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1 APRESENTAÇÃO 

Esta proposta objetiva dar continuidade ao desenvolvimento 

pedagógico, administrativo e financeiro de nossa Unidade Escolar, buscando aprimorar 

a qualidade de ensino ofertado, manter a regularidade da situação financeira da escola 

e gerenciar as questões administrativas de modo a garantir uma escola pública de 

excelência e que atenda aos anseios da comunidade a qual presta seus serviços. 

Os sujeitos atuantes nesse processo fazem parte dos segmentos: pais, 

professores, auxiliares de educação, coordenadores, equipe gestora, secretários 

escolar, Equipe de Apoio a Aprendizagem e a Coordenadora Intermediaria indicada 

pela Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB) da Coordenação Regional de 

Ensino do Gama (CRE-Gama). 

O coletivo escolar reuniu-se no dia 13/03/2019, para avaliar o 

documento orientador das ações pedagógicas, administrativas e financeiras: A 

Proposta Pedagógica. Deste encontro foram levantadas demandas que permitiram 

justificar a modificação de ações e projetos presentes nesta proposta até então 

vigentes, tendo como resultados a realização de tabulação dos dados, análise dos 

resultados e a reestruturação dos objetivos e metas a serem realizadas no decorrer do 

ano. No corpo deste documento, serão encontradas as diretrizes que mostram os 

caminhos adotados para a consecução dos objetivos educacionais que esta Instituição 

adota como necessários a serem perseguidos. 

Tendo como foco a co-construção constante do presente documento 

possibilitada por meio da constante avaliação do momento histórico e social na qual 

nossa realidade se insere, somos levados a acreditar que o constante exercício de 

reflexão coletiva no qual se leva em conta a sustentabilidade humana, a diversidade e 

a educação integral, promove a chamada da comunidade ao conhecimento e 

envolvimento nas situações problema e a tomada de decisões, alavancando o 

exercício da cidadania nas atividades rotineiras desta Unidade de Ensino, via Conselho 

Escolar, Equipe Gestora e demais membros da comunidade escolar. 
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2 HISTÓRICO 

A Escola Classe 06 do Gama está situada à Entre Quadra 9/19 – Área 

Especial – do Setor Oeste do Gama, foi inaugurada aos trinta dias do mês de março de 

1965. Estavam presentes à cerimônia o responsável pela escola Sr. José Carlos Alves 

dos Santos, o Sr. Prefeito do Distrito Federal, Dr. Plínio Cantanhede e sua comitiva, o 

Sr. Secretário Geral de Educação do Distrito Federal, Dr. Cleantho Rodrigues de 

Siqueira. A sua primeira aula aconteceu no dia primeiro de abril do mesmo ano, com 

três salas de aula em funcionamento com um total de 50 (cinquenta) alunos. 

Atualmente, todo o corpo docente da escola possui nível superior e, 

destes, alguns com pós-graduação em nível de especialização. O corpo discente conta 

com um total de 246 alunos divididos em doze turmas do primeiro ao quinto ano do 

ensino fundamental. A escola conta, ainda, com um “Amigo da Escola”, o Sr. Antônio 

Amorim, voluntário responsável pela horta, um trabalho que muito orgulha esta 

Instituição e seus membros por ser reconhecido nacional e internacionalmente e ser 

pauta, por diversas vezes, de reportagens de jornais impressos e televisionados. 

Dentre as diversas ações promovidas no espaço escolar, destacam-se o reforço 

escolar, o reagrupamento semanal e as ações de intervenções intra e extraclasse que 

colaboram plenamente para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Ao longo desses 54 anos de existência, a escola atendeu aos filhos de 

trabalhadores que contribuíram na construção da Capital Federal e, presentemente, 

atende filhos dos que tem contribuído para o desenvolvimento desta capital. Hoje, 

muitos frutos são colhidos, muitos ex-alunos retornam à escola como professores, 

servidores e voluntários, outros contam, ansiosos, suas histórias de sucesso e 

agradecem por terem passado por essa Unidade de Ensino. No entanto, acreditamos 

que a nossa missão continua: a de construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e, 

sobretudo, mais humana. 

2.1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Esta Unidade Pública de ensino apresenta instalações físicas em 

razoável estado de conservação necessitando, porém, de reformas e ampliações com 

vistas a sanar necessidades existentes. 
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2.1.1 Instalações físicas: 

 Seis salas de aula; 

 Um laboratório de informática; 

 Sala de direção; 

 Secretaria; 

 Sala de leitura 

 Sala de Apoio à Aprendizagem: 

o SOE 

o EEAA 

o AEE 

 Sala dos professores – funciona no mesmo ambiente: 

o Coordenação pedagógica coletiva; 

o Coordenação pedagógica local (professores); 

o Apresenta: Banheiro feminino, mini copa e ambiente com 

computador e impressora para uso nas coordenações. 

 Cantina; 

 Depósito de alimentos; 

 Depósito de material de consumo pedagógico; 

 Depósito de material de consumo limpeza; 

 Banheiro masculino (alunos); 

 Banheiro feminino (alunas); 

 Caixa d’água; 

 Sala de leitura; 

 Sala de servidores com banheiro masculino e feminino; 

 Uma sala de reforço – funciona no mesmo ambiente a mecanografia; 

 Um pátio coberto; 

 Quadra descoberta; 

 Quadra de esporte coberta; 

 Uma guarita; 

 Um parquinho; 

 Uma horta; 
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 Um estacionamento para funcionários; 

 Um jardim. 

2.1.2 Quadro de recursos humanos: 

 12 - professores de atividades – 40 horas (08 CT) 

 01 - coordenadora pedagógica; 

 02 - professoras com limitação de função; 

 22 - auxiliares de educação; 

o 03 agentes de vigilância; 

o 02 agentes de copa e cozinha (terceirizados – GE); 

o 03 auxiliares de limpeza; 

o 05 servidores readaptados; 

o 06 – agentes de limpeza (terceirizados – Interativa) 

 01 - diretora; 

 01 - vice-diretora; 

 01 - chefe de secretaria; 

 01 - supervisor administrativo; 

 01 - orientadora educacional; 

 01 - pedagoga – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - 

EEAA; 

 01 - professora da Sala de Recurso – Atendimento Educacional 

Especializado – AEE; 

 01- monitor; 

 02 - educador social voluntário 

2.1.3 Recursos financeiros: 

 Programa de Descentralização Financeira – PDAF  

Fonte: Secretaria de Estado de Educação do DF; 

 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE  

Fonte: Governo Federal. 
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2.1.4 Turmas ofertadas pela escola: 

 02 turmas de 1º ano (01 com Integração Inversa); 

 03 turmas de 2º ano (01 com Integração Inversa); 

 03 turmas de 3º anos (02 com Integração Inversa); 

 01 turma de 4º ano; 

 03 turmas de 5º anos. 

Obs.: Há na escola 7 (sete) Alunos com Necessidades Especiais 

Específicas – ANEE, estes em integração total, atendidos pelo Atendimento 

Educacional Especializado – AEE; e 11 (onze) alunos com Transtornos Funcionais 

Específicos – TFE, acompanhados pela Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem – EEAA e pela Sala de Apoio à Aprendizagem – SAA. 

2.1.5 Parcerias: 

 Sr. Antônio Amorim (Amigo da Escola – mantém e cuida da horta); 

 CRE/Gama (Suporte técnico e pedagógico); 

 PMDF (Proerd/ Lobo Guará) 

 PS 06 do Gama; 

 Conselho Tutelar; 
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3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

A Escola Classe 06 do Gama promoveu encontros com toda a 

comunidade escolar (pais e servidores das Carreiras Magistério e Auxiliares) a fim de 

realizar as demandas pedagógicas e administrativas para o ano de 2019. 

Diante das questões sugeridas, verificamos que as demandas 

continuam parecidas com as dos anos anteriores: segundo as percepções dos pais 

sobre a escola percebem como fragilidade a pouca participação dos mesmos nas 

reuniões e a pouca assiduidade de alguns alunos. Já na visão dos funcionários, a 

escola como dificuldade a falta de espaço físico para todas as atividades curriculares, o 

precário atendimento aos alunos no laboratório de informática devido à falta de 

professor habilitado e insuficiência e inadequação de equipamentos. Ressaltou-se 

ainda a necessidade de estudos e oficinas para funcionários dentro do espaço da 

escola. 

Sobre a Gestão da escola e da aprendizagem avaliou-se a atuação dos 

colegiados, ressaltando como ponto falho a falta de capacitação para os conselheiros, 

sendo oferecidos poucos cursos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação – EAPE/SEEDF para os mesmos. Outro ponto avaliado foi a Gestão 

participativa compreendeu-se que a escola deve favorecer ainda mais a presença de 

todos nas atividades, realizando trocas de experiências. 

No que se refere à Gestão escolar e planejamento, notou como 

dificuldade a escassez de tempo para que a coordenação busque informações em 

outras escolas sobre experiências bem sucedidas para socializar nos momentos de 

planejamento. Falta também um maior monitoramento da Proposta Pedagógica pela 

Equipe Gestora e Coordenação Pedagógica, por falhas na estrutura administrativa de 

pessoal. 

No que se refere à percepção da equipe sobre o desenvolvimento 

curricular observou-se falhas no incentivo à leitura, sistematização de temas 

atualizados e transversais e o não conhecimento dos pais do que se é trabalhado 

durante cada bimestre letivo. Sobre materiais didáticos, a insuficiência de alguns 

equipamentos áudio visuais e pedagógicos, foi o destaque. 
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Nos itens SOS aprendizagem – indisciplina do aluno observou-se 

desobediência às normas de convivência, impontualidade e brigas por parte de alguns 

alunos. Avaliaram-se, também, os estudos de reforço e recuperação contínua que 

obtiveram porcentagem máxima de pontuação no questionário, por entender que todos 

os atendimentos estão sendo dados a contento.  

Diante do exposto, esta Proposta Pedagógica objetiva em sua ação 

educativa solucionar os problemas apontados nos questionários e ainda não 

solucionados no ano de 2018 e outros que porventura venham a emergir do ano de 

2019. Salientamos que o esforço conjunto de todos os envolvidos na dinâmica escolar 

demonstra que a comunidade está empenhada no progresso de nossa Unidade 

Escolar, pautando-se nas diretrizes apresentadas nesta Proposta Pedagógica. 

A avaliação é uma ferramenta que possibilita o acompanhamento dos 

avanços e dificuldades no processo de construção coletiva e individual, a fim de 

procurar soluções para as dificuldades e proporcionar aprendizagem, bem como de 

acompanhar o processo de construção coletiva e individual da mesma e ainda julgar e 

atribuir valor a aprendizagem significativa do aluno. O diagnostico inicial do Bloco 

Inicial de Alfabetização (BIA) é verificado por meio do Diagnóstico da Psicogênese, 

ferramenta que a escola utiliza no início e fim de cada bimestre a fim de analisar os 

resultados do desenvolvimento dos alunos. Com isso, avaliação engessada e 

tradicional pela qual o aluno é sujeitado de forma classificatória, punitiva e excludente é 

definitivamente deixada de lado. 

