanto ao atendimento especializado adequado, realizando a adaptação do 

material didático e pedagógico e adaptação para a acessibilidade física, atendendo o aluno 

na sua necessidade especial, auxiliando-o em sua caminhada, superando as condições 

limitantes. 

Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo 

que indicam referenciais para leitura de mundo, com vivências diversificadas e a construção 

e reconstrução de saberes para o trabalho pedagógico que será desenvolvido de forma 

interdisciplinar, integrada e contextualizada. 

A instituição tem por base as diretrizes norteadoras da SEDF, com vistas à promoção 

de uma nova cultura educacional comprometida com a gestão da aprendizagem, ou seja, 

“zelar pela aprendizagem dos alunos” e assim formar cidadãos competentes, sensíveis e 

éticos. 

 

11 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 

Objetivos:  

 Definir caminhos na busca pela qualidade social da educação por meio da PP; 
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 Estabelecer as ações pedagógicas e administrativas, que servirão de “ponte” entre o 

existente e o desejável; 

 Diagnosticar a realidade atual da unidade de ensino; 

 Construir a PP baseada na realidade e necessidades da comunidade escolar; 

 Oferecer o melhor à comunidade escolar resultando em uma educação de qualidade 

e exercendo o princípio da gestão democrática; 

 

Metas: 

 Reunir com 100% dos alunos da escola, por modalidade, e realizar o levantamento do 

que gostam, não gostam e o que precisa melhorar na escola; 

 Realizar momentos de discussão e estudo com 100% dos funcionários da escola para 

revisão da PP na semana pedagógica e nas coletivas; 

 Reavaliar projetos anteriores; 

 Reavaliar questionamentos e ações solicitadas pelos pais e envio de questionários 

anteriores; 

 Aumentar em 50% a participação das famílias, buscando ouvi-las e estar acessível a 

sugestões e propostas. 

 Elaborar a Proposta Pedagógica juntamente com pelo menos 50% da comunidade 

escolar; 

 

Ações: 

 Realização de reuniões com os alunos, pela direção, identificando as necessidades 

de mudanças no ambiente escolar; 

 Realização de questionário a ser enviado aos pais sobre as opiniões para elaboração 

da PP. 

 Reformular objetivos, em conjunto com a comunidade escolar, para construção da 

Proposta Pedagógica; 

  Realizar intervenções imediatas, conforme necessidade; 
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DIMENSÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇAO 

DAS AÇÕES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

Elevar o 

desempenho 

acadêmico 

dos alunos 

 Conhecer bem o aluno, sua 

história escolar e de vida, seu 

nível de aprendizagem, suas 

aptidões e dificuldades através 

de entrevista sócio econômica 

nas turmas; 

Ter uma visão EM 100% 

da clientela que 

recebemos 

Será 

realizada em 

reuniões e 

coordenações 

coletivas  

Equipe Gestora 

Coordenadores 

SOE  

Professores  

 

No primeiro mês 

de aula do ano 

letivo 

 Promover excursões para aulas 

em ambientes externos. 

Propiciar 100% de 

vivências/oportunidades 

de integrar-se a 

diferentes ambientes e 

culturas. 

Será 

realizada em 

reuniões e 

coordenações 

coletivas 

Equipe gestora 

Toda a escola 

Durante o ano 

letivo. 

 Realizar a tabulação dos dados 

e o relatório diagnóstico de cada 

turma; 

 Montar portfólios por turma com 

todas as informações coletadas; 

Ter um 

acompanhamento de 

80%, sistemático e 

atualizado do 

desenvolvimento dos 

alunos 

Será 

realizada em 

reuniões e 

coordenações 

coletivas 

Equipe gestora 

Coordenadores 

Após a 

realização das 

testagens e 

entrevistas  
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 Traçar estratégias e 

intervenções para sanar as 

dificuldades;  

 

OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇAO 

DAS AÇÕES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

 

Melhorar a 

frequência e 

desempenho 

dos alunos 

convocados 

para 

atendimento 

individualizado 

 Elaboração no primeiro semestre de um 

plano interventivo abrangendo a visão 

diagnóstica e atendendo a 

particularidade e dificuldade do aluno;  

 Programar um sistema contínuo de 

acompanhamento e avaliação dos 

alunos com baixo rendimento; 

 Promover adaptações curriculares 

quando necessária para determinados 

alunos; 

 Garantir a execução do Projeto de 

Reforço Escolar previsto com aumento 

dos índices de frequência; 

 

 

Sanar em 

100% as 

dificuldades 

dos alunos 

em sua 

totalidade 

 

 

Em reuniões 

bimestrais e 

no Conselho 

de classe 

 

 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

Sala de Recursos 

SOE  

Professores  

 

 

 

 

 

 

Durante todo o 

ano letivo 
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 Oferecer atividades diversificadas e 

lúdicas que atendam às necessidades 

individuais do educando. 

 Conscientizar a família sobre a 

importância desses momentos, e em 

caso de infrequências e atrasos 

frequentes, buscar o apoio junto ao 

Conselho Tutelar. 

Fortalecer o 

momento 

cívico e social 

 Promover o momento cívico com toda a 

escola, oportunizando a participação de 

toda a comunidade escolar. 

 Dar continuidade a esse momento em 

sala de aula com trabalhos relativos ao 

tema. 

Despertar 

100% de 

ações de 

civismo e 

cidadania. 

Em reuniões 

bimestrais e 

no Conselho 

de Classe 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

SOE  

Professores  

 

Todas as 

segundas-feiras 

durante o ano 

letivo 
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OBJETIVOS 

AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

Melhorar e 

organizar a 

prática 

pedagógica 

(Projeto 

Vivência) 

 Montar e entregar no início do ano o 

caderno recomeçar com todos os itens 

para um planejamento anual (grades de 

planejamento; calendários, regras 

administrativas e pedagógicas) 

 Promoção semanal de coordenações 

coletivas e momentos de estudo com 

registro próprio; 

 Fornecer instrumentos de suporte que 

venham auxiliar os professores das 

turmas que apresentarem maiores 

dificuldades; 

 Promover oficinas pedagógicas 

 Realizar conselho de classe 

bimestralmente. 

 

Melhorar em 

80% a prática 

do professor 

e manter a 

coletividade 

da Escola 

bem como 

sua 

organização 

pedagógica 

 

Será realizada 

em reuniões e 

coordenações 

coletivas 

 

Equipe gestora 

Coordenadores 

SOE 

 

Durante todo o 

ao letivo 

Estabelecer 

o direito a 

 Oferecer turmas reduzidas conforme a 

lei. 

Atender em 

100% os 

Será realizada 

em reuniões e 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

Durante todo o 

ao letivo. 
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inclusão 

previsto em 

lei 

 Garantir acessibilidade nas atividades 

pedagógicas. 

 Promover oportunidades de formação 

continuada sobre o tema. 

 Garantir a elaboração e execução da 

Adequação curricular. 

 Desenvolver Semana de Educação para 

a vida. 

 Desenvolver no Dia Nacional de Luta 

pela pessoa com deficiência e a 

Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos 

alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais, atividades alusivas ao tema, 

com a participação de toda a 

comunidade escolar. 

alunos em 

suas 

necessidades 

específicas. 

coordenações 

coletivas 

SOE  

Sala de recursos 

Professores  

Funcionários 
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 OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

Incentivar a 

formação 

continuada. 

 

 

 Promover a formação 

continuada buscando 

momentos coletivos de 

elaboração de projetos e 

subprojetos; 

 Divulgar os cursos oferecidos 

pela EAPE, MEC e outros 

órgãos vinculados a SEDF; 

 Resgatar momentos de estudos 

e debates; 

 Tratar temas variados de 

interesse escolar tais como: 

inclusão, direitos e deveres, 

servidor também educa, entre 

outros; 

 Realizar uma vez por semana a 

coordenação coletiva dinâmica. 

 

Estabelecer em 

80% com o 

professor uma 

conexão 

pedagógica para 

que ele sempre 

procure inovar 

 

Será realizada 

em reuniões e 

coordenações 

coletivas 

 

Equipe gestora 

Coordenadores 

 

Durante todo o ao 

letivo 
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Desenvolver 

projeto de 

transição 

com os 

alunos do 5º 

ano. 

 Reunião com os pais da 

escola. 

 Dia de rodízio de professores 

em algum momento durante o 

ano (5º ano). 

 Visitar à escola sequencial 

com um dia de atividade de 

integração. 

 Promover momento de 

acolhida do 5º ano. 

Proporcionar em 

70% um momento 

de transição 

condizente com a 

realidade. 

Será realizada 

em reuniões e 

coordenações 

coletivas 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

SOE  

Professores  
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DIMENSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA E GESTÃO DE PESSOAS 

 

  

OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

 

Democratizar a 

gestão da escola, 

assegurando um 

desempenho 

satisfatório da 

instituição; 

 

 

 Articular reuniões dos 

conselheiros com seus 

segmentos para discussão 

do que se espera da escola; 

 Promover reuniões de 

avaliação institucional de 

acordo com as datas 

previstas no calendário 

escolar; 

 Envolver no início do ano 

letivo a comunidade escolar 

no processo de elaboração 

da Proposta Pedagógica; 

 

 

Aumentar em 30% a 

participação efetiva 

dos pais nas 

decisões escolares  

 

Após as 

reuniões 

 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

Sala de Recursos 

SOE  

Professores  

 

 

Durante todo o ano 

letivo 



 

 

69 

 

 

 

OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

 

Envolver a 

comunidade 

escolar na 

elaboração da 

Proposta 

Pedagógica 

 Envio de questionário avaliativo 

para as famílias, com o objetivo 

de colher sugestões para 

elaboração da Proposta 

 Tabulação de dados referente a 

sugestões e questionamentos; 

 Realizar oficinas, palestras e 

discussões de ações e 

sugestões. 

 

  

Atingir em 60% o 

número de pais e 

representantes por 

segmento na 

elaboração da 

Proposta 

 

 

Após as ações 

analise dos 

resultados 

 

 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

SOE  

Professores  

 

 

 

Durante o início 

do ano letivo 

Trabalhar o dia 

letivo temático 

com toda a 

comunidade 

escolar 

 Aproveitar temas da atualidade 

para envolver a comunidade 

escolar através de debates, 

palestras, amostra de 

atividades dos alunos, etc. 

Fazer com que 

as crianças 

assimilem pelo 

menos 90% do 

que foi 

trabalhado nos 

temas.  

Após as ações 

analise dos 

resultados 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

SOE  

Professores  
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OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

Fortalecer a 

participação 

dos pais na 

escola; 

 

  Criar um espaço de avaliação 

constante com: envelopes de 

sugestões, Assembleia 

participativa, caderno de 

ouvidoria; 

 Promover momentos de 

palestras, debates e eventos 

para as famílias;  

 Melhorar o relacionamento com 

alunos, pais e comunidade; 

 Estabelecer parcerias na escola 

ou voluntários; 

Promover pelo menos uma 

reunião mensal com os 

membros do Conselho Escolar 

e APM 

 Promover eventos e feiras 

culturais na escola; 

 

 

Melhorar em 50% 

os canais de 

comunicação e 

barreiras entre pais; 

professores e 

Direção. 

 

 

Após as 

reuniões 

 

 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

Sala de Recursos 

SOE  

Professores  

 

 

 

Durante todo o ano 

letivo 
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DIMENSÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇAO 

DAS AÇOES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

Manter a 

documentação da 

escola organizada 

para recebimento 

dos recursos 

 Observar e atualizar sempre os 

documentos necessários para 

recebimento dos recursos junto ao 

Banco, CRE e órgãos superiores. 

Receber 100% dos 

recursos para 

investimento na 

Escola 

Será realizada 

constantemente 

Equipe Gestora 

Membros eleitos 

da APM e 

Conselho 

Escolar 

Sempre que 

necessário 

durante o ano 

letivo 

Informar a 

comunidade o 

valor recebido das 

verbas  

 Informar o valor recebido 

sempre que depositado através de 

nota em jornalzinho interno, bilhetes 

ou reunião bimestral. 

Ter 100% de 

comunicação clara e 

transparente em 

relação às verbas 

Será realizada 

constantemente 

 

Equipe Gestora 

 

Sempre durante 

o ano letivo 

Garantir a todos o 

direito a 

participação 

 Realizar reuniões para definir 

quais são as prioridades da Escola 

 Utilizar o resultado dos questionários 

da proposta para traçar metas de 

compra 

Dar a todos os 

envolvidos 100% do 

direito à participação 

 

Será realizada 

constantemente 

 

Equipe Gestora 

 

Sempre que 

necessário 

durante o ano 

letivo 
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Realizar a 

prestação de 

contas de forma 

clara e 

transparente 

 Manter os documentos em 

ordem seguindo as orientações da 

CRE, bem como os prazos 

estabelecidos para prestação de 

contas. 

 Enviar a prestação de contas 

através de bilhetes e murais na 

escola. 

Receber 100% dos 

recursos para 

investimento na 

Escola 

Será realizada 

constantemente 

Equipe Gestora 

Membros eleitos 

da APM e 

Conselho 

Escolar 

Sempre que 

necessário 

durante o ano 

letivo 
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OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇAO 

DAS AÇÕES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

Melhorar o 

relacionamento 

dentro do 

ambiente escolar 

 Implementar o projeto madrinha 

das turmas  

 Discutir a escolha da 

madrinha/padrinho da turma. 

Que todos se sintam 

100% responsáveis 

pelos alunos e 

coletivo escolar  

Após as ações 

analise dos 

resultados 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

SOE  

Professores  

 

 

Durante todo o 

ano letivo 

 

Melhorar as 

relações 

interpessoais no 

ambiente de 

trabalho; 

 

 

 Promover bimestralmente 

encontros pedagógicos com os 

servidores da escola; 

 Definir em calendário data para 

avaliação institucional. 

 

 

 

Fortalecer em 80% o 

diálogo entre os 

segmentos buscando 

a coletividade; 

 

 

Nas reuniões 

citadas 

 

Equipe Gestora 

Coordenadores 

SOE  

 

 

 

Durante todo o 

ano letivo 
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DIMENSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

- Manter as 

instalações e os 

equipamentos da 

escola em 

condições de uso; 

 

 Suprir as necessidades da 

escola através de verbas 

públicas; 

 Suprir as necessidades da 

escola através da arrecadação 

da APM; 

 Apresentar o balancete da APM 

aos pais. 

 Realizar pequenos reparos 

hidráulicos e elétricos para um 

bom funcionamento; 

Manter a Escola em 

100% de condições 

de funcionamento 

Após a 

execução do 

serviço 

necessário 

 

Equipe Gestora 

 

 

Sempre que 

necessário  

durante o ano 

letivo 

 - Melhorar as 

condições de 

trabalho dos 

profissionais da 

 Comprar equipamentos 

necessários ao uso dos 

servidores e professores, a fim 

Equipar a Escola em 

50% com materiais 

que melhorem a 

prática diária dos 

Após a 

realização da 

compra 

 

Equipe Gestora 

 

 

Sempre que 

necessário  

durante o ano 
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Escola de facilitar o trabalho de cada 

profissional; 

 Informar aos pais a situação 

financeira da escola. 

 

profissionais  letivo 

Replanejar e 

organizar o 

espaço físico 

 Solicitar a construção de um 

pátio coberto. 

 Colocar tela na quadra de 

futebol, para a bola não atingir 

as crianças. 

 Construir depósitos e trocar o 

piso do pátio. 

 Melhorar a qualidade dos 

banheiros dos professores e 

reformar o dos deficientes. 

 Pintura das salas e troca do 

telhado.  

Fazer com que a 

Escola atenda em 

100% a demanda e 

ações do PPP 

Após a 

execução do 

serviço 

necessário 

 

Equipe Gestora 

SEEDF 

 

Sempre que 

necessário  

durante o ano 

letivo 
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  
Coordenador: Tiago Junio Gonçalves de Sousa  (Mat. 219372-8) 

 
 

 Objetivo geral: Atuar em conjunto com os profissionais da Escola, buscando o aperfeiçoamento e inovação do trabalho pedagógico.  

Objetivo específico: Articular em parceria com a Equipe Gestora a elaboração, implementação e avaliação da PPP 2018. 

AÇÕES / ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS PELO 
DESENVOLVIMENTO DA 

AÇÃO 

PÚBLICO ALVO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Articular junto aos segmentos 
escolares e comunidade a 
construção e implementação 
da PP. 

 Equipe Gestora 

 SOE 

 Coordenador 

 Professores 

Toda a comunidade 
escolar e os 
segmentos existentes 
na unidade escolar 

Durante o ano letivo 
de 2019 

Será feita de forma 
processual e gradativa 
através de registros, 
reuniões e relatos.  

Objetivo específico: Garantir em parceria com a Equipe Gestora o cumprimento da coordenação pedagógica individual e 
coletiva 

Participar da coordenação 
pedagógica individual do 
professor 

 Equipe Gestora 

 Coordenador 

 Professores 

Todos os professores 
regentes 

Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada durante 
o ano letivo com o 
acompanhamento das 
ações dos envolvidos 

Participar e organizar em 
conjunto com a Equipe 
Gestora a coordenação 
coletiva da instituição 

 Equipe Gestora 

 SOE 

 Coordenador 

 Professores 

Todo o corpo docente, 
professores 
readaptados e 
orientadora 
educacional. 

Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada 
semanalmente em 
momentos da 
coordenação. 

Objetivo específico: Organizar os documentos pedagógicos e administrativos destinados aos professores 

Tomar conhecimento e 
repassar os documentos que 
envolvem convocações, 
cursos e aperfeiçoamentos 
destinados aos professores.  

 Equipe Gestora 

 SOE 

 Coordenador 

 Professores 

Corpo docente Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada 
semanalmente em 
momentos da 
coordenação 

Organizar e manter um mural 
de documentos destinados 

 Equipe Gestora 

 Coordenador 

Corpo docente Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada 
semanalmente em 
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aos professores  Professores momentos da 
coordenação 

Participar de reuniões e de 
cursos de formação 
continuada promovidos pela 
EAPE e pela SUBEB. 

 Coordenador  Corpo docente Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada por 
meio de registros e 
relatos nas coletivas. 

Assumir a regência das 
turmas na ausência do 
professor regente, de forma a 
não haver prejuízo para os 
estudantes. 

 Coordenador 

 Equipe Gestora 

Estudantes Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada por 
meio de formulários de 
substituição 

Participar, organizar e 
direcionar as formações 
continuadas. 

 Equipe Gestora 

 SOE 

 Coordenador 

 Professores 

Todo o corpo docente, 
professores 

readaptados e 
orientadora 

educacional. 

Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada por 
meio de reuniões em 
coletivas, e 
participação dos 
professores. 

Orientar o professor regente 
quanto à dinâmica do 
trabalho pedagógico e rotina 
organizacional e 
administrativa da UE. 

 Equipe Gestora 

 SOE 

 Supervisão 
administrativa 

 Coordenador 

 Secretaria 

Corpo docente Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada por 
meio das reuniões 
semanais. 
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS  
Ana Carla Menezes Leite – matrícula 216570-8 

 

01 - Objetivo específico: Informar aos pais dos alunos ANEEs sobre funcionamento da Sala de Recursos 

Ação Representantes Cronograma Avaliação 

- Atender familiares dos ANEEs, receber cópias 
dos relatórios, laudos e fichas de 
acompanhamentos da equipe especialista. 
- Promover reuniões com familiares, 
cuidadores, educador social voluntário, 
professores. 
- Solicitar cópias de relatórios das escolas 
tributárias e avaliações da equipe especialista. 
- Promover adaptações individualizadas 
relativa ao Projeto Pedagógico ao currículo. 
- Orientar as famílias para o seu envolvimento 
e sua participação no processo educacional. 

- Professor de Sala de 
Recursos  
- Gestores 
- Orientador Educacional 
- Coordenador de Ensino 
Especial 
- Monitores 
- EEAA 

Fevereiro e março de 
2019 e sempre que 
surgir a demanda 

- Através de assinatura da 
frequência 
- Através do comparecimento 
das famílias as reuniões 
- Comparecimento a sala de 
recurso em data posterior a 
reunião ou por iniciativa própria 
ou a chamado. 
 

02 - Objetivo específico: Sensibilizar alunos para inclusão e boa convivência com os alunos ANEEs. 

Ação Representantes Cronograma Avaliação 

- Orientar professores quanto a estratégias de 
inclusão e boa convivência entre alunos. 
- Promover momentos de sensibilização, 
principalmente com as turmas inclusivas, 
através de vídeos/filmes, histórias e dinâmicas 
que levem a reflexão sobre as diferenças, 
potencialidades e limitações de cada indivíduo. 

- Professor de Sala de 
Recursos 
- Gestores 
- Professores regentes 
- Alunos 
- Funcionários da Escola 

- No início do ano 
letivo (fevereiro) e ao 
longo dos bimestres, 
sempre que 
necessário. 
 

- Melhoria nas relações 
colega/colega 
- Atitudes de respeito e 
solidariedade com o colega 
ANEE  
- Através de confecção de 
painéis, comparecimento dos 
palestrantes 
- Ouvir o retorno dos próprios 
estudantes após os momentos 
de sensibilização 
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03 - Objetivo específico: Estabelecer parceria efetiva com os professores para consolidar inclusão dos ANEEs 

Ação Representantes Cronograma Avaliação 

- Promover adaptações individualizadas 
relativa ao Projeto Pedagógico e ao currículo. 
- Orientar o professor regente sobre 
estratégias que promovam e favoreçam 
autonomia e envolvimento do aluno em todas 
as atividades do grupo. 
- Flexibilizar o currículo envolvendo o aluno na 
rotina da escola. 
- Auxiliar os professores regentes na 
elaboração e planejamento de aulas, 
atividades, avaliações e Adequações 
Curriculares dos alunos ANEEs e demais 
estratégias pedagógicas que favoreçam o 
acesso do aluno e sua interação no grupo. 
- Promover as condições para a inclusão dos 
alunos em todas as atividades da escola. 
- Indicar e orientar o uso de equipamentos e 
materiais específicos e de outros recursos 
existentes na família e na comunidade. 

- Professores da Sala de 
Recursos 
-Professores Regentes 
- Coordenadores 
- Orientadores Educacionais 
-Professores Sala de 
Recursos e Professores 
Regentes 
 

- Durante todo ano 

letivo 

-  Através da conclusão das 
adequações em todos os 
componentes curriculares. 
- Através da mudança de 
estratégias, das possíveis 
alterações na adequação da 
família e do crescimento geral 
dos alunos AEE. 
 

04 – Objetivo Específico: Atender os alunos ANEEs em suas necessidades educacionais 

Ação Representantes Cronograma Avaliação 

- Promover o Atendimento Educacional 
Especializado aos alunos ANEEs, atuando 
como docente nas atividades de 
complementação ou suplementação curricular 
específico. 
- Promover adaptações individualizadas 
relativa ao Projeto Pedagógico ao currículo. 
- Complementar atividades que promovam 
reflexões, conhecimento e necessidade de 

- Professores da Sala de 
Recursos 
- Alunos ANEEs 
-Professores Regentes 
- Coordenadores 
- Orientadores Educacionais 
-Professores Sala de 
Recursos e Professores 
Regentes 

- Durante todo ano 
letivo 

- Promover conjunto de ações 
avaliativas para atender 
necessidades dos estudantes 
com vistas identificação das 
necessidades educacionais e 
eventual apoio pedagógico 
adequado. 
- Avaliar qualitativa, processual, 
contínua, permanente, flexível, 
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possibilidades de envolvimento do aluno. 
 
 

 global, cumulativamente. 
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE LEITURA 
Bianca Maria O. Rodrigues / Eronisa Carlos (Professoras readaptadas) 

 

 Objetivo geral: Exercer com os profissionais da escola, um apoio pedagógico em sala de leitura 

Objetivo específico: Auxiliar na organização distribuição do livro didático, bem como seu recolhimento. Organizar o acervo de modo que 
o mesmo seja utilizado pela comunidade escolar com acessibilidade, dentro das atividades propostas pelo PPP. 

AÇÕES / ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS PELO 
DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO 

PÚBLICO ALVO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Organização do ambiente da sala 
para os professores atenderem 
as turmas. 

Professores readaptados da sala 
de leitura. 

Alunos e professores 
regentes; 
Servidores da escola 
Professores readaptados 

Início do ano letivo Ela pode acontecer 
durante o transcorrer do 
ano e nas coletivas de 
quarta-feira. 

 

Disponibilizar o acesso de 
empréstimos para os alunos, 
professores e servidores. 

Professores readaptados. Alunos 
Professores regentes 
Professores readaptados  
Servidores 

Início do ano letivo No transcorrer do ano. 

 

Estimular e orientar os alunos 
quanto ao manuseio dos livros, 
despertando o gosto e a 
habilidade de leitura. 

Professores readaptados e 
regentes 

 
Alunos e professores. 

 
Início do ano letivo 

No transcorrer do ano. 
 

 

Organizar a distribuição dos kits 
didáticos. 

Professores readaptados Alunos e professores   
Início do ano letivo 

No transcorrer do ano 

 

AÇÕES / ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS PELO 
DESENVOLVIMENTO DA 
AÇÃO 

PÚBLICO ALVO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Montar e manter atualizados os 
arquivos de empréstimos para 
casa, alunos e professores. 

Professores readaptados Alunos, professores e 
servidores. 

Início do ano letivo. Será realizada nas 
coletivas da semana. 
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PLANO DE AÇÃO DE APOIO À DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2019  
Lucília Teixeira de Oliveira - 0202.109-9 (Professora readaptada) 

 

 Objetivo geral: Atuar em conjunto com os profissionais da Escola, servindo de apoio pedagógico à direção e 
coordenação pedagógica.  