            Psicogênese Inicial – 1º, 2º e 3º anos - 2019 
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4 FUNÇÃO SOCIAL DA UNIDADE DE ENSINO 

A Escola Classe 06 do Gama entende como Educação Pública o 

espaço reservado para produção qualitativa de conhecimentos, de maneira integral e 

continuada, pela pessoa em desenvolvimento, a fim de que tenha oportunidade ímpar 

de vivenciar de forma abrangente os aspectos educativos e socioculturais, partindo da 

realidade em que está inserida. A prática pedagógica está pautada em proporcionar 

eventos cognitivos e sociais que levem a criança a refletir conscientemente suas ações 

enquanto cidadão em formação, de modo que o indivíduo constitua as capacidades de 

conviver na diversidade e se perceba como agente transformador da sociedade 

dotando-se de um arcabouço de conhecimentos cognitivos e emotivos que o leve a agir 

como ser crítico. A escola acredita em valores que buscam o equilíbrio entre os direitos 

e deveres dos alunos e dos funcionários e luta pela formação de cidadãos autônomos, 

de caráter e capazes de questionar o mundo e refutar verdades e dogmas 

acriticamente aceitos. Deve-se, ainda, conciliar saúde física e mental, visão de 

sustentabilidade, diversidade e cidadania como prática de inserção social. 

Tendo em vista documentos internacionais que visam a educação 

integral em 50% da rede pública até 2020, tem-se consciência de que esta realidade 

está bem próxima de acontecer. Em contrapartida, não há estrutura predial adequada 

para adaptar-se a esta realidade. Portanto, as demandas internacionalmente 

levantadas e que caracterizam a educação de qualidade constituem-se sustentáculos 

que nos permitem evocar o direito de ampliação ou mesmo reconstrução do prédio 

escolar de modo que se torne possível a implementação da educação integral. 

Portanto, toma-se como objetivo de longo prazo e previsto nesta proposta a adequação 

do espaço escolar para a Educação Integral, compreendendo-se não somente a 

manutenção do aluno no espaço escolar por um período de tempo razoável, mas 

também por uma variabilidade de atividades qualitativamente oferecidas e que 

dependem necessariamente de um prédio em condições para tanto.  

O Currículo Escolar é o norteador da prática pedagógica, pautando os 

projetos, as intervenções, a avaliação da aprendizagem, a educação inclusiva e as 

etapas/modalidades de ensino em ciclos, contemplando o primeiro bloco (BIA) e o 

segundo bloco (4º e 5º anos) do Ensino Fundamental de nove anos. A formação 
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continuada se dá dentro do Currículo, por meio de palestras com especialistas, filmes, 

reportagens e oficinas onde o profissional aplica em sala de aula os conhecimentos 

adquiridos. Nessa formação, busca-se associar o saber formal à vivência do educando. 
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5 PRINCÍPIOS 

A Escola Classe 06 do Gama caracteriza-se por entender que todos 

devem conhecer os princípios da gestão e interferir nos processos que lhes orientam, 

decidindo os rumos e a direção que a escola deverá tomar. Orientados pela 

Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Orientações 

Pedagógicas da SEEDF, esta Instituição Educacional desenvolverá práticas que 

objetivem dar continuidade ao bom andamento dos aspectos administrativos, 

financeiros e pedagógicos, bem como avançar no processo de ensino-aprendizagem 

tendo a gestão democrática como o eixo norteador. 

A chamada da comunidade escolar ao conhecimento e envolvimento 

na Gestão Democrática é imprescindível não apenas para o exercício do sufrágio 

universal, como também para a tomada de decisões que propiciem o pleno exercício 

da cidadania nas atividades rotineiras desta Instituição de Ensino via Conselho 

Escolar, equipe Gestora, e demais membros da comunidade escolar. Desta forma 

todos os segmentos da unidade escolar terão voz na tomada de decisões e nas ações 

prioritárias nesta Proposta. 

 



14 
 

6 MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS. 

6.1 OBJETIVOS GERAIS 

1. Subsidiar o processo ensino-aprendizagem com vistas a uma prática 

pedagógica contextualizada a vida do aluno, tendo como princípios: Educação para a 

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

Sustentabilidade e a Educação para a Cidadania, a educação integral e a gestão 

democrática; 

2. Zelar pelo patrimônio público, criando uma consciência coletiva de 

pertencimento da instituição a futuras gerações desta comunidade escolar. 

3. Promover melhorias e manutenção dos espaços físicos, bem como 

criar novos espaços de acordo com as prioridades apresentadas. 

4. Administrar com transparência e postura democrática os recursos 

financeiros a fim de garantir a aplicabilidade eficiente. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Manter o funcionamento do Laboratório de Informática; 

2. Proporcionar oficinas de capacitação para os docentes a respeito de 

Transtornos Funcionais Específicos, deficiências e estratégias de aprendizagem; 

3. Estimular o trabalho coletivo; 

4. Utilizar descritores previstos em avaliações de larga escala (Prova 

Brasil, ANA, Prova Diagnóstica) como recurso adicional para organização curricular da 

escola. 

5. Reavaliar projetos existentes e sugerir novos; 

6.  Proporcionar ações que levem os alunos a desenvolver capacidades 

de fazer correlação entre o conhecimento escolar e o cotidiano; 

7. Analisar os resultados das avaliações em larga escala; 

8.  Promover intervenções no intuito de melhorar a assiduidade dos 

alunos nas aulas e nos atendimentos interventivos; 
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9. Proporcionar palestras aos pais, a fim de entendam que um dos 

objetivos desta escola é promover um ambiente educacional saudável, amigável e de 

respeito, com o intuito de formar cidadãos de excelência; 

10.  Auxiliar professores novos na escola, a fim de ambientalizá-los à 

respeito das práticas adotadas pela mesma; 

11.  Angariar recursos financeiros para a manutenção das áreas 

administrativas, pedagógicas e as instalações físicas da escola; 
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7 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A Escola Classe 06 do Gama tem buscado consolidar em sua 

identidade, enquanto escola, um ambiente que busque integrar todos os envolvidos, de 

forma que todos se sintam participantes e ativos em sua rotina. Tendo em vista o 

direito de aprender que cabe a todos, a escola tem buscado construir práticas 

educacionais que gerem melhores resultados. Os professores que aqui atendem, tem a 

consciência do papel fundamental que possuem no processo de construção de 

conhecimentos e de competências por parte dos alunos, por isso, estão sempre 

buscando adquirir conhecimentos novos em formações diversas abrangendo palestras, 

cursos, especializações, trazendo os conhecimentos conquistados para sua prática 

diária. 

Nessa perspectiva, essa Unidade de Ensino tem buscado entender o 

aluno como um ser único, dotado de histórias, desejos, necessidades, sonhos que o 

torna singular e especial, trazendo para sua prática ações que oportunizem de forma 

igualitária a todos os alunos momentos de produção de conhecimento, com princípios 

éticos e de justiça, de forma que todos sejam mobilizados em seu processo singular de 

aprendizagem, independentemente de suas necessidades ou deficiências, com a 

missão de fazer com que os conhecimentos, valores e a cultura sejam compartilhados 

por todos. 

O aluno também tem um papel ativo nesse processo, pois com essa 

prática, de acordo com o Doutor em Ciências da Educação Marcel Crahay, “espera-se 

que ele aprenda papéis, saberes e competências e que interiorize normas e valores 

que permitirão que ele se integre na sociedade e assuma funções úteis para o seu 

desenvolvimento” (2013, p. 13). 

Em sua prática pedagógica, a Escola baseia-se no Currículo em 

Movimento e a BNCC, tendo a consciência da superação das concepções de 

prescrições de conteúdos que desconsidere saberes e fazeres, unindo, assim, essas 

realidades como necessidades que não se separam, mas que se correlacionam entre 

si. 

Diante dessa questão, o trabalho pedagógico vem se construindo 
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pautado nos eixos temáticos: Educação para a Diversidade, Educação em e para os 

Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade e Educação para Cidadania, 

reafirmando o compromisso da escola em proporcionar situações que favoreçam a 

aprendizagem, reforçando assim o direito de aprender para o educando se tornar um 

cidadão letrado, com uma educação de qualidade. 

Nessa perspectiva, a Escola Classe 06 do Gama tem buscado 

desenvolver projetos que proporcionem ao aluno o desenvolvimento dos Direitos de 

Aprendizagem, como um processo de construção social que englobe os eixos 

estruturantes, com práticas mais humanizadas, possibilitando ao aluno a apropriação 

do conhecimento, da cultura e de valores necessários à formação integral do ser 

humano. 

Tais projetos buscam contemplar os Eixos Transversais e, numa 

perspectiva vanguardista, transpô-los, pois são desenvolvidos ao longo do ano letivo e 

não apenas em um curto período de tempo, tendo a noção da importância que têm 

para a escola e principalmente para o aluno, abrangendo o espaço físico que frequenta 

e que vive, considera a necessidade de cuidados de higiene, que alcancem o próprio 

corpo e o ambiente em que vive e estuda, bem como qualidade de vida e consumo 

consciente, adentrando em situações emergenciais, respaldado no Programa Saúde na 

Escola como a Dengue, HPV, hanseníase, alimentação saudável, dentre outros, 

partindo do pressuposto citado no Currículo em Movimento que a educação ambiental 

baseia-se no ato de cuidar da vida em todas as fases e tipos. 

O Projeto Psicomotricidade, também, acontece no início do ano 

buscando auxiliar os alunos de 1º e 2º anos com atividades lúdicas, corporais que tem 

contribuído grandemente para o bom desenvolvimento do aluno nas práticas em sala 

de aula ao trabalhar o desenvolvimento motor, social, emocional dos movimentos 

corporais na promoção da totalidade do ser humano, estimulando o desenvolvimento 

de esquemas neurais. 

O Chá Literário é um projeto que se estende durante todo ano, com 

atividades baseadas na literatura, valorizando a obra, o autor e sua biografia, 

integrando a leitura, a apreciação da obra ou de obras diversas – considerando 

determinado tema ou escritor – o trabalho artístico, a ficha literária, o reconto, a sacola 
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literária, interligando-se também com outros projetos. Os trabalhos desenvolvidos para 

o Chá Literário criam oportunidades para o desenvolvimento dos quatro eixos 

estruturantes, proposto nos Direitos de Aprendizagem: Oralidade, Leitura, Produção de 

Texto Escrito e Análise Linguística. 

O Projeto Diversidade visa alcançar nos alunos a construção da 

autoestima positiva que contribua com relacionamentos sociais positivos com seus 

semelhantes, indo além do trabalho focado na etnia, mas alcançando a todos os 

grupos sociais e também aos que apresentam dificuldades na aprendizagem, ou 

qualquer tipo de transtorno ou deficiência. 