Objetivo específico: Manter a comunidade escolar envolvida em todos os projetos pedagógicos da escola. 

AÇÕES / ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS PELO 
DESENVOLVIMENTO DA 

AÇÃO 

PÚBLICO ALVO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Organização do projeto da 
escola juntamente com a 
direção, participando 
ativamente nas tarefas 
pedagógicas, respeitando 
as limitações previstas no 
laudo médico de 
readaptação. 

 Professores 
readaptados 

 Alunos 

 Professores 
regentes  

 Direção 

Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada 
durante todo o ano 
letivo.  

Objetivo específico: Atender a comunidade escolar em sua excelência. 

Atender os professores, 
pais e os responsáveis dos 
alunos, sempre que 
necessário.  

 Professores 
readaptados 

 Professores 
regentes  

 Comunidade 
escolar 

 

Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada 
durante todo o ano 
letivo.  

Objetivo específico: Orientar de forma clara e precisa o corpo docente em seus relatórios individuais e seus diários de 
Classe 

Orientar os professores 
sobre a elaboração dos 
relatórios individuais (Rav). 
Auxiliar o Coordenador 
Pedagógico na revisão das 
provas bimestrais. 
Revisar e orientar o 

 Professores 
readaptados 

 

 Coordenador 

 Professores 
regentes  
 

 
Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada ao final 
de cada bimestre 
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preenchimento correto dos 
diários de classe (manual 
ou eletrônico). 
Participar das 
coordenações ofertadas 
pela SEEDF, “Virada 
Pedagógica” durante o ano 
letivo de 2019. 
Participar das coletivas da 
Unidade de Ensino. 

Objetivo  especifico: Participar de forma ativa no PPP da escola.  

Atuar na elaboração de 
informativos das atividades 
pedagógicas 

 Professores 
readaptados 

 Corpo docente 

 Alunos 

 
Inicio das atividades 
escolares 

Será feita no início do 
ano letivo. 

Objetivo específico: Elaborar e implantar o projeto “Vivências”. 

Elaborar e implantar o 
projeto Vivências, na qual 
é trabalhado temas do 
cotidiano, vinculados aos 
conteúdos para que os 
alunos percebam melhor o 
mundo ao seu redor por 
meio de atividades 
interdisciplinares e lúdicas. 

 Professores 
readaptados 

 Corpo docente 

 Alunos 

 Direção 

 
Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada 
durante todo o ano 
letivo. 

Objetivo específico: Atendimento ao aluno no momento cívico/ atendimento ao aluno em horário de aula.  

Participar da realização 
semanalmente do 
momento cívico com 
hasteamento e arreamento 
da Bandeira Nacional, com 
possível apresentação 
cultural dos alunos. 

 Professores 
readaptados 

 Direção 

 Corpo docente 

 Alunos 
 

Semanalmente Será realizada 
semanalmente 
durante todo o ano 
letivo. 
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Atendimento ao aluno no 
intervalo e nos horários de 
aula encaminhados pelo 
professor. 
Comunicar aos pais e 
responsáveis caso ocorra 
algum incidente no 
intervalo ou em horário de 
aula. 
Registrar as saídas 
antecipadas e liberações 
de alunos no livro de 
ocorrência. 
 
 

Objetivo específico: Promover momentos de palestras, debates e eventos para as famílias. 

Realização de momentos 
com a comunidade escolar 
de palestras, festas para 
as famílias, brincadeiras, 
formaturas, etc. 

 Professores 
readaptados 

 Direção 

 Corpo docente 

 Alunos 

 Comunidade 
escolar 

 
Durante o ano letivo 
de 2019 

Será realizada 
durante todo o ano 
letivo. 
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PLANO DE AÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
Raimunda Pinheiro- 023.569-5 (Professora de matéria extinta) / Rosângela Xavier da Cunha-036.479-7 (Professora readaptada) 

 

 Objetivo geral: Atuar em conjunto com os profissionais da Escola servindo de apoio ao trabalho do professor 

Objetivo específico: Oportunizar aos alunos um melhor desenvolvimento no processo de ensino aprendizagem contribuindo para a 
diminuição da exclusão digital e possibilitando o uso das tecnologias móveis. 

AÇÕES / ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS PELO 
DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO 

PÚBLICO ALVO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Apresentação do projeto do 
Laboratório aos alunos e 
professores/comunidade 
escolar através do PPP- 
Coord. pedagógica. 

Professores do laboratório Alunos e  
Professores regentes 

Início das atividades 
escolares 

Será feita através de uma 
conversa tira dúvidas. 

Objetivo específico: Assegurar em parceria com a Equipe Gestora o funcionamento pleno do laboratório 

Participar da coordenação 
pedagógica individual do 
professor no sentido de 
orientar quanto ao 
funcionamento do laboratório 
e participar coord. coletiva 
Avisar imediatamente a 
Equipe Gestora qualquer 
necessidade do local 

Equipe Gestora 
Coordenadora 
Professores 

Todos os professores 
regentes 
Equipe Gestora 

Durante o ano letivo de 
2019 

Será realizada durante o 
ano letivo com o 
acompanhamento das 
ações dos envolvidos 

Objetivo específico: Cumprir a grade horária respeitando os dias e horários destinados, cumprir a coordenação do CRTE: (Centro de 
Referência em tecnologias Educacionais) 

Incentivar e cobrar dos 
professores a frequência ao 
laboratório 

Equipe Gestora 
Coordenadora 
Professores 

 
Corpo docente 
Alunos 

 
Durante o ano letivo de 
2019 

Será realizada 
semanalmente em 
momentos da 
coordenação 
 

Objetivo específico: Implementar o registro das atividades desenvolvidas bem como os documentos pertinentes ao laboratório 

Registrar em caderno próprio Professor do laboratório Corpo docente/discente  Será realizada 
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as atividades desenvolvidas 
pelo professor nas aulas do 
laboratório 

Durante o ano letivo de 
2019 

semanalmente em 
momentos da 
coordenação 

Objetivo específico: Ofertar conhecimento ao corpo docente dos softwares educacionais disponíveis, visando o planejamento coletivo 
na coordenação para uso em seu planejamento das aulas no laboratório.  

AÇÕES / ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS PELO 
DESENVOLVIMENTO DA 
AÇÃO 

PÚBLICO ALVO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

No dia da coordenação do 
laboratório receber os 
professores para sanar duvidas 

Professores do laboratório Alunos 
Professores regentes 

Durante o ano letivo de 
2019 

Será feita através de uma 
conversa tira dúvidas. Ou 
formulário online 

Objetivo específico: Orientar aos alunos quanto ao uso da internet para fins pedagógicos na perspectiva da informática educativa 

Nas aulas planejadas dos 
professores que envolvam o 
uso da internet, facilitar o 
acesso à rede.   
 

 
Professores 
Professores do laboratório 

Alunos 
Professores regentes 

Durante o ano letivo de 
2019 

Será realizada durante o 
ano letivo com o 
acompanhamento das 
ações dos envolvidos 

Apresentar aos professores e 
alunos os jogos educativos das 
disciplinas 

Professores 
Professores do laboratório 

 
Corpo docente 
Alunos 

 
Durante o ano letivo de 
2019 

Será realizada 
semanalmente em 
momentos da 
coordenação 

Objetivo específico: Manter o laboratório funcionando adequadamente e organizado para as atividades propostas pelos professores 

 Apresentar a todos as regras 
de funcionamento bem como o 
uso das máquinas (fragilidades, 
potencialidades) 

Professor do laboratório Corpo docente 
Alunos 

Início do ano e 
Durante o ano letivo de 
2019 

Será realizada 
semanalmente em 
momentos da 
coordenação 

Fixar com os alunos e 
professores a regra de que não 
pode se alimentar no 
laboratório 

Professor do laboratório Corpo docente 
Alunos 
Equipe Gestora 

Início do ano e 
Durante o ano letivo de 
2019 

Será realizada 
semanalmente em 
momentos da 
coordenação 

Objetivo específico: Elaborar matriz de atendimento especificando dias e horários para realização de atividades com os alunos 
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Montar a matriz de atendimento 
às turmas, respeitando o horário 
de lanche, o tempo de aula, o 
recreio e o horário da aula na 
sala de leitura 
e a coordenação do Centro de 
referência em tecnologias 
educacionais 

Professor do laboratório 
Corpo docente 
Alunos 
 

Início do ano 

Será realizada 
semanalmente em 
momentos da 
coordenação 
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PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO E APRENDIZAGEM 
 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: Escolas Classes 04 e 05 do Cruzeiro                                                      Telefone: 3901.2584 

Equipe de apoio escolar: Eliane Pereira Alves (Psicóloga)                                                Matrículas: 227.851-0 

E-mails: elianealvespscicologa@mail.com                                                                          Celular: (61) 99661.2227 

Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino 

 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

 

                 A Escola Classe 04 do Cruzeiro, localizada na SHCES quadra 405/407, Área Especial - Cruzeiro Novo, na cidade de Brasília DF, 

atua no Ensino Fundamental I. Nos períodos matutino e vespertino, atendendo 16 turmas.   

No período matutino - 140 estudantes, distribuídos em 8 turmas: 

 01 Classe Especial A (01 estudante) 

 01 turma de 1ºano (1ºA - 15 estudantes); 

 02 turmas de 2º ano (2ºA - 15 e 2ºB - 15 estudantes); 

 02 turmas de 3º ano (3ºA - 21 e 3ºB - 17 estudantes); 

 01 turma de 4ºano (4ºA - 28 estudantes); 

 01 turma de 5º ano (5ºA - 28 estudantes).  

        

        No período vespertino - 141 estudantes, distribuídos em 8 turmas, também:  

 01 Classe Especial B (01 estudante) 

 01 de 1ºano (1ºB - 22 estudantes); 

 01 de 2º ano (2ºC - 19 estudantes);  

 02 de 3º ano (3ºC - 18 e 3ºD - 20 estudantes); 
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 02 de 4ºano (4ºB - 15 e 4ºC - 20 estudantes); 

 01 de 5º ano (5ºB - 26 estudantes). 

 

Totalizando 281 estudantes matriculados nessa Escola, com faixa etária entre 06 e 12 anos. Os estudantes, em sua grande maioria, 

são oriundos do Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo, Vila Estrutural e Sudoeste. Alguns apresentam contextos familiares de grande vulnerabilidade 

social. 

        A Escola é atendida pela Sala de Apoio à Aprendizagem, que realiza seu trabalho no CEFAB e Sala de Recurso na própria escola.  

           Em 2019 a escola está desenvolvendo o Projeto Pedagógico cujo tema é: Valorizando o meu Brasil.  

 

                       Equipe escolar composta por: 

 

 Diretora: Simone Alves Cardozo Martins,  

 Vice-Diretora: Graziella Hott do Amaral,  

 01 Coordenador: Tiago Junio Gonçalves de Sousa, 

 18 professores regentes, uma na Sala de Recursos e uma de matéria extinta na sala de informática, 

 06 profissionais readaptados,  

 01 Orientadora Educacional,  

 01 Psicóloga da EEAA, 

 01 Chefe de Secretária, 

 01 Auxiliar de Secretária, 

 01 Supervisora administrativa 

 02 merendeiras,  

 04 Educadores Sociais Voluntários,  

 01 Monitora 

 05 Auxiliares de limpeza,  

 04 Vigia  
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Quadro Geral da Escola - 2019 

 

Turmas 
Quantidade 

de turmas 

Quantidade 

de ENEES 

Modalidade 

(deficiência/transtorno) 
Turmas 

Total 

estudantes 

ano 

Classe 

Especial 
2 2 1 (DMU), 1(TEA) 

Classe 

Especial 
2 

1º Ano 2 2 1 (TOD), 1(TEA) 

Matino: II 

Vespert: 

CCI  

37 

2º Ano 3 6 
3(TEA), 2 (TDAH), 

1(ON) 

2 (II) e 1 

(CCI) 
49 

3º Ano 4 10 

1(TEA), 3 (TDAH), 3 

(DI), 1 (TOD),  

1(S.DOWN),  

1 (TPAC),  

1 (CC), 

1(CCI) e 1 

(II) 

76 

4º Ano 3 2 1 (TDAH),  1 (DI), 
2 (CC) e 1 

(II) 
63 

5º Ano 2 2 1 (TDAH), 1 (TPAC). 3 (CCI) 54 

Total 16 24 24 16 281 

Legenda: II=integração inversa; CC=classe comum; CCI=classe comum inclusiva. 
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

MAPEAMENTO 

INSTITUCIONAL 

META 2 

Garantir que as 

unidades 

escolares de 

ensino 

fundamental, no 

exercício de 

suas atribuições 

no âmbito da 

rede de proteção 

social, 

desenvolvam 

ações com foco 

na prevenção, 

na detecção e no 

encaminhamento 

das violações de 

direitos de 

crianças e 

adolescentes 

(violência 

psicológica, 

física e sexual, 

Conhecer a estrutura 

física e funcional da 

escola. 

Identificar as 

convergências, 

incoerências, conflitos 

ou avanços 

existentes nas ações 

institucionais. 

Identificar nas 

práticas educativas 

as tendências 

educacionais e as 

concepções sobre 

educação, ensino, 

desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Identificar a 

organização e as 

relações que se 

desenvolvem no 

processo de gestão 

escolar. 

Análise 
documental e 
levantamento de 
dados referentes 
ao contexto da 
escola. 
Escuta e 
observação da 
comunicação entre 
os diversos atores 
do cotidiano 
escolar. 
Acompanhamento 
do processo de 
ensino 
aprendizagem 
para verificação 
das práticas 
educativas. 
Participação nas 
reuniões com a 
gestão escolar, 
buscando 
contribuir para 
tomadas de 
decisões que 

 
 
 
 
 
 
 
EEAA 

 
 
 
 
 
 
 
No decorrer do 
ano letivo 

 
 
 
Relatórios 
do 
IEDUCAR; 
Relação dos 
ENEE’s 
Relação dos 
estudantes 
enturmados; 
Participação 
nas 
coletivas; 
Participação 
dos 
conselhos 
de classe; 
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negligência, 

constrangimento, 

exploração do 

trabalho infanto-

juvenil, uso 

indevido de 

drogas e todas 

as formas de 

discriminação) 

por meio da 

inserção dessas 

temáticas no 

projeto político-

pedagógico e no 

cotidiano 

escolar, 

identificando, 

notificando e 

encaminhando 

os casos aos 

órgãos 

competentes. 

 

 

 

 

 

 

Identificar os tipos de 

interações que 

ocorrem entre os 

segmentos que 

compõem a 

comunidade escolar. 

Conhecer o 

regimento interno, os 

projetos e a proposta 

pedagógica. 

Perceber as 

contradições 

presentes nos 

discursos x práticas 

dos profissionais que 

atuam no contexto 

escolar. 

favoreçam a 
otimização dos 
processos 
pedagógicos.  
Observação das 
relações entre os 
diversos papéis 
desempenhados 
no contexto 
escolar mediando 
às relações, 
quando se fizer 
necessário. 
Apreciação do 
regimento interno, 
dos projetos e da 
proposta 
pedagógica 
visando contribuir 
com sugestões 
que possam 
enriquecer tais 
práticas. 
Participação do 
“momento” 
coordenação 
pedagógica com 
planejamento de 
ensino, baseado 
em metas e não 
em conteúdos 
apenas. 
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ASSESSORIA AO 

TRABALHO 

COLETIVO DA 

EQUIPE ESCOLAR 

 Contribuir para a 

elaboração e 

implementação do 

Projeto Político 

Pedagógico. 

Contribuir para a 

reflexão de situações 

que 

impedem/dificultem o 

desenvolvimento do 

trabalho coletivo. 

Desenvolver 

coletivamente 

estratégias que 

favoreçam o trabalho 

 
 
 
Participação 
efetiva da EEAA 
nas atividades de 
planejamento e de 
avaliação do 
trabalho (semana 
pedagógica, 
coordenações 
pedagógicas, 
reuniões 
ordinárias, eventos 
escolares 
diversos, dentre 
outras);          

  
 
 
 
 
 
 
 EEAA 

 
 
 
 
 
 
 
No decorrer do 
ano letivo 
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em equipe. 

Contribuir com o 

desenvolvimento de 

competências 

técnicas, 

metodológicas e 

pessoais dos 

professores e corpo 

técnico da instituição 

de ensino nas quais 

atuam. 

Contribuir com 

conhecimentos 

especializados acerca 

dos processos de 

desenvolvimento e de 

aprendizagem; 

Refletir sobre como 

trabalham os atores 

da instituição 

educacional, o que 

pensam e como 

contribuem para o 

sucesso escolar;  

Promover a 

manutenção de 

espaços de reflexão, 

capazes de favorecer 

Escuta dos 
professores 
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a ressignificação das 

concepções de 

desenvolvimento, de 

aprendizagem, de 

ensino, de avaliação, 

dentre outras. 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO 

DO PROCESSO DE 

ENSINO-

APRENDIZAGEM 

DOS ESTUDANTES 

 Promover reflexões 

sobre novos focos de 

análise para o 

processo de ensino e 

aprendizagem, 

refletindo sobre a 

teoria e as práticas 

pedagógicas. 

Construir juntamente 

com o professor, 

alternativas teórico-

metodológicas de 

ensino e de avaliação 

com o foco na 

construção de 

habilidades e 

competências dos 

alunos. 

Possibilitar a 
promoção de 
momentos de 
apoio e de reflexão 
às práticas 
pedagógicas 
cotidianas, por 
meio da utilização 
de espaços 
institucionalmente 
constituídos 
(coordenação 
pedagógica e 
conselhos de 
classe), ou ainda, 
de situações 
especificamente 
criadas pela EEAA 
(vivências e 
oficinas), que 
visem a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo o 
ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em todo o 
processo. 
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Promover juntamente 

com o professor, 

situações didático-

metodológicas de 

apoio à 

aprendizagem do 

aluno, incorporadas 

às práticas 

pedagógicas. 

Fornecer subsídios 

para que as ações 

escolares ocorram 

tanto em uma 

dimensão coletiva 

quanto individual. 

Intervir junto aos 

sujeitos e aspectos 

que possam dificultar 

o processo de ensino 

e aprendizagem. 

Intervir no processo 

de ensino da leitura e 

escrita, 

compreendendo-as 

como base para 

aquisição dos 

conhecimentos 

escolares. 

construção de 
alternativas 
teórico-
metodológicas de 
ensino e de 
avaliação, com 
foco na construção 
de habilidades e 
de competências 
dos estudates. 
Escuta a família do 
estudante, 
informando sobre 
seu 
desenvolvimento 
escolar, 
salientando as 
possibilidades de 
interface da escola 
com a família para 
favorecer o 
sucesso escolar; 
Orientações que 
instrumentalizem a 
família na 
condução das 
questões de seu 
filho. 
Conversas com 
estudante sobre a 
natureza do 
acompanhamento 
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Identificar os 

elementos que 

interferem no 

processo educativo e 

investigar como 

ocorre o processo de 

ensino e de 

aprendizagem. 

Implementar uma 

proposta de avaliação 

formativa e 

processual que 

atenda às 

necessidades 

individuais dos 

estudantes. 

Avaliar de maneira 

contextual os 

estudantes para 

encaminhamentos 

necessários e/ou 

previstos na 

estratégia de 

matrícula da SEDF e 

ainda para promover 

a adequação 

curricular e 

pedagógica.  

e seus objetivos, 
realizando 
atividades 
individuais. 
Solicitação de 
avaliações e/ou 
parcerias 
específicas, caso 
necessário, que 
complementem a 
investigação e a 
intervenção na 
situação de queixa 
escolar do 
estudante; 
Utilização de 
instrumentos 
formais de 
avaliação; 
Agendamentos e 
realização de 
encontros com o 
professor para 
discutir e 
acompanhar a 
evolução do 
trabalho com o 
aluno, revendo e 
ajustando 
procedimentos e 
realizando os 
acompanhamentos 
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Elaborar 

documentos/relatórios 

apresentando a 

conclusão de cada 

caso e indicando as 

possibilidades de 

adequação 

educacional e de 

intervenção 

pedagógica para a 

situação escolar do 

estudante. 

Guiar as ações dos 

professores e outros 

profissionais da 

educação para o 

planejamento e 

execução de 

intervenções 

educacionais 

adequadas à situação 

escolar do estudante. 

necessários. 
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  
 

 
 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro                                  

Unidade Escolar: Escola Classe 04 do Cruzeiro                                                                                                          Telefone: 39012584 

Pedagogo (a) Orientador (a) Educacional: Alessandra Regina Lucas                                                                                                  
Matrícula: 201.162-X 

E-mail: soe.alessandra@gmail.com                                                                                                                               Celular: 999890404 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino. 

 

 
EIXOS 

OBJETIVO
S 

ESPECÍFI-
COS 

AÇÕES PEDAGÓGICAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO 
CRONO- 
GRAMA 

AVALIA-
ÇÃO 

1. Ações para 
implementaçã
o da 
Orientação 
Educacional 
 

Organizar e 
sistematizar 
o Trabalho a 
ser 
realizado na 
Instituição 
Educacional
.  

Organização física do espaço do SOE; 
 
Atualização e elaboração de instrumentos 
para atendimento, acompanhamento e 
encaminhamento dos casos e registro das 
ações da OE; 
 
Proceder registros diários das ações do 
Serviço de Orientação Educacional 
mediante entrevistas, questionários, 
relatórios de reuniões, fichas de 
encaminhamentos para sistematizar o 
trabalho. 
 

 Profissionai
s da escola 

Fevereiro 
e Março 
 
Durante o 
ano letivo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Análise da 
eficiência 
do espaço 
e dos 
instrument
os no dia-
a-dia da 
Orientação 
Educacion
al. 
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Divulgação do planejamento do SOE para 
2018 à equipe pedagógica da escola; 
 
Esclarecimento sobre as prioridades do 
Serviço de Orientação Educacional. 

  Primeiro 
semestre 
letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ações no 
âmbito 
institucional 
 
 
 

 Conhecer a 
clientela e 
identificar a 
demanda 
escolar a ser 
acompanha
da pelo 
Serviço de 
Orientação 
Educacional 
 
 

Participação da Comissão Organizadora do 
processo de elaboração do PPP da escola. 
 
Elaboração do Plano de Ação; 

 Direção 
 Coordenadores 
 Professores 
 Sala de Recursos 
 Equipe Especializada 

Toda 
Comunidad
e escolar 

 Primeiro 
semestre 
letivo 
 
 
 
 
 

Análise 
dos dados 
coletados. 
 
 
 

Análise dos indicadores de aproveitamento 
escolar, evasão, retenção e infrequência; 
 
Participação do processo de avaliação das 
ações realizadas pela Instituição 
Educacional. 

  Durante o 
ano letivo 
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3 .Ações junto 
ao corpo 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrar as 
ações do 
Serviço de 
Orientação 
Educacional 
às do 
professor, 
como 
colaboração 
no processo 
de 
aprendizage
m e no 
desenvolvim
ento do 
educando. 
 
 
 
 

 

Participação nas Coordenações Coletivas; 
 
Participação no Conselho de Classe; 
 
Diagnóstico Inicial das Turmas sondagem 
das dificuldades apresentadas pelos 
alunos: 
 
Auxiliar os professores no encaminhamento 
de alunos que apresentam dificuldades de 
aprendizagem para acompanhamento 
especializado. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Professores 
 
 
 
 
 
 

 

Semanal-
mente 
 
Bimestral-
mente 
 
Fevereiro/
Março 
 
Durante o 
ano letivo 

Através de 
questiona
mento oral 
e escrito, 
com o 
objetivo de 
obter 
sugestões 
e opiniões 
das 
atividades 
desenvolvi
das. 
 
 

 
 

Socialização das ações desenvolvidas; 
 
 Divulgação de dados coletados; 

  Semestral-
mente 
 
Final do 
ano letivo 

4. Ações junto 
ao corpo 
discente 
 

 Contribuir 
para o 
desenvolvim
ento integral 
do 
educando, 
ampliando 
suas 
possibilidad
es de 
interagir no 

 Apresentação do SOE; 
 
Orientação sobre convivência escolar 
saudável; 
 
Orientação sobre organização da rotina; 
 
Palestra de esclarecimento das atribuições 
do Conselho Tutelar 
 
 

Professores 
 Coordenador 
Direção 
Membros do Conselho 
Tutelar do Cruzeiro 
  

Todos os 
alunos 
 
 
Comunidad
e Escolar 
 
 Alunos do 
1º e 5º ano 
 
 

Fevereiro 
Março 
 
 
 
Durante o 
ano letivo 
 
 
 
 

Verificar se 
as ações 
desenvolvi
das pelo 
SOE 
contribuíra
m para o 
desenvolvi
mento do 
estudante 
através da 
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meio escolar 
e social, 
como ser 
autônomo, 
crítico e 
participativo
. 

 
Realização do teste de acuidade visual nos 
1ºs e 5ºs anos e os demais estudantes 
encaminhados pelos professores. 
 
Atendimento individualizado promovendo a 
reflexão de cada ação no ambiente escolar 
para uma consciência de coletividade. 
Contribuir no desenvolvimento da 
capacidade crítica dos alunos, de opinar e 
assumir responsabilidades. 
 
Desenvolvimento de atividades coletivas 
proporcionando aos alunos vivências de 
atitudes de cooperação, solidariedade e 
respeito às diferenças individuais para uma 
convivência pacífica; 
 
Participação no Projeto Vivências: 
Valorizando o meu Brasil desenvolvido no 
âmbito escolar com reflexões a respeito do 
tema; 
 
Trabalhar com pequenos grupos que 
apresentam dificuldade de aprendizagem 
através do lúdico, utilizando-se de jogos 
pedagógicos atividades de atenção e 
concentração e raciocínio lógico-
matemático. 
Atividades coletivas sobre sexualidade 
possibilitando ao educando a oportunidade 
de se conhecer, de se posicionar em 

Todos os 
alunos 
conforme a 
demanda. 
 