Em relação à Informática Educativa, a escola tem consciência da 

importância dessa ferramenta na vida escolar do aluno, devido ao desenvolvimento 

tecnológico e o quanto esse recurso desperta o interesse e a atenção das crianças. 

Diante do fato da informática ser uma importante ferramenta de apoio 

pedagógico, podendo auxiliar nos demais projetos desenvolvidos na escola e em 

atividades no dia-a-dia do professor; a Escola toma como essencial a necessidade de 

se ter um laboratório de informática. O projeto Informática Educativa foi criado com a 

intenção de promover uma informática inclusiva e pedagógica na busca por uma 

educação de qualidade e que seja um forte aliado para alcançar e sanar as 

dificuldades de aprendizagem. 

Outros projetos foram recentemente agregados às atividades 

pedagógicas da Escola. O projeto Leitura por toda parte nasceu em 2015 da 

necessidade de se promover momentos para uma leitura despropositada, desvinculada 

de outras atividades de cunho escrito, oral ou ilustrativo. Assim, constituiu-se o 

momento semanal no qual os alunos escolhem livros, escolhem um local agradável da 

escola e realizam aquilo que podemos chamar de ler simplesmente para ler, o que tem 

se constituído como o espaço de uma leitura agradável e tem despertado o gosto pela 

leitura. Por fim, adotamos como prática sociocultural o Projeto Família na Escola - 

Minha família é um Talento; onde alunos e familiares elaboram e apresentam atrações 

artísticas e culturais para toda a comunidade escolar, em um grande evento realizado 

em meados de agosto à novembro. 

Dessa forma, a Escola Classe 06 do Gama almeja alcançar a 
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Educação Integral em cada aluno que acolhe, proporcionando a construção de 

conceitos e valores que sirvam para toda vida, conscientes de sua cidadania e de sua 

responsabilidade com sua vida e a do outro. Como retrata as Concepções Teóricas do 

Currículo em Movimento: “A educação é uma grande arte de convivência que une os 

homens entre si em torno de direito de aprender e da conquista da cidadania”. (2014, 

p.24). 
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8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Está organizado em ciclos, do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 

conforme Política Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal: 

 Do 1º ao 3º ano (1° bloco ou BIA); 

 Do 4º e 5º ano (2º bloco). 

O espaço escolar está organizado em 6 salas de aula que atendem 

243 alunos nos turnos matutino e vespertino. Outros mecanismos utilizados para a 

aprendizagem do aluno são: aulas de reforço, recreação, vídeos, psicomotricidade, 

biblioteca, reagrupamento e atividades diferenciadas. 

O laboratório de informática é um espaço pronto, considerando 

mobiliário e maquinário. Desde 2015, contamos com uma professora readaptada e 

devidamente capacitada para tal função. A profissional desempenha a função de 

auxiliar as professoras nas atividades planejadas para o laboratório, de acordo com 

escala pré-definida e semanal. 

A escola tem estreita relação com a comunidade; temos pais 

participativos e alunos politizados. Crianças com senso crítico aguçado, o qual é 

lapidado pelos professores, funcionários e realçado pela família que tem um contínuo 

trabalho com os filhos. 

A Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem tem trabalhado de 

forma conjunta, harmoniosa e organizada resultando no melhor desenvolvimento do 

aprendizado. O Serviço de Orientação escolar tem o trabalho de prevenção e 

intervenção em situações problemas, orienta alunos e pais sobre o regimento escolar – 

Manual do Aluno, hábitos de estudo e temas pertinentes à convivência escolar. 

Somando-se a essa realidade, a pedagoga tem um olhar individualizado atendendo 

aos alunos e professores para melhor acesso a aprendizagem significativa, 

trabalhando na prevenção às queixas escolares. A professora da Sala de Recursos 

tem em sua prática o atendimento a todos os alunos com deficiência e aos que 

apresentam hipótese diagnóstica, para melhor auxílio no desenvolvimento da 

aprendizagem e ainda trabalha em consonância com o Centro de Ensino Especial 01 

do Gama no Laboratório de Informática Educativa, todas as segundas-feiras. Exerce 
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papel fundamental de respaldo ao trabalho da educação especial com qualidade para a 

efetiva inclusão.  
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9 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 A Escola Classe 06 do Gama vem desempenhando um papel de 

destaque em educação dentro da comunidade da qual está inserida, despertando o 

interesse até em pais que residem fora da região administrativa. Reconhecida por seu 

trabalho de excelência, comumente a secretaria da escola recebe interessados em 

transferir seus filhos para nossa instituição. Em reunião com a comunidade escolar 

levantou-se as seguintes características o que torna esta escola singular em suas 

ações educativas: 

 Persistência 

 Unidade 

 Comprometimento e compromisso 

 Inclusão 

 Esperança 

 Criatividade 

 Empenho 

 Transparência 

 Profissionalismo 

 Fé em Deus 

 Competência 

 Qualidade 

 Amada e respeitada pela comunidade interna e externa 

 Harmonia e educação 

 Alteridade 

 Reconhecimento da comunidade e dos profissionais.  

Os bons resultados obtidos nas avaliações institucionais como, Prova 

Brasil e Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), Prova Diagnóstica e Provinha 
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Brasil mostram o compromisso desta UE com a educação integral do aluno, pois o 

mesmo é visto como responsabilidade de todos os profissionais da escola. O 

reagrupamento é um trabalho que tem acrescentado ao processo ensino-

aprendizagem qualidade e liquidez. Acontece uma vez na semana e tem a participação 

da coordenação e professores regentes. O reforço escolar acontece uma vez por 

semana em horário contrário como também os projetos interventivos individualizados 

em sala de aula de acordo com a especificidade do aluno. 

Nas primeiras coletivas deste ano, em que os estudos geraram em 

torno do compromisso em alavancar ainda mais os índices de aprendizagem da escola, 

uma vez que, de acordo com o levantamento de dados, nos anos de 2017 e 2018 

houve uma queda nas estatísticas. 

Os instrumentos de avaliação serão diversificados: atividades 

avaliativas, trabalhos escritos ou expositivos, observações, portfólios, testes de 

sondagem e Registro Descritivo Individual do Aluno. Ao final do bimestre acontecem as 

reuniões com os pais, porém, isso não quer dizer que os pais só são chamados para o 

recebimento dos resultados. Sempre que há necessidade, os pais são 

convidados/convocados pela escola a comparecerem ou eles próprios podem procurar 

a escola fora do período de reuniões. Como citado anteriormente, a comunicação entre 

escola e pais é aberta e a escola preza pelo respeito e cordialidade de ambas as 

partes. 
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10 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular desta instituição de ensino promove a 

interdisciplinaridade, atentando-se para temas atuais e relevantes trazidos pelo aluno 

e retratados pela sociedade por intermédio da mídia televisiva, jornalística e redes 

sociais, respeitando-se a realidade de cada grupo como ponto de partida. 

É impossível não trazer as representações dos alunos e os seus valores ao campo da 

diversidade, pois os papéis vividos e as práticas compartilhadas entre os docentes 

oportunizam as vivências dos discentes de modo a respeitar a perspectiva do currículo 

e o ser em formação multidimensional. 

A proposta é superar a organização dos conteúdos enquanto acúmulo 

de saberes e competências. Busca-se contribuir na formação de crianças, jovens e 

adultos, responsáveis, autônomos, solidários e participativos. 

O princípio da relação entre a teoria e a prática é retratado no 

momento propício à construção do conhecimento onde há a promoção da reflexão 

crítica e aplicabilidade de conceitos diante de problemáticas levantadas em processos 

que estão sendo intensamente vivenciados pela sociedade. Com respeito aos direitos 

humanos e cidadania, tem-se como referência o cotidiano, há espaço para debates, 

exercício do direito ao voto e a explanação de ideias. O currículo é o meio viável para 

estimular os alunos a serem autores da própria história. 

Tendo em vista que o currículo escolar revela o presente social 

comum, a influência do eixo sustentabilidade é primordial para que os discentes 

assimilem a existência de um futuro comum. Trabalhar os ideais, pressupostos e 

conceito de sustentabilidade levam a prática curricular à construção do raciocínio 

voltado ao desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de 

forma equilibrada e sustentável. 

A cada início de ano letivo, o corpo de funcionários da Escola Classe 

06 do Gama, reúne-se e define quais projetos serão realizados ao longo do ano letivo 

e os objetivos a serem alcançados. Avaliam-se os projetos existentes e se há 

necessidade de implantação de novos projetos. Temos o cuidado de priorizar aqueles 

projetos que trouxeram resultados satisfatórios aos alunos e à escola como um todo. 
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Ao se trabalhar escola, enfatizamos o Eu e o outro, a Comunidade 

Escolar, a cultura, a história, valorização, os profissionais, conservação, respeito, 

convivência, vizinhança, comércio, meios de transportes, etc. Continuamos com o 

trabalho sobre Bullying, Pedofilia, Violência e Drogas com a Orientadora Nayara e a 

Polícia Militar do Distrito Federal e colocamos em prática o projeto sobre a Dengue. A 

efetivação do Projeto de Xadrez, realizado pela Pedagoga da Equipe de Apoio à 

Aprendizagem foi uma conquista muito bem vinda e eficiente nos aspectos referentes a 

limites, regras e concentração.  

Sentimos a necessidade de dar uma nova cara á nossa Sala de Leitura 

de maneira que o ambiente se torne mais aconchegante e atrativa aos alunos, 

dispondo de almofadas, carpete, pufs, etc. 

O trabalho com projetos requer a unidade do grupo docente e a 

abertura dos profissionais envolvidos às mudanças e a constante avaliação e 

autoavaliação de modo que aconteça de forma prazerosa e produtiva. 
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11 PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

11.1 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

11.1.1 OBJETIVO 

 Subsidiar o trabalho pedagógico docente, orientando e coordenando 

ações para assegurar o cumprimento das metas e objetivos propostos no Projeto 

Político Pedagógico da EC 16; 

 Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da 

avaliação da Proposta Pedagógica da instituição educacional; 

 Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, 

de execução, de implementação e de avaliação do Projeto Pedagógico da Instituição 

Educacional; 

 Articular ações pedagógicas entre professores, equipe de direção e da 

Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações; 

 Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações 

pedagógicas, promovidas pela Instituição Educacional; 

 Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação 

do Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal, por meio de 

pesquisas, de estudos individuais e em equipe e de oficinas pedagógicas locais; 

 Divulgar, estimular e propiciar o uso de recursos tecnológicos, no 

âmbito da instituição educacional, com as orientações metodológicas específicas; 

 Orientar os professores recém-nomeados e recém-contratados quanto 

ao desenvolvimento do Projeto Pedagógico; 

 Propor reflexões avaliativas da equipe, objetivando redimensionar as 

ações pedagógicas; 

 Articular ações para que o eixo metodológico dê ênfase às 

aprendizagens significativas assegurando a melhoria da qualidade de ensino; 



27 
 

 Colaborar para a inserção dos alunos com defasagem idade/série e que 

apresentam dificuldade e/ou lacunas de aprendizagem; 

 Estimular o envolvimento dos alunos nos projetos da UE de forma que 

eles possam se identificar como parte integrante de cada ação proposta; 

 Estimular o envolvimento, através de reuniões bimestrais, de toda 

comunidade, pais e Conselho Escolar no Projeto de Avaliação Institucional; 

 Apoiar a implementação do Projeto Recreio Legal com jogos, 

brinquedos e brincadeiras juntamente com o S.O.E; 

 Contribuir para o acesso dos funcionários a cursos de formação 

continuada e proporcionar-lhes oportunidade de estudo dentro e fora da escola; 

 Articular ações pedagógicas entre professores, como desenvolvimento 

de reforço, projetos interventivos e reagrupamentos, acompanhando o 

desenvolvimento dessas ações, verificando pontos positivos e retificando pontos 

negativos; 

 Incentivar a participação dos professores em todas as ações e 

propostas de formação continuada, propondo estudo e reflexão avaliativa das ações da 

equipe docente; 

 Orientar e coordenar projetos interventivos e de reforço de alunos 

defasado e/ou com dificuldades de aprendizagem. 