 
 
 
Primeiro 
semestre 
 
 
 
 
 
 
Durante o 
ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o 
ano letivo 
 
 
 
 
  

observaçã
o dos 
estudantes 
junto com 
o corpo 
docente. 
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relação a assuntos ligados a educação e 
orientação sexual de acordo com o seu 
desenvolvimento.  

5. Ações junto 
à família 
 

 Participar 
do processo 
de 
integração 
entre 
escola, 
família e 
comunidade
, realizando 
ações que 
favoreçam o 
envolviment
o dos pais 
no processo 
educativo. 

Orientação sobre acompanhamento 
escolar e formação de hábitos de estudo; 
 
Conscientização das famílias quanto a 
participação na vida escolar dos filhos; 
 Orientação às famílias quanto ao 
desenvolvimento dos alunos o 
encaminhamento para a rede social 
sensibilizando-os da importância da 
parceria escola/família. 
Atendimentos individuais e coletivos. 

 Direção 
Coordenador 
Professores 
Pais/responsáveis 
Equipe Especializada 
Sala de Recursos 

Pais/ 
responsável 

Durante o 
ano letivo 

 Verificar 
se houve a 
participaçã
o dos 
pais/respo
nsáveis 
nos 
eventos da 
escola. 

6. Ações junto 
à rede social 
 

 Integrar as 
ações do 
SOE com 
outros 
profissionais 
da 
instituição 
educacional 
e 
instituições 
especializad
as para 
atender os 
estudantes 

 Levantamento de dados do estudante com 
dificuldades de aprendizagem, 
comportamentais e outras que interfiram 
em seu sucesso escolar, junto à secretaria, 
aos professores e à família para 
encaminhamento para a EEAA e/ou para 
outros profissionais. 
 
- Reunião com o professor regente, 

direção, coordenadores pedagógicos, 

professora da Sala de Apoio e do Apoio 

Pedagógico e/ou Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem (conforme o caso) e 

 Equipe pedagógica da 
escola; 
 Responsáveis pelos 
estudantes; 
 Secretaria da escola; 
Equipe Especializada 
de Apoio à 
Aprendizagem; 
Equipe do Programa 
de Altas Habilidades;  
Conselho Tutelar/ Vara 
da Infância e da 
Adolescência/ 
Ministério Público;  

Alunos 
encaminhad
os à 
Orientação 
Educacional 

Primeiro 
semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verificar 
se os 
estudantes 
encaminha
dos 
tiveram 
atendiment
o indicado 
através 
dos 
retornos da 
família e 
demais 
profissiona
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que 
apresentam 
problemas 
de conduta 
e 
dificuldades 
específicas 
de 
aprendizage
m. 

professores da Sala de Recursos para 

definição de estratégias de atuação junto 

ao aluno, grupo ou turma; 

Postos de Saúde/ 
Hospitais Públicos; 
COMPP; 
Adolescentro; 
Profissionais liberais: 
psicopedagogos, 
psicólogos, 
fonoaudiólogos, entre 
outros. 
Universidades e 
Institutos de Psicologia 
e Clínicas Sociais. 

 
Durante 
todo ano 
letivo 
 

is. 

 
 
 
 
 

 Encaminhamento a 
profissionais/instituições para atendimento 
específico ou contato/reuniões com estes 
profissionais, caso o aluno já esteja sendo 
acompanhado; 
 
Participação de Estudo de Caso dos 
alunos, quando houver; 
 
Elaboração de relatórios de alunos, em 
conjunto com o professor regente (e 
professor da Sala de Apoio/ Sala de 
Recurso, conforme o caso), a pedido dos 
profissionais (psicólogos, neurologistas, 
etc.) que já os acompanham ou que irão 
iniciar o atendimento. 
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PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA VOLUNTÁRIA 

 

 
EIXOS 

AÇÕES PEDAGÓGICAS PÚBLICO 
OBJETIVOS  
Específicos  

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Eixo Integrador –
Alfabetização/Letra
mento/ 
Ludicidade/ 
Linguagem-
Educação Física  

- Brincadeiras e jogos que permitam a 
combinação de habilidades 
estabilizadoras, locomotoras e 
manipulativas 
  
-Movimentos que exigem diferentes 
habilidades perceptivo motoras 
 
-Circuito psicomotores 
 
- Atividades adaptadas de modalidades 
esportivas 
 
-Ginástica Geral  
 

-Alunos do 2° 
ciclo (Anos 

Iniciais) 
 
 
 
 
 

-Alunos do 3° 
Ciclo (Anos 
Finais) 

-Experimentar jogos 
e brincadeiras a fim 
de desenvolver 
habilidades motoras 
fundamentais e 
suas combinações 
 
-Experimentar e 
desenvolver 
movimentos 
psicomotores 
ligados à força, à 
resistência, ao 
equilíbrio e a 
coordenação 
motora fina e grossa  

-Aulas com duração 
de 35 minutos, uma 
vez por semana. 
 
-Realização de no 
mínimo duas 
atividades 
psicomotoras por 
aula. 

-Os alunos 
apresentam 
notável avanço 
no 
desenvolvimento 
motor à medida 
que praticam 
diferentes tipos 
de estímulos e 
ações 
pedagógicas ao 
longo do ano. 
  
-Também é 
perceptível e não 
menos 
importante a 
aquisição e 
Aprimoramento 
do 
autoconheciment
o corporal dos 
alunos. 
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12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 

 

A avaliação do PP, devido a sua dinamicidade, será realizada durante a implementação, 

uma vez que, requer uma ação contínua e flexível, num constante redimensionamento de 

caminhos e busca de alcance de objetivos.  

No decorrer do ano letivo em momentos como: Dia letivo temático, coordenações 

coletivas, conselhos de classe, reuniões de pais, reuniões com APM e Conselho Escolar 

faremos apresentação, acompanhamento e reavaliação da Proposta Pedagógica, registrando 

as necessárias mudanças. 
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13 – PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 

ESCOLA CLASSE 04 DO CRUZEIRO 

 

 
 
Tema 2019: Valorizando o meu Brasil 
Público alvo: Alunos de 1º ao 5º ano e Classe Especial  
Período de execução: Abril a dezembro de 2019 
Subtema: Conhecendo o meu Brasil 
 
O que é o Projeto Vivências:  
        
        O projeto Vivências é o nosso projeto maior que está inserido dentro da nossa proposta 
pedagógica de trabalho e tem como objetivo inserir temas que façam a ponte entre a realidade 
e os conteúdos trabalhados durante todo o ano. A cada ano são incorporados a ele subtemas 
que são desenvolvidos no coletivo da escola com atividades em grupo, individuais, amostras, 
festividades e etc... 
 
Justificativa:  
 
         Estudar os costumes, as tradições das regiões brasileiras, conhecer a nós mesmos e ao 
nosso povo, é compreender nossa realidade e a pluralidade de hábitos que refletem na dança, 
nos instrumentos musicais, nas festas, nos jogos, nas religiões e cultos, nas artes, nas 
comidas, nas brincadeiras, nos mitos, nos pontos turísticos, no processo de colonização e 
outros. 
       A cultura é transmitida de pais para filhos, de geração após geração e é de grande 
relevância que os alunos conheçam e vivenciem a história e os hábitos do nosso povo. Dessa 
forma, a nossa cultura popular, social, econômica, territorial merece ser estudada e 
aproveitada, sob todos os aspectos. 
       Sabemos que nosso país é caracterizado por uma grande diversidade cultural, sendo 
assim sentimos a necessidade de desenvolver ações de vivência, onde se pudesse conhecer 
ainda mais o nosso país.  
       Acreditamos que o acesso a tais conhecimentos contribuirá para que o educando conheça 
um pouco mais sobre as riquezas e as necessidades do país e assim após ampliar seus 
conhecimentos o mesmo passe a valorizar sua nação e contribuir de maneira significativa em 
seu meio. Afinal o Brasil é muito mais do que um “país de Futebol e Carnaval”. 
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Desenvolvimento:      
         
        O Projeto será dividido em dois subtemas, nos quais os alunos irão “Conhecer o meu 
BRASIL” e em seguida irão aprender a “Valorizar as tradições do meu BRASIL”, de forma 
interdisciplinar, desenvolvendo todas as dimensões do conteúdo, envolvendo todas as áreas 
de conhecimento, proporcionando condições de reconhecimento da cultura popular, 
entrelaçado a natureza lúdica, podendo ser utilizados: textos informativos, jornalísticos, 
mapas, lendas, músicas, brincadeiras, trava-línguas, adivinhas, artesanato, personagens 
típicos, costumes, dança, cultura, crenças, comidas típicas, enfim o folclore em geral. 
        O subtema será trabalhado envolvendo as seguintes ações: 
         
Atividades individuais  
 
        Realizadas em sala de aula pelo professor, integradas ao planejamento diário e aos 
conteúdos ministrados. Não há em momento algum a possibilidade de parar o conteúdo para 
desenvolver o projeto. 
 
Atividades coletivas  
 
        Atividades que deverão ser cumpridas por todos os professores e suas turmas. Essas 
atividades serão sinalizadas dentro do projeto e envolverão todos da escola. 
 
Atividades de registro do projeto  
 
        Será realizada individualmente ou coletivamente no caderno meia pauta, que foi pedido 
na lista de material. Nele será registrado todo o desenvolvimento do projeto, da maneira que 
o professor achar interessante. O importante é que consigam ilustrar as atividades e 
momentos individuais e coletivos do projeto. Podendo registrar de forma interdisciplinar em 
conjunto com o currículo e projeto. 
 
Momentos de Vivência  
 
        Atividades práticas que estarão inseridas dentro do projeto para que os alunos vivenciem 
o que está sendo dito. São elas: entrevistas, passeios, ação social, filmes, filmagens, peças 
teatrais, momentos expositivos, círculos de debates, festas, etc ... 

 
OBJETIVO GERAL  
         
         Demonstrar a importância e as características das 
comunidades tradicionais brasileiras, possibilitando aos 
alunos um maior conhecimento sobre o Brasil a partir de suas 
regiões em seus aspectos culturais, socioeconômicos, 
geográficos e ambientais. Além de resgatar valores morais do 
ser humano, que contribuirão para o trabalho em grupo, o 
respeito mútuo aos colegas, o respeito às diferenças e 
diversidades e o desenvolvimento da identidade cultural. 

 
       

1º SUBTEMA: “Conhecendo o meu Brasil.” 
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1º Momento:  08/04/19 a 05/07/19 
 

Objetivos:  

 Conhecer o clima, vegetação, hidrografia, relevo e divisão política de cada região, bem 

como suas características; 

 Reconhecer a população, costumes e cultura de cada região; 

 Destacar as atividades econômicas, culturais, comidas típicas e recursos naturais; 

 Perceber por meio de registros brasileiros o gosto pela arte e pela música; 

 Despertar na comunidade escolar o espírito de colaboração, pesquisa e participação; 

 Conhecer um pouco da história da formação do povo brasileiro; 

 Identificar diferenças culturais, raciais, religiosas e atributos físicos comuns às pessoas; 

 Compreender e respeitar as diferenças; 

 Perceber quais são e o que herdamos dos principais povos que formaram o Brasil: 

índios, africanos e portugueses; 

 Valorizar a cultura de cada região bem como os artistas, cantores e escritores; 

 

ATIVIDADE COLETIVA DATA 

Bilhete lembrando o passeio e horário 05/04/19 

Informar as famílias sobre o tema do projeto  08/04/19 

Colocar as seguintes músicas nas entradas e saídas do turno: 
- País tropical - Jorge Bem Jor; - Aquarela do Brasil – Gal Costa; 
- Eu te amo meu Brasil – Os incríveis; - Esse é o meu Brasil – Sérgio 
Reis 
- Brasileira – Xuxa, - Quadrinhas e um refrão - Balão Mágico; - 
Canções do Brasil – Palavra cantada; Pindorama – Palavra cantada. 

08/04/19 
A 

12/04/19 

Vídeo sobre o descobrimento do Brasil  
Será colocada a grade horária no mural da coordenação  

08/04/19 

Passeio teatro – “Tchibum – Diversão debaixo d’água 
Todos os alunos no turno matutino 

09/04/19 

Bilhete para família informando a apresentação do índio e venda de 
artesanatos na escola 

12/04/19 

Apresentação no momento cívico – turno matutino 15/04/19 

Apresentação do índio na escola 
Bilhete sobre o lanche coletivo da Páscoa 

16/04/19 

Lanche coletivo em sala de aula para partilhar a Páscoa 18/04/19 

Apresentação no momento cívico – turno vespertino 22/04/19 

Cada turma confeccionará sua própria bandeira (tamanho da cartolina) 
usando as cores do Brasil, figuras geométricas e imagens que 
desejarem, apresentando a simbologia que ela traz por escrito em um 
papel a parte para exposição no pátio interno e demonstração no 
momento cívico. 

 
29/04/19 

Corresponder por cartas com os alunos de uma escola da Bahia – 3º 
ao 5º ano 
- A turma deverá gravar um vídeo para se apresentarem e enviar por 
e-mail ou whatsApp para a turma de destino e também receberão o 
vídeo. 

 
Datas a definir 
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Cada turma confeccionará o seu selo para colocar na carta Data a definir 

Envio da carta A definir 

Cada turma deverá decorar uma porta inteira da escola com um ponto 
turístico do Brasil (porta e ponto turístico sorteado pela direção). Valerá 
ponto para gincana junina. 

 
24/05/19 

Concurso de redação para 4º e 5º ano sobre o Brasil 30/05/19 

Gincana junina 20 a 31/05/19 

Festa junina 08/06/19 

 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA TURMA  

 

 Realizar um concurso de poesia e redação sobre o 

tema; 

 Analisar o mapa do Brasil com suas regiões e estados 

que as compõe; 

 Trabalhar vídeos que demonstram os diferentes “sotaques” na oralidade das pessoas 

que vivem em cada região; 

  Sugerir, que através de gravuras pré-selecionadas, dos pontos turísticos do Brasil os 

alunos, em grupo ou individualmente, escrevam uma história relacionada a imagem; 

 Elaborar tabelas com dados do IBGE; 

 Realizar situações problema com dados do IBGE; 

 Construções da carteira de identidade (o ser humano precisa de documentos, certidão 

de nascimento, meu primeiro documento, dados da carteira de identidade, o que é 

impressão digital); 

 Pesquisar sobre as regiões, coletando informações para serem utilizadas no produto 

final (Festa das Regiões). 

 Organizar uma feira expositiva sobre as regiões com apresentação de pontos turísticos 

do Brasil. 

 Trabalho com fotografia. Os alunos trazem fotos e montam o painel salientando as 

diferenças. 

 Trabalhar vídeos, textos e músicas sobre o tema;  

 Trabalhar músicas dos diversos estilos brasileiro: 

- Fazendo levantamento das palavras desconhecidas na música. (uso do dicionário) 

- Enfocar a estrutura textual da música. (versos, estrofes) 

- Conhecer o autor/interprete da música e sua biografia; 

- Pesquisar o contexto histórico, conhecer as condições em que a música foi 
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produzida; 

- Criar paródias;  

- Propor interpretação da música, oral e escrita; 

- Realizar comparação entre músicas antigas e 

atuais; 

- Conhecer e identificar os estilos musicais; 

- A música como elemento integrador; 

- Dramatização. 

- Ilustração de músicas 

 Trabalhar o que pode acontecer se não preservarmos o nosso Brasil; 

 Trabalhar as pinturas de brasileiros como: Lu Paternostro, Vik Muniz, Thais Ibanez, 

Romero Brito, Rosângela Borges, Fábio Lima ... 

 Confeccionar com alunos telas de pintura representando estilos dos artistas 

brasileiros; 

 Contar as histórias de pessoas que foram referência no Brasil e fazer exposições, tais 

como: Pelé, Airton Sena, Carmem Miranda, Jucelino Kubitschek, Oscar Niemeyer... 

 Produções de texto, entrevistas e cartazes relacionadas ao tema; 

 Registros de passeios, fotos e acontecimentos da turma; 

 Trabalhar com escritores brasileiros, buscando valorizá-los, tais como Monteiro 

Lobato, Ana Maria Machado, Ruth Rocha... 

 Trabalhar o cartunista Maurício de Sousa, suas obras e personagens; 

 Realizar entrevistas entre os alunos. Os alunos escolhem as perguntas e o aluno que 

irá responde-las; 

 Realizar a produção de situações – problema com os números apurados em pesquisas 

feita na escola ou em família; 

 Pedir aos alunos que construam com as suas famílias a árvore genealógica; 

 Leitura de imagens sobre o tema;  

 Trabalhar o Hino Nacional, interpretando e ilustrando; 

 Conhecer e comparar diferentes tipos de culturas (índios, portugueses, africanos, etc.); 

 Conhecer, identificar e respeitar o modo de vida de outras culturas, reconhecendo 

diferenças e semelhanças entre ela; 

 Conhecer a discriminação, exclusão social nos vários tempos históricos; 
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ESCOLA CLASSE 04 DO CRUZEIRO  

 

 

 

 

 

2º Momento do Projeto: Arraiá do meu Brasil! (13/05 a 08/06)  

 

Tema 2019: Valorizando o meu Brasil 

Público alvo: Alunos do 1º ao 5º ano e Classe Especial  

Período de execução: maio e junho de 2019  

Evento:  Arraiá do meu Brasil 

Data: 08/06/2019 (Sábado) a partir das 16:00 h 

Preparação para o evento: “Gincana do Brasil” 

Atividades envolvidas: Gincana cultural com provas individuais e coletivas 

 

Objetivos:  

- Internalizar importantes características e tradições de nossa cultura e tradição; 

- Valorizar e respeitar a cultura rural/caipira e nacional; 

- Conhecer o universo simbólico da festa junina; 

- Conhecer as características das festas juninas;  

- Promover interesse e participação na gincana e na festa junina;  

- Compreender a história da festa junina, bem como seu valor dentro do folclore brasileiro, 

destacando seus aspectos sociais, culturais e religiosos; 

 

DESENVOLVIMENTO DA GINCANA 

 

Período da gincana: 14/05/19 a 31/06/19. As atividades de pátio, surpresa e desafio do dia 

serão realizadas de 20/05/19 a 31/05/19. 

Formação das equipes: A equipe será formada pela (s) turma (s), família dos alunos e 

padrinhos ou madrinhas. Os padrinhos / madrinhas foram sorteados e acompanharão a equipe 

em todas as atividades participando e pontuando. Cada turma deverá escolher um nome, 

Projeto Vivência / Gincana junina 2019 

“Arraiá do Brasil”  
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dentro do tema do projeto, para representar a equipe.  

Orientações quanto as atividades 

 

Desafio do dia – É uma atividade que envolverá as famílias, alunos, professores e 

funcionários e consistem em cumprir o proposto no dia solicitado. Será realizada 

preferencialmente às terças e quintas. O horário para verificação do cumprimento do desafio 

acontecerá da seguinte forma: Alunos, professores e padrinhos no decorrer do turno e famílias 

nas entradas dos turnos. Pontuação: 200 pontos na turma se tiverem 50% + 1 cumprindo a 

tarefa, 200 pontos para professor, 200 pontos por madrinha ou padrinho, 50 pontos por 

qualquer membro da família. 

 

Atividade de pátio – São desenvolvidas em forma de competição ou envolvendo 

brincadeiras. As provas de pátio serão realizadas preferencialmente nas terças e quintas, nos 

seguintes horários 08:00 e 16:30. 

 

Desafios – Atividade que será proposta sem dias definidos, no qual a turma será informada 

da atividade e terá um tempo para dar a resposta. Valendo 200 pontos. 

 

Gêneros de maior pontuação – Haverá dias em que determinados gêneros valerão mais 

pontos. A tabela anexa orientará as equipes sobre o gênero do dia. Cabe ao professor informar 

aos alunos. 

 

Escolha do Rei e Rainha do meu Brasil – Todos os alunos que quiserem concorrer terão a 

oportunidade de participar, portanto não haverá um número definido de reis e rainhas por 

turma. O professor deverá realizar a pesquisa dos pretendentes na sala, enviar a autorização 

para as famílias dos alunos que quiserem e posteriormente os mesmos trazerem as 

autorizações assinadas, informar o nome a coordenação. Só poderá concorrer o (a) aluno (a) 

que a família autorizar. 

 

Venda de cartelas do Rei e Rainha do meu Brasil – As cartelas serão entregues inicialmente 

para toda a turma com um bilhete explicativo. Cada cartela vendida valerá 200 pontos para 

equipe e 100 pontos para cada Rei ou Rainha a quem for destinada a venda. Os professores 

que forem recebendo as cartelas dos alunos deverão imediatamente, entregar na secretaria 
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para pontuar para equipe, pois as mesmas não valerão dobrado durante a gincana. Todas as 

cartelas recebidas, vendidas ou não, deverão retornar a secretaria, pois no final da gincana 

as cartelas pegas e não devolvidas terão descontos de 200 pontos no saldo da pontuação. 

Premiação - Será vencedora a turma que no somatório de todas as atividades conseguir maior 

pontuação, independente do turno em que esteja.  

Prêmios: 

1º lugar: Passeio 1 alunos, professora e madrinha escolhem o local (Nicolândia, Clube, 

Cinema) 

2º lugar:  Passeio 2 – A escola dará o ônibus para um piquenique no Parque da Cidade 

3º lugar: lanche especial (sorvete) 

 

Turno Turma Nome da Equipe Participante

s 

Padrinhos 

 

 

 

MAT. 

1º ano 

“A” 

Brasil Central Agenilze Fran / Cláudia 

2º ano 

“A” + Cl. 

Esp. 

Mundo do Sagui Luciana e 

Jane 

Rosângela 

2º ano 

“B” 

Liga da Capivara Sirley Èrica / Bianca O. 

3º ano 

“A” 

Equipe Amazônia Líliam Graciane / Neide 

3º ano 

“B” 

Brasileirinhos Dani Denise / Rita 

4º ano 

“A” 

Brasil 5 estrelas Fabiany Marcos / Tati 

5º ano “A” Lobos do Cerrado Anélia Tiago / Val 

     

 

 

VESP 

1º ano 

“B” 

Força Brasil Bianca Kátia 

2º ano 

“B” + Cl. 

Esp. 

Candanguinhos do Futuro Lugh e Marlu Marta 
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3º ano 

“C” 

Tamanduá Bandeira Telma Alessandra / Ero 

3º ano 

“D” 

Equipe Alfa Kauan Rai / Flávia 

4º ano 

“B” 

Esquadrão Florestal Vivia Eliane / Ana 

Carla 

4º ano 

“C” 

Casco Duro Ana Elias / Lílian 

5º ano 

“B” 

Pequenos Cidadãos Karol Eliana 

 

GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA GINCANA 

 

DATA ATIVIDADE 

13/05/19 

2ª feira 

 Bilhete informando o início da gincana de gêneros 

14/05/19 

3ª feira 

 Entrega do nome das equipes na coordenação 

 Início da prova de gênero – Refrigerante (2,5l – marca boa) 

16/05/19 

5ª feira 

 Seleção dos Reis e Rainhas do Brasil e entrega das autorizações  

17/05/19 

6ª feira 

 Bilhete informando o início da gincana (desafios) 

20/05/19 

2ª feira 

 Prova de gênero – Leite condensado (395g) 

 

21/05/19 

3ª feira 

 

 Atividade de pátio 

 Prova de gênero - Leite de coco (200ml) 

 Desafio do dia – Camisa do Brasil 

 Apresentação do grito de guerra da equipe.(300 pts) 

22/05/19 

4ª feira 

 Prova de gênero – Batata palha (140g) 

23/05/19 

5ª feira 

 Atividade de pátio 

 Prova de gênero – Bandeirinha de papel de seda (pct 5 m) 
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 Desafio do dia – Roupa caipira 

24/05/19 

6ª feira 

 Prova de gênero – Milho de canjica (500g) 

27/05/19 

2ª feira 

 Prova de gênero – copos descartáveis (300 ml) 

28/05/19 

3ª feira 

 Atividade de pátio 

 Prova de gênero – coco ralado (100g) 

 Desafio do dia – Penteado maluco 

29/05/19 

4ª feira 

 Prova de gênero – Coxa e sobrecoxa (1 kg) 

 

30/05/19 

5ª feira 

 Prova de gênero – Amendoim (500g) 

 Atividade de pátio 

 Desafio do dia – Fantasia (personalidade brasileira ou fauna 

brasileira) 

31/05/19 

6ª feira 

 Prova de gênero – Refrigerante (2,5 L – marca boa) 

03 a 07/06/19  Organização da festa junina 

 

Orientações em relação à festa junina 

 

 A escolha da barraca acontecerá por habilidade, caso não chegue em consenso será 

por sorteio. Os servidores deverão formar a equipe de trabalho para os preparativos no 

dia da festa. 

 É de responsabilidade dos barraqueiros a ornamentação e identificação do que está 

vendendo na barraca. A placa indicativa deverá ser legível e afixada a frente da barraca, 

na parte de ferro do telhado do pátio. 

 As barracas terão que estar arrumadas impreterivelmente até às 12:00 do dia do 

evento. Cada equipe deverá se organizar para o cumprimento das atribuições do dia. 

Todos os servidores deverão estar na escola às 15:30 para ajustes finais (colar algo que 

por ventura tenha caído, arrumar alimentos ...) 