11.2 GESTÃO PEDAGÓGICA 

11.2.1 OBJETIVO 

 Manter o funcionamento do Laboratório de Informática; 

 Proporcionar oficinas de capacitação para os docentes a respeito de 

Transtornos Funcionais, deficiências e estratégias de aprendizagem; 

 Estimular o trabalho coletivo; 

 Utilizar descritores previstos em avaliações de larga escala (Prova 
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Brasil, ANA, Provinha Brasil) como recurso adicional para organização curricular da 

escola; 

 Dinamizar o espaço da sala de leitura; 

 Reavaliar projetos existentes e sugerir novos; 

 Proporcionar oportunidades para os alunos serem capazes de fazer 

correlação entre o conhecimento escolar e o cotidiano; 

 Integrar os dois turnos quanto a conteúdos, planejamento, 

reagrupamento e projetos. 

11.2.2 AÇÕES/METAS 

 Manter o funcionamento do Laboratório de Informática com o 

profissional especializado de acordo com o projeto específico já criado pela escola; 

 Realizar ações que promovam a compra e manutenção de aparelhos 

eletroeletrônicos e da banda larga do laboratório; 

 Auxiliar o profissional para o melhor atendimento do aluno em sala de 

aula; 

 Estudo nas coordenações coletivas dos temas de interesse dos 

professores; 

 Participação dos professores em cursos de formação oferecidos pela 

SEDF/EAPE conforme disponibilidade de oferta de curso;  

 Proporcionar visitas de especialistas em temas de interesse do coletivo 

escolar para participação das coletivas; 

 Usar a coordenação para a troca de ideias e planejamento coletivo; 

 Realizar coordenações mensais setorizadas por blocos com inversão 

de horário de aula dos alunos, dos professores ou por meio de outras estratégias de 

organização de horários para possibilitar o encontro de todos os professores e demais 

profissionais ligados ao pedagógico; 

 Integrar todas as turmas buscando a unidade da instituição; 
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 Promover reuniões mensais com inversão de horários para 

planejamento dos temas por blocos; 

 Oportunizar ao aluno maior acesso aos recursos da Sala de Leitura; 

 Utilizar o espaço destinado à Sala de Leitura para pesquisas, projetos 

(leitura, lazer); 

 Solicitar profissional para realizar os atendimentos com projetos 

específicos; 

 Permanecer com o controle de frequência à sala de leitura; 

 Incentivar a leitura do acervo da biblioteca através de dinâmicas de 

reconto, com vista a um instrumento de valorização da leitura realizada; 

 Mobilizar comunidade escolar no intuito de buscar recursos para a 

construção de uma biblioteca; 

 Revitalizar o ambiente de aprendizagem com foco em novos projetos 

 Promover encontro para definir os projetos para o ano vigente. 

 Oportunizar a criatividade dos alunos e a oralidade Aplicar dinâmicas 

individuais e/ou de grupos que favoreçam a expressão da correlação entre a vida 

prática e o saber acadêmico. 

11.3 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

11.3.1 1.3.2 Objetivos 

 Analisar os resultados das avaliações. 

 Promover ações que visem melhorar a frequência dos alunos nas aulas 

e nos atendimentos interventivos 

11.3.2 Metas e Ações  

 Acompanhar o rendimento da aprendizagem dos alunos; 
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 Realizar Conselho de Classe e reunião de pais, bimestralmente; 

 Dinamizar as reuniões de Conselho de Classe, selecionando 

estratégias de intervenções para cada bloco; 

 Planejar atividades diversificadas para atender a necessidade do 

educando; 

 Continuar com as estratégias de intervenção existentes (reforço, 

reagrupamento e Projeto Interventivo); 

 Atingir menores índices de infrequência dos alunos; 

 Informar aos pais dos alunos as faltas injustificadas, persistindo a 

situação, notificar os mesmos por meio de carta; 

 Encaminhar alunos com 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas para o 

SOE com vistas a tomadas de medidas protetivas do direito à educação da criança 

incluindo encaminhamento dos casos ao Conselho Tutelar. 

11.4 GESTÃO PARTICIPATIVA 

11.4.1 Objetivos 

 Proporcionar oficinas de capacitação dos alunos e comunidade com 

profissionais captados da escola e da comunidade local. 

 Proporcionar palestras aos pais sobre formação do cidadão, a fim de 

promover um ambiente educacional saudável, amigável e de respeito, com o intuito de 

formar cidadãos de excelência. 

11.4.2 Metas e Ações  

 Oferecer oficinas com temas de interesse coletivo à comunidade local; 

 Realizar pesquisas entre pais da comunidade a respeito das profissões 

e habilidades que possam auxiliar em palestras para toda comunidade escolar; 

 Conscientizar as famílias sobre assuntos relevantes, dando 
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continuidade às ações pré-existentes e já construídas para um ambiente pedagógico e 

pessoal de qualidade entre toda comunidade escolar; 

 Realizar reunião no início do ano informando da rotina escolar dos 

alunos; 

 Diálogos individuais com situações pessoais; 

 Relacionar temas relevantes para serem trabalhados durante o ano; 

 Promover encontros e palestras sempre que se fizer necessário; 

 Realizar trabalho preventivo com a comunidade escolar sobre temas 

transversais como: pedofilia, bullying, cyberbullying, higiene pessoal e do ambiente 

escolar, dengue, africanidade, HPV, inclusão, respeito às diferenças, entre outros. 

11.5 GESTÃO DE PESSOAS 

11.5.1 OBJETIVOS 

  Auxiliar professores novos a se ambientalizar à escola. 

 Possibilitar aos funcionários o acesso a cursos de formação continuada 

e proporcionar-lhes oportunidades de estudo dentro e fora da escola com cursos da 

EAPE, coordenações coletivas, seminários, simpósios e palestras oportunizados pela 

SEE e pela IE. 

   Implementar oficinas de aprendizagem estimulando a exposição dos 

talentos individuais dentre professores e demais funcionários da IE 

 Orientar professores novos na dinâmica de trabalho na escola 

 Acompanhar o planejamento e execução das aulaS. 

11.6 GESTÃO FINANCEIRA 

11.6.1 OBJETIVOS 

 Angariar recursos financeiros para a manutenção das áreas 
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administrativas e pedagógicas da escola; 

 Adquirir, de acordo com as leis regulamentares, material pedagógico, 

bens permanentes e de consumo para subsidiar a prática educativa; 

 Ampliar o acervo da biblioteca com aquisição de novos livros e filmes 

de finalidade pedagógica e lúdica; 

 Deixar a Sala de Leitura em pleno funcionamento, com acervo vasto e 

adequado às modalidades ofertadas por esta UE. 

11.7 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

11.7.1 OBJETIVOS 

 Sanar o déficit de auxiliares de educação na escola; 

 Acompanhar pedido de mais auxiliares de conservação e limpeza junto 

à CRE-Gama; 

 Continuar mobilização de solicitação de pessoal para atender as 

necessidades da escola: portaria, limpeza e vigilância, profissional apto para a 

biblioteca; 

 Convocar o Conselho Escolar; 

 Mobilizar a Comunidade Escolar; 

 Encaminhar para o Ministério Público reivindicação de falta de 

funcionários; 

 Denunciar à imprensa a falta de funcionário, 

11.7.1.1 Serviço de Orientação Educacional 

Ao /serviço de Orientação Educacional, cabe destacar que se trata de 

um trabalho que deve estar articulado com as demais instâncias da instituição 

educacional, bem como com a família e com a comunidade, estabelecendo uma rede 
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social e interinstitucional de proteção ao educando e de melhoria da qualidade da 

educação; 

Para atuar na rede pública de ensino do DF, o(a) Orientador(a) 

Educacional deve possuir um perfil com habilidades e aptidões, as quais destacam-se, 

entre outras: 

 Desenvolvimento de escuta ativa para as questões que envolvam 

aluno/a, família e comunidade; 

 Capacidade de elaborar ações e projetos que favoreçam o 

desenvolvimento pessoal e social do/a aluno/a; 

 Comprometimento com uma atuação pautada na transparência, 

na comunicação e na integração; 

 Capacidade de compreender a realidade na qual a instituição 

educacional está inserida; 

 Disponibilidade para trabalhar de forma articulada com os demais 

serviços de apoio no ambiente escolar; 

 Responsabilidade/ética no recebimento das informações sigilosas 

inerentes ao (à) aluno/a, à família e à instituição educacional; 

 Capacidade de interlocução junto a todos os segmentos que 

compõem a instituição educacional; 

 Domínio de conhecimento para intervir/mediar junto a situações 

de conflito; 

 Capacidade de dialogar com as diversas faixas etárias existentes 

na rede pública de ensino; 

 Habilidade para orientar pais e familiares em relação aos 

aspectos pessoais, relacionais, emocionais e sociais que interferem no desenvolvimento 

global do/a aluno/a. 
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11.7.1.2 Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

Tem como objetivo atender a demanda até o momento levantada com 

vista a contribuir para o processo de ensino aprendizagem. A elaboração do Plano de 

Ação ocorreu com a participação efetiva de diversos segmentos da comunidade 

escolar, por meio de diversos instrumentos de coleta de dados, tais como: Relatório 

Quantitativo Bimestral; Entrevista a professores, coordenadores, supervisores, 

diretores, pais de alunos, entre outros; troca de experiência entre equipes; orientadores 

educacionais e professores da sala de recursos. 