 Na montagem da barraca será utilizado carteiras escolares, sendo uma média de 8 

carteiras posicionadas de acordo com o local estipulado (ver mapa em anexo). A barraca 
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maior será montada com as mesas grandes do reforço (Cachorro-quente, Quentão, 

Quitutes e Galinhada). E a barraca do churrasco com mesas de professor. 

 Existe na escola saias de chita que forrarão a parte debaixo da barraca. Solicitamos 

atenção e cuidado com colas e materiais que possam danificar as carteiras escolares. 

 As fichas serão vendidas por valores e não por produto, facilitando a compra do 

desejado pela família. 

 As danças serão agrupadas por turmas. O professor deverá ter cuidado na escolha da 

música evitando músicas com cunho não apropriado e definir com os alunos a roupa 

para apresentação. Caso o professor queira mandar para casa uma autorização para o 

aluno dançar deverá pedir a mesma na secretaria. Os professores deverão repassar 

para a coordenação até o dia 24/05/19 a apresentação que irá fazer e a música que 

será usada. 
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PROJETO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
CRE: PLANO PILOTO  
TÍTULO DO PROJETO: TECNOLOGIA EM AÇÃO 
PARCERIAS: TODOS OS PROFESSORES E SERVIDORES 

ETAPA/MODALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATENTIDA: ENSINO FUNDAMENTAL 
- 1º AO 5º ANO. 
NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS: 280 ALUNOS 
ESPAÇOS UTILIZADOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROJETO: 
SALA DE INFORMÁTICA. 
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 1° ANO. 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO: RAIMUNDA PINHEIRO DA 
SILVEIRA -23.569-5 e ROSÂNGELA XAVIER DA CUNHA-36479-7 

 
 

APRESENTAÇÃO  
 

         
 “O desenvolvimento da tecnologia em ação baseia-se na concepção de Piaget, onde 

o sentido atribuído à palavra “conhecer” é organizar, estruturar, e explicar o mundo em que 
vivemos” - A partir do conhecer das experiências do vivido ou experienciado, poderemos trazer 
para as ações do mundo tecnológico as vivencias, executando as ações tecnológicas, 
traçando conexões e vários sistemas de relações, com isso, estaremos aprendendo e 
inserindo significados aos conhecimentos propostos no Currículo em Movimento da Educação 
Básica (SE/DF-2013). 

O projeto: A ação tecnológica vem como um instrumento de adaptação para que 
possamos nos adaptar às novas tecnologias que nos possibilitará produzir um equilíbrio entre 
ação e o resultado desta ação, com uma didática tecnológica da aprendizagem das TIC’S 
(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), a ação e os conhecimentos 
sistematizados inseridos em cada componente curricular. Surgirá assim, um conhecimento 
fantástico onde todos possam agir e interagir entre si e o meio. 

O conhecimento tecnológico tem um papel essencial de socialização que vem de forma 
crescente, principalmente onde existe o recurso da internet. 

Utilizar as TIC’S significa ser capaz de buscar e selecionar as informações que permitam 
aos alunos ou qualquer beneficiário da informação, resolver os problemas de forma satisfatória 
e compreender o mundo, atuar e agir na transformação de seu meio, contexto ao qual 
pertence. 

TIC’S como criação de uma rede de conhecimentos que seja capaz de favorecer a 
democratização do acesso à informação e a troca de experiências, compreensão crítica da 
realidade e o desenvolvimento humano social, cultural e educacional. 

  Agir tecnologicamente poderá levar a uma comunidade escolar e uma escola mais 
justa e igualitária, onde todos tenham condições de utilizar satisfatoriamente as tecnologias. 
Pois com o uso das TIC’S bem orientada e fundamentada seremos capazes de produzir 
conhecimentos e conexões sociais eficazes e de grande qualidade.      
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2 TÍTULO DO PROJETO:  TECNOLOGIA EM AÇÃO. 
 

3-PROBLEMATIZAÇÃO: 
   
     Tecnologia em ação requer um olhar global em todos os sentidos, não requer apenas 

conhecer as mídias, mas sim utilizá-las de forma consciente e didaticamente corretas, fazendo 
com que todos neste contexto educacional utilizem as tecnologias como meio, como um apoio 
necessário ao mundo em que vivemos. 

     Democratizar as TIC’S é abranger o maior número possível de alunos, professores 
e todos os segmentos da educação, bem como mobilizar a comunidade escolar para uma 
visão educativa da informática. O projeto tecnologia em ação democratiza a informática 
através de uma linguagem decodificada para que possamos abranger o maior número 
possível de usuários da tecnologia da informação a serviço da educação. 

 
 
4 ESCOLHA DO TEMA GERADOR: 
 
      Nossa temática oriunda do PPP-2019 vem ampliando e socializando as TIC’S, que 

no ano de 2019 tem como tema de trabalho para o laboratório de informática o Projeto: 
Tecnologia em ação. Objetivamos ampliar e sociabilizar o saber tecnológico, com a certeza 
que todos somos capazes de adquirir hábitos saudáveis na área tecnológica e utilizando as 
TIC'S com responsabilidade ética e moral, respeitando o próximo e os momentos de usar a 
tecnologia como instrumento produtivo e não somente como entretenimento. 

         Avançamos rumo à democratização das ferramentas digitais educativas, 
ampliando qualidade e aumentando o saber cientifico digital. 

 
 
5 PÚBLICO ALVO: 
 
   Este projeto destina-se à todos os alunos, professores, coordenados e servidores 

desta escola. Do 1° ao 5º ano do ensino fundamental, e toda a comunidade escolar. 
 
 
6- JUSTIFICATIVA:  
 
 Está inserido num contexto maior de diversidade educativa e tem como fator 

principal a inserção dos docentes e discentes bem como de todos os segmentos que 
complementam a educação como meio de avanço a um futuro contemporâneo, e como tal 
tecnológico. Dessa maneira, esse completa o Projeto Político Pedagógico desta Unidade de 
Ensino, sendo a união de todos os segmentos escolares num esforço contínuo objetivando 
uma educação de qualidade e que possuam as ferramentas necessárias capazes de 
solucionar situações problemas de forma ética, com as devidas habilidades e competências 
adquiridas, bem como no meio em que está inserido, como no ambiente social escolar de 
forma positiva. 

             Tecnologicamente seremos capazes de utilizamos as TIC'S, de forma gradativa 
e consciente como meio de apoio e não como substituição da pessoa humana. 

               Tecnologia em ação parte do princípio que empiricamente todos sabem 
tecnologia, pela prática, pelas vivências, pela socialização e até mesmo pelo ambiente de 
trabalho, sendo utilitários de bancos, de cartões de créditos, lojas virtuais, todos de uma forma 
ou outra estamos enquadrados no mundo da ação tecnológica. 
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7-OBJETIVOS:  
 

 Geral: 
 

-Assegurar a efetiva utilização de todos os alunos com seus devidos professores 
regentes, bem como auxiliar nas aberturas de chamados técnicas, e solucionar pequenos 
problemas relacionados ao desenvolvimento dos programas se estiverem ao nosso alcance, 
organizar e providenciar tudo que estiver ao nosso alcance para que as aulas sejam 
ministradas no laboratório da melhor forma possível.  

- Acrescentar uma nova forma didática com a finalidade de incentivar e perceber a 
tecnologia presente no dia a dia, isto é, tecnologia em ação. 

-Salientar a importância da tecnologia em nossas vidas que aos poucos se tornam 
automáticas na forma de usar. 

-Usar tecnologia em todos os setores da vida, no cartão de acesso ao metrô, no ônibus, 
utilizada na área médica; isso é perceber a tecnologia em ação. 

-Elevar a importância das ações, da prática tecnológica do dia a dia com um saber 
científico orientado, potencializando os saberes empíricos. 

   
 

 Específico 
 
Além de todos os já mencionados no Projeto Pedagógico, e orientações do (CRTE), 

temos especificamente: 
-Assegurar um desempenho de excelência do laboratório; 
- Melhorar o uso, a frequência e a performance dos alunos na utilização da TIC'S como 

ferramenta educativa; 
- Estabelecer o direito a inclusão digital; 
-Contribuir com a prática pedagógica, incentivar a pesquisa por meio da internet, 

incentivar o uso dos meios tecnológicos fornecidos pelo MEC, bem como os adquiridos pela 
escola e comunidade; 

-Incentivar a formação por meios digitais utilizando pesquisas (internet), enriquecendo 
e aguçando o interesse dos professores e alunos; 

- Democratizar o espaço tecnológico, assegurando o bom uso com respeito e ética; 
-Fortalecer a participação dos segmentos nas oficinas pedagógicas ofertadas pelo 

(CRTE); 
-Manter as instalações e os equipamentos do laboratório da escola em condições de 

uso; 
-Ensinar o uso seguro das redes sociais; 
-Compras seguras em sites; 
-Pesquisas avançadas no Google; 
-Utilização de blogs como literários; 
-Abrir contas no Google com fins educativos; 
-Utilizar o retroprojetor com fins educativos; 
- Ensinar a utilizar a impressora do laboratório; 
-Ensinar a utilizar os computadores do laboratório de forma ética e segura; 
-Utilizar o ar condicionado com segurança;  
-Criar o manual com as regras de uso do laboratório. 
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8-CONTEÚDOS  
 
-Diferenciação entre letras e desenhos; 
-Diferenciação entre letras e numerais; 
-Digitar o prenome; 
-Trabalho com jogos no ambiente Linux (gcompris); 
-Digitar nomes dos colegas (linguagem e escrita); 
-Pesquisar músicas, danças; 
-Digitar produção de textos; 
-Digitar e-mails, cartas, recados, bilhetes, contos, anúncio, etc.; 
-Pesquisar sobre alimentação saudável, desperdício de alimentos; 
-Jogos de matemática; 
-Pesquisar: parlendas, cantigas, músicas, livros e obras infantis. 
-Realizar pesquisas em todas as disciplinas, acompanhando o desenvolvimento dos 

conteúdos ministrados pelo professor regente e o PP da escola; 
-Pesquisas do Google; 
-Temas transversais contidos no currículo em movimento; 
-Pesquisas no Google do dia temático na escola (SEDF/BASE NACIONAL COMUM); 
-Criar e partilhar on-line soluções locais; 
-Criar possibilidade de aprender com os alunos; 
-Construir ambientes virtuais de aprendizagens; 
-Construir cidadania em nosso tempo (educa na cibercultura); 
-Uso da TIC’S, criar uma rede de conhecimentos. 
 
 
9-METODOLOGIA: 
  

O laboratório de informática dará suporte ao professor regente visando intensificar o uso 
das TIC's na perspectiva da construção da aprendizagem junto ao desenvolvimento do aluno. 

 Nossa metodologia de trabalho está sempre em evolução, pois é pautada no 
desenvolvimento das propostas do Projeto Político, dos temas orientados pela Secretaria de 
Educação e das necessidades do professor regente. Planejar mediando e sendo parceiro, 
esta é a forma de metodologia do professor coordenador do laboratório de informática. 

Atendimento para pesquisa no horário contrário, com prévio agendamento do professor 
responsável. 

Com esta proposta de Tecnologia em Ação faz-se necessário uma coordenação efetiva 
do coordenador do laboratório, coordenador pedagógico e professores regentes, de forma a 
fomentar o uso do laboratório e ampliar as trocas de conhecimentos bem como a 
democratização do uso das TIC’S com a finalidade de uma apropriação crítica e criativa das 
novas tecnologias de informação e comunicação (TIC’S). 

 
 
  10- AVALIAÇÃO: 
 
       A avaliação do aluno poderá ser através de métodos de observação juntamente 

com o professor regente onde haverá um formulário de acompanhamento da evolução 
tecnológica do aluno, assim como observação de sua autonomia ao utilizar as TIC'S. 

 Um formulário de perguntas e respostas onde o aluno fará sua auto avaliação ou 
algumas questões teóricas sobre informática educativa em sua prova interdisciplinar. Nossas 
aulas estão na grade horária da escola:  
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 HORÁRIO DE INFORMÁTICA -2019     

 
 

Matutino Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 
07:50-8:40 C.ESP.”A” 1ºANO “A” 3°ANO “A" 5ºANO “A” 
10:40-11:30 2ºANO “A” 4ºANO “A” 3°ANO “B" 2°ANO “B" 

VESPERTINO ------- -------- ---- ------ 
13:50-14:40 2ºANO “C” 4ºANO “C” 3°ANO “D" 1°ANO “B" 
16:40-17:30 C.ESP."B" 3ºANO “C” 4°ANO “B" 5°ANO “B" 

 
 

11-REGRAS BÁSICAS DO LABORATÓRIO 
 
-Utilização dos PCs prioritariamente para fins educativos; 
-Respeito aos horários estabelecidos; 
-Nos horários estabelecidos para cada turma os alunos deverão estar acompanhados pelo 
professor regente; 
-Nos horários de aulas no laboratório não será permitido a permanência e o uso dos 
computadores por outras pessoas. Uso exclusivo dos alunos para fins educativos;  
-Atendimentos fora dos horários planejados, deverão ser agendados com os professores 
coordenadores do laboratório; 
 -Antes da utilização de periféricos, deverão ser examinados por antivírus; 
-Não será permitido alterar as configurações dos PCs, será permitido apenas por equipe 
autorizada pela direção, coordenador do laboratório e técnicos com convênio com a 
SEDF/MEC; 
-Não são permitidas instalações de programas sem prévia autorização dos responsáveis 
autorizados pela SEDF/MEC; 
 -Impressão com prévia autorização dos responsáveis ou direção; 
 -Quando da utilização do laboratório na ausência dos responsáveis, certifiquem-se, ao 
término das atividades, o desligamentos de todos os equipamentos a fim de evitar danos; 
  -Não comer, não beber, não mastigar chicletes no laboratório (evitar danos aos 
equipamentos). 
 