Diante do desafio de desenvolver um serviço de apoio técnico-

pedagógico, de caráter multidisciplinar buscando a melhoria da qualidade do processo 

de ensino e aprendizagem, por meio das ações institucionais, preventivas e 

interventivas citadas na Orientação Pedagógica da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem. Sabendo que o atendimento especializado apoio psicopedagógico na 

Secretaria de Estado de Educação nos remete ao ano de 1968 na Escola Parque 

307/308 Sul, onde tinha caráter multidisciplinar e técnico-pedagógico, depois foi 

transferido para Secretaria de Saúde por meio de convênio com Centro de Orientação 

Médico Psicopedagógico (COMPP) buscando realizar diagnóstico diferencial e 

complementar dos educandos encaminhados com queixa de fracasso escolar queixa de 

dificuldade de aprendizagem e necessidades educacionais especiais. 

Assim sendo, as ações aqui propostas a serem executadas tem como 

meta permitir aos educando como um todo seu pleno desenvolvimento de forma não 

excludente do processo de ensino-aprendizagem, buscando desenvolver suas 

competências e com base nas metas estabelecidas pela Secretaria de Estado de 

Educação, e acima de tudo, a sociedade no contexto histórico-social e perspectivas 

futuras da humanidade. 

Atuação no Mapeamento Institucional nas dimensões: pedagógica, 

administrativa, social, cultural, entre outros. Numa perspectiva de uma atuação 

preventiva e institucional, buscando a compreensão do contexto escolar, valorizando 

as características particulares que interferem diretamente no desempenho da escola. 

Assessoramento ao trabalho coletivo dos professores – Visando auxiliar a instituição 

escolar na conscientização dos processos educativos, tanto no que se refere aos 
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avanços, compreendidos como ações pedagógicas bem sucedidas, quanto aos desafios 

que podem ser superados por meio de ação coletiva. 

Acompanhamento do processo de Ensino-Aprendizagem – buscando 

momentos de reflexão acerca da forma pela qual se dá a aplicação de métodos e 

técnicas pedagógicas desenvolvidas pelos atores da escola abrangendo as 

competências de cada um buscando uma concretização de uma cultura de sucesso 

escolar. 

Ações: 

 Analisar dos documentos norteadores do funcionamento da 

escola; 

 Analisar como se dá a relação entre os atores da escola; 

 Verificar junto à comunidade escolar quais concepções e 

pressupostos conduzem as práticas na instituição; 

 Analisar a conjuntura social, política e econômica na qual a escola 

se insere entre outras que nas unidades escolar se fizer necessário; 

 Participar nas coordenações pedagógicas; 

 Participar dos conselhos de classe; 

 Participar nas reuniões ordinárias (bimestrais de pais e mestres) 

e extraordinárias; 

 Contribuir na elaboração dos projetos e eventos escolares 

diversos; 

 Contribuir com a formação continuada do corpo docente, por meio 

de oficinas temáticas e palestra previamente definidas; 

 Observar os espaços escolares; 

 Entrevistar os diversos atores envolvidos como processo de 

formação dos alunos; 

 Analisar o histórico escolar dos alunos; 
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 Analisar as atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo do 

ano letivo; 

 Discutir acerca das práticas de ensino visando melhora o 

desempenho escolar dos alunos; 

11.7.1.3 Sala de Recursos 

A inclusão se traduz pela capacidade da escola em dar respostas 

eficazes à diferença de aprendizagem dos estudantes. Ela demanda que a escola se 

transforme em espaço de trocas o qual favoreça o ato de ensinar e de aprender. 

Transformar a escola significa criar as condições para que todos participem do processo 

de construção do conhecimento independente de suas características particulares. A 

inclusão requer mudanças significativas na gestão da escola, tornando-a mais 

democrática e participativa, compreendendo o espaço da escola como um verdadeiro 

campo de ações pedagógicas e sociais, no qual as pessoas compartilham projetos 

comuns. Ela se caracteriza por seu caráter colaborativo, desenvolvendo valores e 

organizando o espaço da escola de modo que todos se sintam dele integrantes. Esta 

escola tem como princípio fundamental compartilhar liderança e estimular a troca de 

experiências, minimizando as dificuldades do contexto e dos alunos e favorecendo as 

mudanças necessárias na gestão da sala de aula e das práticas pedagógicas. A escola 

que inclui valoriza o papel social do estudante, pois repousa sobre o princípio da 

contribuição. A turma se constitui em um reagrupamento na qual cada aluno deve 

colaborar com o processo de construção do conhecimento dentro de suas 

possibilidades. 

A participação ativa do aluno com deficiência é possível quando o 

professor o percebe como sujeito de aprendizagem e organiza propostas didáticas que 

favoreçam essa participação. Os professores que enfrentam o desafio da inclusão 

percebem que este processo modifica a vida escolar e a relação com os demais 

membros da sua escola, modificando inclusive sua formação pessoal e profissional. 

A educação brasileira enfrenta o desafio de, no desenvolvimento das 

práticas cotidianas, transformar-se, para ser capaz de garantir a acessibilidade e a 

permanência de todas as crianças, de modo que elas possam se apropriar dos bens 
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culturais traduzidos como conhecimentos escolares. A conscientização da política de 

inclusão se torna perceptível quando as redes de ensino começam a se organizar para 

receber e oferecer as condições de aprendizagem a todos os seus estudantes. 

A interpretação errônea que admite a possibilidade de substituição do 

ensino regular pelo especial está em confronto com a Constituição Federal, que 

também determina que o acesso ao Ensino Fundamental seja obrigatório (art. 208, inc. 

I). A Constituição define o que é educação, não admitindo o oferecimento de Ensino 

Fundamental em local que não seja escola (art. 206, inc. I) e prevê requisitos básicos 

que essa escola deve observar (art. 205 e seguintes). 

 Orientar os professores regentes para organizar contexto educativo 

que favoreça a atenção e a concentração dos estudantes nas atividades desenvolvidas 

em sala de aula, observando os seguintes cuidados: sentá-los na primeira fila, falar seu 

nome várias vezes durante a aula e verificar seus cadernos para certificar-se de que 

estão executando as tarefas; 

 Operacionalizar as complementações curriculares específicas 

necessárias à educação dos estudantes com deficiência física, no que se refere ao 

manejo de materiais adaptados e à escrita alternativa, quando necessário; 

 Atuar como docente nas atividades de complementação ou de 

suplementação curricular específica; 

 Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as 

atividades da instituição educacional; 

 Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no 

processo educacional; 

 Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das 

necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante; 

 Preparar material específico para o uso do estudante juntamente com o 

professor regente; 

 Orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possa ser 



38 
 

utilizados pelos estudantes nas classes comuns do ensino regular; 

 Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das 

adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com 

necessidade educacional especial; 

 Fortalecer a autonomia do estudante a fim de levá-lo a ter condições de 

decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades e 

motivações; 

 Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando 

as diferenças e a não discriminação; 

 Orientar o professor da classe comum sobre as estratégias que 

favoreçam a autonomia e o envolvimento do estudante em todas as atividades 

propostas ao grupo; 

 Promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação e de 

comunicação alternativa no espaço da sala de aula; 

 Realizar adequações de materiais didáticos pedagógicos para atender 

as necessidades dos estudantes; 

 Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso 

aos conteúdos desenvolvidos em classe comum e turmas de integração inversa. 
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12 PROJETOS ESPECÍFICOS 

No apêndice B encontra-se o Quadro para síntese dos projetos 
individuais, em grupo e ou interdisciplinares desenvolvidos na escola. 
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Apêndice A – Plano de Ação para o desenvolvimento do PP 

a) Gestão Pedagógica 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1 – Manter o 
funcionamento do 
Laboratório de 
Informática. 

- Manter o funcionamento do 
Laboratório de Informática 
com o profissional 
especializado de acordo com 
o projeto específico já criado 
pela escola; 

- Mobilizar conselho escolar e 
comunidade a fim de melhorar 
a banda larga do Laboratório 
de Informática 

- Realizar ações que 
promovam a compra e 
manutenção de aparelhos 
eletroeletrônicos e da banda 
larga do laboratório; 

- Organizar reuniões 
bimestrais para tratar do 
assunto. 

 - Por intermédio 
das reuniões 
com o Conselho 
Escolar. 

 - Conselho 
Escolar, Direção e 
Comunidade 
Local. 

 - Pauta das 
reuniões do 
Conselho 
Escolar. 

2 - Proporcionar 
oficinas de 
capacitação para os 
docentes a respeito de 
Transtornos 
Funcionais, 
deficiências e 
estratégias de 
aprendizagem. 

 - Auxiliar o profissional para o 
melhor atendimento do aluno 
em sala de aula; 

 - Estudo nas coordenações 
coletivas dos temas de 
interesse dos professores; 

- Participação dos professores 
em cursos de formação 
oferecidos pela SEDF/EAPE 
conforme disponibilidade de 
oferta de curso;  

 - Ao final de 
cada encontro e 
através da 
prática em sala 
de aula. 

- Equipe 
Pedagógica (SOE, 
AEE, EEAA1). 

 - Reuniões 
mensais. 

                                            
1
 SOE - Serviço de Orientação Educacional; AEE - Atendimento Educacional Especializado; EEAA - Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 
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- Proporcionar visitas de 
especialistas em temas de 
interesse do coletivo escolar 
para participação das 
coletivas. 

3 – Estimular o 
trabalho coletivo. 

 – Integrar os dois turnos 
quanto a conteúdos, 
planejamento, reagrupamento 
e projetos. 

 – Usar a coordenação para a 
troca de ideias e planejamento 
coletivo; 

– Realizar coordenações 
mensais setorizadas por 
blocos com inversão de 
horário de aula dos alunos, 
dos professores ou por meio 
de outras estratégias de 
organização de horários para 
possibilitar o encontro de 
todos os professores e demais 
profissionais ligados ao 
pedagógico. 

 – Por meio do 
relato dos 
profissionais 
envolvidos e dos 
projetos 
bimestrais. 

 – Direção, 
Coordenação e 
Docentes. 

 – Mensal. 

4 – Utilizar descritores 
previstos em 
avaliações de larga 
escala (Prova Brasil, 
ANA, Provinha Brasil) 
como recurso 
adicional para 
organização curricular 

 – Integrar todas as turmas 
buscando a unidade da 
instituição. 

 – Promover reuniões mensais 
com inversão de horários para 
planejamento dos temas por 
blocos. 

– A cada 
encontro. 

– Professores, 
direção e 
coordenação. 

 – Mensal. 
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da escola. 

5 – Dinamizar o 
espaço da sala de 
leitura.   

 – Oportunizar ao aluno maior 
acesso aos recursos da Sala 
de Leitura. 

– Utilizar o espaço destinado à 
Sala de Leitura para 
pesquisas, projetos (leitura, 
lazer); 

 - Solicitar profissional para 
realizar os atendimentos com 
projetos específicos; 

 - Permanecer com o controle 
de frequência à sala de leitura; 

 - Incentivar a leitura do 
acervo da biblioteca através 
de dinâmicas de reconto, com 
vista a um instrumento de 
valorização da leitura 
realizada. 

- Mobilizar comunidade 
escolar no intuito de buscar 
recursos para a construção de 
uma biblioteca. 

 – Verificar se 
houve o aumento 
na frequência 
dos alunos à 
Sala de Leitura 

 – Profissionais 
readaptados, 
professor regente, 
profissional 
capacitado para 
as atividades da 
biblioteca/sala de 
leitura. 

 – Contínuo. 

6 – Reavaliar projetos 
existentes e sugerir 
novos. 

– Revitalizar o ambiente de 
aprendizagem com foco em 
novos projetos. 

 – Promover encontro para 
definir os projetos para o ano 
vigente. 

– Nas 
coordenações 
coletivas e ao 
término de cada 
projeto. 

– Equipe gestora, 
coordenação e 
professores. 

 – Bimestral. 
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7- Proporcionar 
oportunidades para os 
alunos serem capazes 
de fazer correlação 
entre o conhecimento 
escolar e o cotidiano. 

 – Oportunizar a criatividade 
dos alunos e a oralidade. 

– Aplicar dinâmicas individuais 
e/ou de grupos que favoreçam 
a expressão da correlação 
entre a vida prática e o saber 
acadêmico. 

– Através da 
aplicação de 
dinâmicas 
individuais e/ou 
de grupos. 

– Professores e 
coordenação. 

– Contínuo. 

b) Gestão de Resultados Educacionais 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1 – Analisar os 
resultados das 
avaliações. 

 – Acompanhar o rendimento 
da aprendizagem dos alunos. 

 

 – Realizar Conselho de 
Classe e reunião de pais, 
bimestralmente; 

 - Dinamizar as reuniões de 
Conselho de Classe, 
selecionando estratégias de 
intervenções para cada bloco; 

 - Planejar atividades 
diversificadas para atender a 
necessidade do educando; 

 - Continuar com as 
estratégias de intervenção 
existentes (reforço, 
reagrupamento e Projeto 
Interventivo). 

 – Registro do 
desempenho de 
todos os alunos. 

– Equipe gestora, 
coordenação, 
SOE, EEAA, AEE, 
docentes. 

 – Contínuo. 
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2 – Promover ações 
que visem melhorar a 
frequência dos alunos 
nas aulas e nos 
atendimentos 
interventivos. 

- Atingir menores índices de 
infrequência dos alunos. 

- Informar aos pais dos alunos 
as faltas injustificadas, 
persistindo a situação, 
notificar os mesmos por meio 
de carta; 

- Encaminhar alunos com 3 
faltas consecutivas ou 5 
alternadas para o SOE com 
vistas a tomadas de medidas 
protetivas do direito à 
educação da criança incluindo 
encaminhamento dos casos 
ao Conselho Tutelar. 

- Mensalmente 
-Orientadora 
Educacional. 

- Contínuo. 

c) Gestão Participativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1 – Proporcionar oficinas 
de capacitação dos alunos 
e comunidade 

com profissionais 
captados da escola e da 
comunidade local. 

 - Oferecer oficinas com 
temas de interesse 
coletivo à comunidade 
local. 

 - Realizar pesquisas entre 
pais da comunidade a respeito 
das profissões e habilidades 
que possam auxiliar em 
palestras para toda 
comunidade escolar. 

- Ao final de cada 
encontro. 

- Direção e 
Coordenação. 

- No decorrer do 
ano letivo 

2 – Proporcionar palestras 
aos pais sobre formação 

 – Conscientizar as 
famílias sobre assuntos 

 – Realizar reunião no início 
do ano informando da rotina 

 – Por meio da 
frequência dos 

 – Equipe gestora, 
SOE, AEE, EEAA 

 – Contínuo. 
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do cidadão, a fim de 
promover um ambiente 
educacional saudável, 
amigável e de respeito, 
com o intuito de formar 
cidadãos de excelência. 

relevantes, dando 
continuidade às ações 
pré-existentes e já 
construídas para um 
ambiente pedagógico e 
pessoal de qualidade 
entre toda comunidade 
escolar. 

escolar dos alunos; 

 - Diálogos individuais com 
situações pessoais; 

 - Relacionar temas relevantes 
para serem trabalhados 
durante o ano; 

 - Promover encontros e 
palestras sempre que se fizer 
necessário; 

 - Realizar trabalho preventivo 
com a comunidade escolar 
sobre temas transversais 
como: pedofilia, bullying, 
cyberbullying, higiene pessoal 
e do ambiente escolar, 
dengue, africanidade, HPV, 
inclusão, respeito às 
diferenças, entre outros. 

convidados para 
as reuniões; 

- Observação da 
mudança de 
comportamento 
dos alunos. 

e PSE. 

d) Gestão de Pessoas 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Auxiliar professores novos 
a se ambientalizar à 
escola. 

 – Orientar professores 
novos na dinâmica de 
trabalho na escola. 

 – Acompanhar o 
planejamento e execução das 
aulas. 

 – Nas 
coordenações e 
por meio do 

 – Equipe gestora, 
coordenação, 
EEAA, AEE, SOE. 

 – Contínuo. 
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 desempenho da 
turma. 

Possibilitar aos 
funcionários o acesso a 
cursos de formação 
continuada e 
proporcionar-lhes 
oportunidades de estudo 
dentro e fora da escola 
com cursos da EAPE, 
coordenações coletivas, 
seminários, simpósios e 
palestras oportunizados 
pela SEE e pela IE. 

 

 

 

Implementar oficinas de 
aprendizagem estimulando a 
exposição dos talentos 
individuais dentre professores 
e demais funcionários da IE. 

 

   

e) Gestão Financeira 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1 – Angariar recursos 
financeiros para a 
manutenção das áreas 
administrativas e 
pedagógicas da 

- Obter uma reserva financeira 
para eventuais necessidades; 

- Continuar recebendo 
recursos do PDAF e do 

- Captar parcerias com 
voluntários para manutenção 
do prédio, instalações, 
visando economicidade; 

- Divulgar a 
prestação de 
contas através 
das reuniões 

- Direção e 
Conselho Escolar. 

 

- Todo o ano 
letivo. 
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escola. PDDE.  - Promover rifas, bingos, 
sorteios de brindes; 

 - Incentivar o pagamento da 
contribuição da APM; 

 - Suscitar nos funcionários o 
pagamento voluntário da APM; 

- Promover reuniões com a 
APM para definir prioridades 
para o ano vigente. 

periódicas. 

2- Adquirir, de acordo 
com as leis 
regulamentares, 
material pedagógico, 
bens permanentes e 
de consumo para 
subsidiar a prática 
educativa. 

Deixar a Sala de Leitura em 
pleno funcionamento, com 
acervo vasto e adequado as 
modalidades ofertadas por 
esta UE. 

Ampliar o acervo da biblioteca 
com aquisição de novos livros 
e filmes de finalidade 
pedagógica e lúdica 

   

f) Gestão Administrativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1 – Sanar o déficit de 
auxiliares de 
educação na escola. 

- Acompanhar pedido de mais 
auxiliares de conservação e 
limpeza junto à CRE-Gama 

- Convocar o Conselho 
Escolar; 

- Por meio das 
reuniões 
periódicas. 

- Direção, 
Conselho Escolar, 
Comunidade 

- Até a escola ser 
atendida na sua 
demanda. 
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 - Continuar mobilização de 
solicitação de pessoal para 
atender as necessidades da 
escola: portaria, limpeza e 
vigilância, profissional apto 
para a biblioteca. 

 

- Mobilizar a Comunidade 
Escolar; 

- Encaminhar para o Ministério 
Público reivindicação de falta 
de funcionários; 

- Denunciar à imprensa a falta 

de funcionários. 

Escolar. 
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Apêndice B – Quadro para síntese dos projetos e ações individuais, em grupos e ou interdisciplinares desenvolvidos na escola 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO E NO 

PROJETO 

Laboratório de 

Informática Educativa; 

 Promover a informática 

inclusiva, cada vez menos 

técnica e mais pedagógica, 

que permita a construção do 

conhecimento e não apenas 

o repasse do mesmo, 

auxiliando todos os campos 

da equipe pedagógica na 

busca por uma educação de 

qualidade, que respeita a 

diversidade e auxilia nas 

dificuldades de 

aprendizagem. 

 Promover a inclusão 

digital para alunos e 

comunidade escolar; 

 Integrar projetos 

desenvolvidos pela escola 

às atividades do laboratório 

de forma coletiva, com a 

 Auxiliar o professor 

regente na avaliação de 

sua prática pedagógica 

bem como do 

desenvolvimento do aluno 

durante o ano; 

 Fazer uso da internet de 

forma responsável e 

monitorada, 

compreendendo as 

vantagens e desvantagens 

desse recurso e promover 

o acesso benéfico do 

mesmo por parte dos 

alunos; 

 Filtrar as informações 

que são dissipadas na 

internet e conscientizar 

quanto ao bom uso de 

 Professor do 

laboratório de 

informática; 

 Professores 

regentes; 

 Coordenação; 

 Direção; 

 SOE, EEAA, 

AEE. 

Será ao longo do 

processo, de forma 

participativa, com todos os 

envolvidos, por intermédio 

de observações do 

interesse, participação e 

utilização da ferramenta. 
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participação de todos os 

integrantes da equipe 

pedagógica; 

 Valorizar a importância 

do laboratório de informática 

e do bem público; 

 Promover o trabalho em 

grupo, a cooperação e o 

respeito às diferenças; 

 Possibilitar diferentes 

formas de sanar possíveis 

dificuldades de 

aprendizagem. 

redes sociais; 

 Ter contato e produzir 

textos de diferentes 

gêneros; 

 Apresentar e expor os 

trabalhos realizados no 

laboratório de informática 

em feiras culturais, chás 

literários e outros eventos 

promovidos pela escola; 

 Promover pesquisas e 

estudos de acordo com os 

conteúdos e projetos 

trabalhados; 

 Ampliar e desenvolver 

habilidades de raciocínio 

lógico, leitura, escrita e 

interpretação textual de 

forma lúdica e significativa; 

 O atendimento será feito 

mediante escala das 

turmas, de forma que o 

professor e sua turma 

sejam alocados em uma 
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grade horária para 

contemplar todas as 

turmas. 

Psicomotricidade 

Aplicada na Escola – 

Agindo na Prevenção 

das Dificuldades 

Escolares 

 

 Educar a criança através 

do seu próprio corpo e seu 

momento, visualizando-a 

como um ser total, com 

potenciais a serem 

desenvolvidos, com vistas à 

prevenção das dificuldades 

de aprendizagem. 

 Conscientizar-se do 

corpo, suas partes, seus 

movimentos, posturas e 

atitudes. 

 Obter controle motor, que 

favorecerá o 

desenvolvimento intelectual 

a partir de situações 

concretas. 

Trabalhar a percepção, 

orientação espacial e 

temporal, a lateralidade e 

esquema corporal. 

           O projeto é 

desenvolvido com os 

alunos das turmas de 1º e 

2º ano do Ensino 

Fundamental, em 

encontros semanais de 50 

minutos ao longo do 1º 

semestre. 