12- CRONOGRAMA: 
 
FEVEREIRO REVISÃO DA PROPOSTA E 

AJUSTE. AVALIAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO 

LABORATÓRIO DO ANO 

ANTERIOR. 

PROFESSORES, 

COORDENADORES, 

SERVIDORES, DIREÇÃO 

MARÇO PLANEJAMENTOS DOS 

PLANOS DE AULA E INÍCIO 

EFETIVO DAS AULAS NO 

LABORATÓRIO. 

PROFESSOR 

REGENTE/COORD DO 

LABORATÓRIO. 

ABRIL PLANEJAMENTO/AULA/LA-

BORATÓRIO 
PROFESSOR/COORD. 

MAIO PLANEJAMENTO/AULA/LA-

BORATÓRIO 
PROFESSOR/COORD. 
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JUNHO PLANEJAMENTO/AULA/LA-

BORATÓRIO 
PROFESSOR/COORD. 

JULHO LIMPEZA DO AR 

CONDICIONADO/PC'S 
COORD./PESSOAL DA 

LIMPEZA 
AGOSTO PLANEJAMENTO/AULA/LA-

BORATÓRIO 
PROFESSOR/COORD. 

SETEMBRO TRABALHANDO: PROJETO  

/PP DA ESCOLA, 

PESQUISAS, AÇÃO 

TECNOLÓGICA NO 

COTIDIANO, AÇÕES DA 

SEMANA DA CRIANÇA-PP 

TODOS OS SEGMENTOS 

OUTUBRO IDEM TODOS OS SEGMENTOS. 
NOVEMBRO PLANEJAMENTO 

/AULAS/PESQUISAS 

/LABORATÓRIO  

PROFESSOR 

REGENTE/COORD. 

DEZEMBRO PREPARAÇÃO PARA O 

ENCERRAMENTO 

LETIVO/AVALIAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO 

LABORATÓRIO/BALANÇO 

DA DEPRECIAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS. 

COORDENADORES DO 

LABORATÓRIO/DIREÇÃO 

 
 
13- RECURSOS UTILIZADOS: 

 

-Todos os equipamentos do laboratório, computadores, impressora.  

  

 
14- BIBLIOGRAFIAS:  

 
 
 BRASIL. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Diário Oficial da União. 

Brasília, 1988. 

 PIAGET, J. A Construção do real na criança. Rio de Janeiro, Zahar, 1970 _  

 LEMOS, André. Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 

2002. LEVY, Pierre. Cibercultura. Trad. Carlos I. da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

________________. Inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. Trad. L. Rouanet. São 

Paulo: Loyola, 1998. MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. 

São Paulo: Edusp, 1993. 

________CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: ENSINO FUNDAMENTAL 

- SERIES ANOS INICIAIS. Secretaria de Estado de Educação do DF, Brasília, 2013. 

________.LEI N°9.394/1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. 

________.LEI N°10.172/2001. Plano Nacional de Educação. Brasília, 2001. 

________. BELLONI, M.L. Infância e TIC: aprendizagens, autodidaxia e colaboração.  

 
Referências PIAGET, J. A Construção do real na criança. Rio de Janeiro, Zahar, 1970 _ 
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15-ANEXOS 
Formulário de avaliação 

Turma:  
Professora : 

excelente  Bom  melhorando 

Domínio dos periféricos 
(mouse,teclado,monitor) 

   

Independência na realização  
Das tarefas propostas. 

   

Cumprimento da atividade proposta    

Autonomia no uso dos jogos didáticos    

Capacidade de pesquisar leitura e autonomia 
E evolução do interesse em pesquisar. 

   

Compreensão da linguagem tecnológica.    

Coordenação motora, atenção e concentração    

Controle visomotor    

Lateralidade    

Trabalho em equipe    
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PROJETO KARATÊ 

UNIÃO MUNDIAL DAS FEDERAÇÕES DE ESTILOS DE ARTES MARCIAIS 
UNIÃO BRASILEIRA DE KARATE GOJU RYU 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE INTERESTILOS 
FEDERAÇÃO CANDANGA DE KARATE INTERESTILOS 

EQUIPE FORMA-SE UM CAMPEÃO 
CNPJ 31.522.202/0001-27 

FORMA-SE UM CAMPEÃO ÂMBITO NACIONAL 
AULAS DE KARATE  

(MÃOS VAZIAS PARA A VALORIZAÇÃO DA VIDA) 
 

 
 
 

BRASÍLIA – DF 
2019 

 
 

UNIÃO MUNDIAL DAS FEDERAÇÕES DE ESTILOS DE ARTES MARCIAIS 
UNIÃO BRASILEIRA DE KARATE GOJU RYU 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE INTERESTILOS 
FEDERAÇÃO CANDANGA DE KARATE INTERESTILOS 

EQUIPE FORMA-SE UM CAMPEÃO 
CNPJ 31.522.202/0001-27 
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1. APRESENTAÇÃO  

 
Estamos vivenciando um momento de singular valor histórico em nosso Pais ao 

presenciarmos a todo o momento o aumento desordenado da violência urbana ocasionando 
danos cada vez mais difíceis de serem revertidos por nossas autoridades. 

A falta de civismo, cidadania, patriotismo e por fim, as descrenças em grande parte dos 
nossos governantes contribuem para a ociosidade e o aumento da marginalidade entre os 
nossos jovens.  

Tais acontecimentos estão marcando época e cremos que a história incluirá em si 
aqueles que não medirão esforços na busca de uma sociedade mais justa. 

 O Karatê destaca-se como um dos esportes de maior adesão nas diversas faixas etárias 
em todo o Brasil. Implantado oficialmente no Brasil há 90 anos seus atletas têm se destacado 
pelas suas conquistas em competições regionais, nacionais e internacionais. Tudo isto 
demonstra que temos muitos talentos que necessitam serem descobertos e trabalhados por 
nós. 

  
Agora com mais força ainda por ser reconhecido como esporte olímpico a partir de Tokyo 

2020.  
 

Esta proposta tem como um de seus objetivos, descobrir esses valores que poderão ser 
destaques nacionais e internacionais.  

 
Neste sentido, a equipe forma-se um campeão apresenta esta proposta esportiva na 

Escola Classe 4 do Cruzeiro a prática do Karatê Goju Ryu através da criação de turmas para 
alunos de 3 anos acima com a duração de 1 hora por aula. 

 
 O projeto Forma-se um Campeão atua na escola classe 4 do cruzeiro administrando 

aulas de karatê nos seguintes dias:  
Segunda-feira, das 18:30 ás 19:30, para crianças de 3 a 10 anos de idade;  
Terça-feira, das 19:30 ás 20:30, a partir de 10 anos de idade;  
Quinta-feira, das 18:30 ás 20:30, sendo que o horário é dividido entre a primeira turma 

infantil e a segunda infanto-juvenil e adultos.  
Devido ao espaço e material limitado, temos condições de dar aula para cerca de 15 a 

20 alunos por turma. Dentre eles aceitamos alunos bolsistas e com necessidades especiais, 
exceto cadeirantes, pois ainda não possuímos a devida estrutura necessária para a prática. O 
projeto conta atualmente com o total de 30 alunos, sendo 8 da turma infantil e o restante da 
turma infanto-juvenil e adultos. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO  
Instrutores da turma:  
Sensei Rodrigo Azevedo de Souza – Faixa preta 3º Dan, Professor e responsável pela 
Equipe Forma-se um Campeão  
Sensei Caroline Azevedo de Souza – Faixa preta 1° Dan, Professora da Equipe Forma-se 
um Campeão . 
 
3. INTRODUÇÃO  

O Karatê é um dos esportes mais praticados pelas crianças e adolescentes em todos 
estados brasileiros. As práticas desta modalidade desportiva orientada por profissionais 
competentes proporcionam ao aluno o desenvolvimento integral de suas potencialidades.  
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O desenvolvimento tríade (mente-corpo-espírito) é o alvo principal no processo de 

ensino-aprendizagem do aluno de Karatê. Através das atividades físicas, o aluno desenvolve 
a coordenação motora, equilíbrio e adquire habilidades corporais; com a meditação e a 
filosofia marcial, o aluno vivencia comportamentos que nortearam o seu modo de ser, ou seja, 
a prática do karatê contribui para a formação do caráter do aluno.  

 
Conhecedores dos benefícios do Karatê no processo educacional, os orientais 

introduziram esta modalidade no currículo escolar no início do século passado. Em 1906, na 
ilha de Okinawa, o mestre Yasutume Itosu simplificou as técnicas para serem introduzidas nas 
escolas primarias. Em 1922, o ministro da educação japonês, convidou o Mestre Gichin 
Funakoshi para implantar o Karatê nas Universidades do Japão.  

No Brasil várias escolas, faculdades de Educação Física e universidades já possuem o 
Karatê como disciplina curricular. Diversos estados brasileiros já possuem projetos 
semelhantes como este podendo assim comprovar definitivamente a sua eficácia. 
 
 

Tendo em vista os benefícios proporcionados pela pratica salutar do Karatê no âmbito 
Escolar e, a grande aceitação desse esporte entre as crianças, adolescentes e adultos vem 
propor a criação de escolinhas de Karatê na Escola Classe 4 do Cruzeiro ao qual acreditamos 
que trará grandes resultados positivos no rendimento escolar, no convívio familiar e na 
sociedade de um modo geral.  
 
4.OBJETIVOS  

– ESPECÍFICOS  
 Criação das escolinhas de karatê para as crianças e adolescentes nas comunidades, 

seja em associações de bairros, Escolas Públicas e Particulares, núcleos esportivos e 
etc.; 

 Oportunizar a pratica do Karatê Escolar, visando uma massificação entre crianças, 
jovens e adultos de ambos os sexos;  

  Identificar talentos que possam ser trabalhados pela equipe forma-se um campeão.  
 
5. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO  
 

Este projeto será desenvolvido durante todo o ano sendo, de segunda, terça e quinta, 
com aulas de1 hora, uma vez que serão desenvolvidos conteúdos práticos e teóricos.  

As aulas ministradas serão sobre os seguintes conteúdos:  
 

 

 

 

de Karatê;  

 

 
 

6. RECURSOS  
 
A) DIDÁTICOS – apostilas, Cd Rons, DVDs, quadro branco e pincel.  
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B) MATERIAIS ESPECÍFICOS – Kimono (individual) raquetes para chutes, aparador de soco, 
protetores de mão e saco de pancada, tatames.  

C) HUMANOS – Instrutores e monitores credenciados pela federação Distrital de karatê.  
D) Financeiros – nossa proposta é que este projeto seja subsidiado pelos órgãos 
patrocinadores (Governo do estado, prefeitura, Empresas privadas, escolas e etc.)  
 
7. CONCLUSÃO  

Com a implantação desta modalidade para os alunos da Escola Classe 4 do Cruzeiro a 
pratica de uma atividade física, recreativa, lúdica, esportiva e marcial, proporcionando aos 
mesmos uma excelente atividade. 

Com a realização deste projeto, temos a finalidade de difundir no Distrito Federal e 
principalmente na RA Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Sudoeste e Octogonal, a prática do 
Karatê Educativo e Escolar como atividade esportiva e educacional de modo que, todas as 
camadas sociais possam ter acesso a sua prática. 

 
Eventuais detalhes não explícitos neste projeto deverão ser analisados pelas partes. 

Após sua aprovação poderá ser celebrado um contrato (convênio), deixando claros as 
intenções, compromissos de cada parte, prazo de duração e outros detalhes acordados. 

 
Ao longo dos anos, foi visto um grande avanço dos alunos em diversas áreas de sua 

vida. Dentre essas, temos claramente a melhora da disciplina, respeito, um grande 
desenvolvimento social e motor, diminuição da agressividade (presente em alguns alunos) e 
desenvolvimento intelectual, sendo que todos esses aspectos foram confirmados por pais e 
professores de suas respectivas escolas. 
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15 - ANEXOS 

 

 

  

 

CELEBRANDO A CULTURA INDÍGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL 

 



 

 

131 

 

 

 

PASSEIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

132 

 

 

 
FESTA JUNINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINCANA JUNINA 

 

 
 

 

 

 



 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDADE 
 

 
 

 

 TUDO COM AMOR E CARINHO   

 