São realizados exercícios, 

brincadeiras e jogos como 

contribuição ao 

desenvolvimento motor, 

social, emocional. 

           Estimular o 

desenvolvimento de 

esquemas neurais através 

de práticas lúdicas e 

corporais valorizando o 

aprendizado com 

comprometimento e 

respeito em relação à 

Cultura Corporal do 

- Professor 

regente; 

- Pedagogo da 

Equipe 

Especializada de 

Apoio à 

Aprendizagem 

- Professor da 

área de Educação 

Física (tão logo 

seja coberta a 

carência 

existente) 

 

A avaliação será formativa, 

ao longo do 

desenvolvimento do 

projeto, baseada na 

relação de teoria e prática, 

ação e compreensão, 

experiência concreta do 

aluno e conhecimento 

organizado. 

O projeto será um 

mediador e diretório. 
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Movimento. 

Esquema Corporal - 

Lateralidade -  

Estruturação Espacial - 

Orientação Espacial e 

Temporal. 

Chá Literário 

 

 Reunir com os 

professores para 

esclarecimentos e pedido de 

sugestões; 

 Trabalhar a biografia de 

alguns autores/escritores 

selecionados; 

 Apresentar uma peça 

teatral; 

 Promover o contato com 

obras literárias, 

apresentando diversos 

gêneros às crianças, 

garantindo a sua formação 

crítica e emancipadora; 

 Desenvolver e incentivar 

o gosto pela leitura e escrita, 

 Organizar rodas de 

leitura onde o professor lê 

a história para os alunos e 

em outro momento, as 

crianças leem para os 

colegas; 

 Levar exemplares para 

serem lidos em casa; 

 Desfile dos personagens 

das histórias; 

 Dramatização das 

histórias; 

 Confecção de 

dobraduras; 

 Visitas ao teatro e 

cinema; 

 Professor 

regente; 

 Coordenação 

pedagógica; 

 Equipe 

gestora; 

 Equipes SOE, 

EEAA, AEE; 

 Alunos. 

 Acontecerá 

ao longo do projeto de 

forma participativa, com 

todos os envolvidos, onde 

serão discutidos os 

aspectos que deram certo 

e o que precisa ser 

melhorado ou mudado. 
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aprimorando as habilidades 

de artes plásticas; 

 Despertar e fortalecer o 

hábito de ler, visando à 

formação integral de um 

cidadão crítico; 

 Dramatizar histórias; 

 Transformar biblioteca 

em um espaço agradável, de 

enriquecimento, prazer e 

ampliação cultural; 

 Despertar o prazer da 

leitura e aguçar o potencial 

cognitivo e criativo do aluno; 

 Promover o 

desenvolvimento do 

vocabulário, favorecendo a 

estabilização de formas 

ortográficas; 

 Estimular o desejo de 

novas leituras; 

 Possibilitar produções 

orais, escritas e em outras 

 Reconto oral de 

histórias; 

 Convite a contadores de 

histórias; 

 Produção de júri 

simulado; 

 Culminância: Chá 

Literário. 



56 
 

linguagens. 

Ação de 

Sustentabilidade 

 Retratar a Educação 

Ambiental como elemento 

integralizador do 

conhecimento das 

habilidades e dos valores 

que os alunos aprendem na 

escola, tendo a capacidade 

de incorporar ao estilo de 

vida sustentável. 

 Discutir conceitos e 

definições sobre o ambiente 

escolar na formação de 

pessoas conscientes da 

necessidade de preservação 

e proteção ambiental. 

 Incentivar os alunos a 

adoção de postura e hábitos 

que proporcionem melhorias 

nas condições ambientais, 

domésticas, escolares e por 

onde forem; 

 Preservar ou reduzir o 

impacto sobre os recursos 

 Vídeos sobre “o que é 

sustentabilidade e quais os 

seus benefícios”; 

 Incentivo à coleta 

seletiva de lixo; 

 Filmes que retratem a 

situação atual e prováveis 

consequências, caso não 

haja mudança de hábitos 

por parte dos cidadãos; 

 Estudo sobre a 

importância da água, solo, 

ar e energia; 

 Excursões: Hotel 

fazenda, parque ecológico, 

e outras áreas de 

preservação ambiental; 

 Palestras:  

o Polícia Florestal 

o IBAMA 

o Embrapa 

 Professor 

regente; 

 Coordenação 

pedagógica; 

 Equipe 

gestora; 

 Demais 

funcionários. 

 

- Será ao 

longo do processo, por 

intermédio de observações 

do interesse, participação, 

realização de atividades 

orais, escritas e práticas; 

- Pesquisa 

junto aos pais sobre 

atitudes práticas que o 

aluno vem desenvolvendo 

no convívio do lar. 
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naturais; 

 Reduzir a poluição do ar 

e consequentemente as 

doenças provocadas por 

esse problema, melhorando 

a qualidade de vida. 

 Produção de jornal 

mural: recorte de jornais e 

revistas sobre avanços em 

questões sustentáveis 

ambientalmente; 

 Pesquisa: A produção 

de lixo e os fins a que se 

destina; 

 Debates sobre o 

consumo exagerado e o 

desgaste da natureza. 

 Promover campanha 

tendo como finalidade a 

redução de consumo 

residencial mensal de água 

e luz 

 Promover campanha 

específica sobre 

queimadas e seus 

malefícios, tanto de 

resíduos domésticos, 

quanto de restos vegetais e 

o correto descarte ou uso 

dos mesmos. 
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Diversidade humana 

(Gênero, inclusão, raça, 

cultura) 

 Estimular o respeito às 

diferenças e ao meio 

ambiente 

  Aprender a viver junto 

aceitando a opinião dos 

outros e expondo as suas 

com clareza e detalhes, com 

afetividade e colaboração; 

  Entender que 

precisamos resolver os 

conflitos por meio de 

negociação pacífica; 

  Reconhecer e valorizar a 

diversidade, que está 

intrinsecamente ligada ao 

respeito ao outro, com suas 

crenças, credos e valores, 

superando assim, a 

intolerância e a violência 

entre os indivíduos; 

 Compreender a relação 

entre a diversidade cultural e 

os direitos humanos; 

  Identificar e analisar 

 Encontro de 

sensibilização e estudo 

com os professores com a 

coordenadora de ações 

inclusivas; 

  Coleta e escuta de 

sugestões de atividades; 

  Construção e 

socialização do projeto; 

  Aplicação de 

questionário diagnóstico de 

avaliação do perfil da 

escola entre todos os 

funcionários, em relação ao 

tratamento da diversidade 

no cotidiano escolar; 

  Envolvimento de todos 

os funcionários do serviço 

de apoio e secretaria 

através de reunião para 

falar sobre o trabalho que 

será desenvolvido na 

escola e definição de 

ações para os mesmos 

 Equipe 

gestora; 

 Coordenação 

pedagógica; 

 Equipe 

docente; 

 Equipe 

discente; 

 Funcionários; 

 Pais. 

A avaliação será feita a 

partir de diagnóstico e 

mediante a realização dos 

trabalhos e das 

apresentações em sala de 

aula, observando também 

as atitudes 

preconceituosas que 

devem diminuir na escola. 

Acontecerá de forma 

contínua através dos 

registros e da montagem 

de cartazes e músicas 

para verificarmos como foi 

o desenvolvimento das 

crianças.  

Ao fim do projeto, toda a 

comunidade pode 

responder a um 

questionário onde as 

respostas servirão de 

orientação para novas 

práticas. 
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diferentes situações 

cotidianas que refletem a 

intolerância e o desrespeito 

à diversidade; 

  Conhecer diferentes 

manifestações culturais e 

suas influências na 

construção das identidades 

dos povos. 

  Desenvolver e divulgar, 

na escola e na comunidade, 

estudos que propiciem o 

resgate da cultura afro-

brasileira e indígena; 

 Identificar e analisar de 

forma crítica os elementos 

geradores das diferenças, 

objetivando o combate ao 

preconceito, ao racismo, 

fatores de exclusão do 

educando; 

  Sensibilizar para a 

importância da temática 

étnico-racial, oportunizando 

sobre o tema (mural, 

receitas, oficinas de artes). 

Afirmando que a 

participação deles é 

fundamental para que a 

escola se torne um lugar 

de respeito à diversidade. 

  Comunicar aos pais na 

reunião sobre o projeto que 

será desenvolvido.  

  Realização de atividade 

disparadora: Apresentação 

de música e dança com 

conotação de respeito às 

diferenças; 

  Encontro de estudos e 

planejamentos; 

  Culminância e 

exposição dos trabalhos 

realizados e 

confeccionados durante o 

projeto na escola. 

  Documentação e 

acompanhamento ao longo 
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discussões sobre o 

reconhecimento e 

valorização das diversidades 

culturais; 

 Possibilitar a construção 

de um “nós” entre a cultura 

africana e a brasileira, de 

uma história e de uma 

identidade, possibilitando a 

releitura e a valorização da 

cultura afro-brasileira e dos 

afrodescendentes; 

  Promover a valorização 

e a análise dos textos 

literários afro-brasileiros e a 

reflexão sobre conceitos e 

estereótipos acerca do 

negro; 

 Promover a formação de 

opiniões, atitudes e valores 

que desenvolvem os 

cidadãos para a consciência 

étnico-racial; 

  Trabalhar a construção 

do projeto, através dos 

registros dos relatos de 

pais, alunos, funcionários e 

professores e de atividades 

significativas, fotografias, 

seleção de atividades para 

compor mural e 

apresentações. 

 Conhecimento da 

história dos escravos, suas 

lutas, conquistas e 

superações. 

 Desenvolver atividades 

voltadas para produção de 

textos, trabalho com argila, 

cartazes, pinturas e etc, 

para apresentação no Chá-

Literário, Semana da 

Inclusão e no dia da 

Consciência Negra. 

 As ações serão 

desenvolvidas baseando-

se nos conhecimentos 

prévios adquiridos pelos 

alunos, e por meio de 
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de uma autoestima positiva 

no educando, para que o 

mesmo possa fazer suas 

considerações positivas no 

relacionamento social com 

os seus semelhantes; 

 Perceber que 

pertencemos a grupos 

sociais, bem como 

classificar alguns grupos de 

que fizemos parte; 

 Respeitar as 

diversidades aprendendo a 

lidar com as diferenças 

dentro e fora da escola. 

acervo da escola e 

professores: 

o Vídeos: - Cana de mel, 

preço de fel; - Dos Grilhões 

ao quilombo; - O triunfo; - 

Kirikou; - vídeo do livro 

Diversidade. 

o Livros: - Superando o 

racismo na escola; - 

Menina Bonita do laço de 

fita; - Aprendendo sobre as 

diferenças; - Estatuto da 

Criança e do Adolescente; 

- Coleção de livros da 

escola sobre cultura Afro 

Brasileira e Indígena. 

o Textos: - O problema da 

diferença; - O cabelo de 

Lelê; - Leis 10.649 e 

11.645. 

Convivência Escolar 

 Refletir sobre posturas e 

atitudes comportamentais, 

relacionados ao outro e ao 

meio ambiente; 

 Explanação das regras 

do Regimento Interno das 

Escolas Públicas e do 

Manual do Aluno da Escola 

Classe 06 do Gama, junto 

 Serviço de 

Orientação 

Educacional; 

 Equipe 

A avaliação será realizada 

por meio de observações 

diárias, contando sempre 

com a participação de 

todos os envolvidos no 
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 Sensibilizar os alunos da 

importância do exercício dos 

direitos e deveres para a 

prática de um bom convívio 

social e preservação do 

meio ambiente;  

 Refletir os valores 

humanos na prática do dia a 

dia de um cidadão; 

 Discutir a importância 

dos acordos estabelecidos 

coletivamente para termos 

uma boa convivência na 

escola e socialmente. 

 Proporcionar ao aluno 

meio de aprender a viver e 

conviver com os colegas, 

professores e servidores da 

escola de forma harmoniosa. 

ao corpo discente; 

 Favorecer uma boa 

relação Interpessoal entre 

os membros da Instituição, 

bem como com os pais e 

comunidade escolar; 

 Interação Escola – 

família – comunidade; 

 Conversas individuais e 

coletivas com todo o corpo 

docente, para identificar 

alunos com dificuldades de 

aprendizagem e futuros 

encaminhamentos e 

acompanhamentos tanto 

pelo SOE, EEAA, AEE ou 

algum especialista; 

 Oficina sobre Hábitos de 

Estudos; 

 Palestras para todas as 

turmas em parceria com a 

PMDF- Batalhão Escolar.  

 Realização do I 

concurso de desenho e 

gestora; 

 Equipe 

docente e 

discente; 

 Coordenação 

Pedagógica; 

 Funcionários; 

 Parceria com 

redes sociais 

(Polícia Militar, 

Posto de Saúde, 

Conselho Tutelar); 

 Família. 

processo. 
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redação sobre o Bullying. 

 Palestras sobre drogas 

para as turmas de 5º ano 

em parceria com a PMDF- 

Batalhão Escolar 

Leitura por toda parte 

 

 Proporcionar momentos 

para a realização de uma 

leitura prazerosa, 

espontânea e 

descompromissada; 

 Desenvolver o gosto pela 

leitura por meio de leituras 

desvinculadas de outras 

atividades escritas, orais ou 

ilustrativas; 

 Enriquecer o acervo da 

escola com vistas a oferecer 

ao aluno uma diversidade de 

opções de gêneros literários 

 Estipular um horário 

para a realização conjunta 

do momento de leitura; 

 Construir ambientes 

físicos agradáveis e 

aconchegantes e 

apropriados para a 

promoção da leitura 

prazerosa; 

 Promover momentos 

lúdicos de reconto de obras 

por meio de manifestações 

culturais e artísticas; 

 Promover encontros 

com autores de obras 

previamente apreciadas 

pelos alunos;  

 Promover campanhas 

para angariar exemplares 

 Professores 

 Direção 

 Coordenação 

 Profissionais 

da biblioteca 

Avaliação no decorrer do 

processo culminando com 

o encontro ao final do ano 

letivo ou início do ano 

letivo subsequente com o 

intuito de aprimoramento 

do projeto. 
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de livros de literatura 

aumentando o acervo da 

escola. 

Agentes mirins contra o 

Aedes Aegypti 

 

 Construir uma cultura de 

vigilância permanente em 

busca de eliminar focos do 

mosquito Aedes Aegypti na 

escola e nos espaços de 

convivência do aluno; 

 

 Sensibilização: ações 

que despertem o interesse 

dos alunos para a temática 

como peças teatrais, 

intervenções de 

convidados, exibição de 

vídeos, visita a locais que 

possam suscitar no aluno a 

motivação para 

desenvolver atitudes com 

vistas a conhecer o 

problema e propor 

soluções; 

 Instrumentalização: 

realização de sequências 

didáticas que possam levar 

o aluno a produzir 

conhecimentos quanto à 

prevenção de doenças 

transmitidas pelo mosquito; 

 Representação: 

oferecimento de 

 Toda a 

comunidade 

escolar 

Avaliação realizada por 

meio da análise das 

representações e 

expressões dos alunos 

quanto ao conhecimento 

aprendido 
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oportunidades para que o 

aluno possa expressar o 

conhecimento adquirido 

por meio de ações 

multimediatizadas: teatro, 

música, instalações, 

cartazes, murais, 

seminários, palestras, etc. 

 Culminância: realização 

de ações que mostrem 

para a sociedade e para a 

comunidade escolar a 

importância das ações 

desenvolvidas, tais como, 

passeatas, caminhadas, 

corridas, etc. 

VI Plenarinha da 

Educação Infantil 

 Dar continuidade ao 

projeto iniciado na Educação 

Infantil; 

 Desenvolver o tema: 

Universo do Brincar. 

 Desenvolver o tema: 

Universo do Brincar, com 

atividades diversas, 

brincadeiras, confecção de 

mural dentre outros. 

 Professoras 

do 1º ano; 

 Alunos do 1º 

ano; 

 Coordenação 
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Apêndice C – Plano de Ação para organização do trabalho pedagógico (OTP) 

a) Coordenação Pedagógica 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

1. Acompanhar e 
dinamizar o 
planejamento 
pedagógico; 

1. Planejamento: 

a. Por ano; 

b. Coletivo; 

 Professores; 

 Coordenadora; 

 Equipes: SOE, 
AEE, EEAA; 

 Direção 

 Anos Iniciais  Semanalmente. 

 Nas coletivas, 
através da 
avaliação das 
ações. 

2.Promover 
acompanhamento do 
segmento pedagógico da 
escola; 

2. Acompanhamento: 

a. Dos professores; 

b. Dos alunos; 

c. Junto ao SOE; 

d. Dos documentos Diretrizes 
Pedagógicas do 2º Ciclo : 
Reagrupamentos, Projeto 
Interventivo, Vivência); 

 Professores; 

 Coordenadora; 

 Equipes: SOE, 
AEE, EEAA; 

 Secretaria; 

 Anos Iniciais:  

 
 Diariamente. 

 Bimestralmente 
nos Conselhos de 
Classe. 
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3. Participar do Conselho 
de Classe para conhecer 
e acompanhar as turmas; 

3. Participar do Conselho de 
Classe; 

 Promover possíveis e 
necessárias intervenções; 

 Sugerir estratégias. 

 Professores; 

 Coordenadoras; 

 Direção; 

 Equipes: SOE, 
AEE, EEAA. 

 Anos Iniciais. 
 Bimestralment
e 

 Por meio do 
rendimento das 
turmas. 

4. Acompanhar e auxiliar 
a execução dos projetos 
constantes no PP da 
escola; 

4.  Acompanhar e auxiliar a 
execução dos projetos 
selecionados pela escola para 
serem desenvolvidos no ano. 

 Professores; 

 Coordenadora; 

 Direção; 

 Equipes SOE, 
AEE, EEAA. 

 Anos Iniciais. 
 No decorrer 
do ano letivo. 

 Nas coletivas e 
nas culminâncias 
de cada projeto. 

5. Planejar e organizar 
as culminâncias dos 
eventos e projetos (Festa 
Junina, Chá literário, 
Semana de educação 
para a vida, Leitura por 
toda parte, Família na 
Escola, Cantata de Natal, 
entre outros); 

5. Motivar a preparação das 
ações; 

 Promover a organização e 
o trabalho em sala de aula dos 
temas definidos coletivamente. 

 Professores; 

 Coordenadora; 

 Direção; 

 Equipes: SOE, 
AEE, EEAA. 

 Anos Iniciais. 
 Ao longo do 
ano letivo. 

 Ao término de 
cada evento / 
projeto. 

6. Reunir com a direção, 
SOE e Equipes para 
planejamento e estudo 
de temáticas a serem 
debatidas com 
professores. 

6. Organizar a coletiva e 
demais planejamentos com 
professores / escola. 

 Professores; 

 Coordenadora; 

 Direção; 

 Equipes: SOE, 
AEE, EEAA. 

 Anos Iniciais. 
 Ao longo do 
ano letivo. 

 Ao término de 
cada 
planejamento e 
coletiva. 
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b) Conselho Escolar 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

1. Ampliar a participação 
da comunidade nas 
ações da escola. 

 Reunindo mensalmente 
com o Conselho Escolar para 
priorização das ações do 
mesmo; 

 Tornando público as 
necessidades da escola e o 
que está sendo feito para 
resolvê-las; 

 Convocando os pais para 
Assembleias escolares com o 
objetivo de envolvê-los nas 
ações do Conselho Escolar. 

 Equipe gestora; 

 Comunidade 
local; 

 Membros do 
Conselho Escolar. 

 Pais; 

 Funcionários; 

 Alunos. 

 Contínuo.  Nas reuniões. 

2. Apoiar as ações da  
proposta Pedagógica; 

 Participar da elaboração da 
Proposta Pedagógico; 

 Acompanhar a aplicação 
das metas estabelecidas na 
Proposta. 

 Equipe gestora; 

 Professores; 

 Auxiliares; 

 Pais; 

 Conselho 
Escolar. 

 Comunidade 
escolar. 

 Contínuo.  Nas Reuniões. 
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3. Capacitar os membros 
do Conselho Escolar. 

 Inscrevendo os membros 
do Conselho Escolar em curso 
oferecido pelo MEC. 

 MEC; 

 SEEDF; 

 Escola. 

 Membros do 
Conselho Escolar 

 No decorrer 
do mandato. 

 Ao término do 
curso. 

4. Propor ações 
pedagógicas que 
favoreçam a cidadania. 

 Relacionando situações, 
temas pertinentes para serem 
trabalhados com os alunos. 

 Equipe gestora; 

 Conselho 
Escolar; 

 Outros órgãos. 

 Professores; 

 Pais; 

 Alunos. 

 Contínuo.  Nas reuniões. 

5. Fiscalizar e deliberar 
sobre os gastos da 
escola 

 Acompanhando as 
prestações de contas; 

 Propondo aplicação do 
dinheiro. 

 SEEDF; 

 Governo Federal; 

 Conselho 
Escolar; 

 Equipe Gestora. 

 Comunidade 
escolar. 

 Semestral 
 Nas reuniões 
de Prestação de 
contas. 

c) Professores Readaptados 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 Desenvolver 
atividades solicitadas no 
dia-a-dia pelos diversos 
segmentos da escola. 

 Participação no 
Conselho de Classe e 

 Xerox; 

 Ornamentação de murais; 

 Confecção de cartazes; 

 Compras; 

 Atendimentos Pedagógicos 

 Professores; 

 Coordenadora; 

 Equipes: SOE, 
AEE, EEAA; 

 Direção; 

 Comunidade 
escolar. 

 Durante todo o 
ano letivo. 

 Contínuo. 
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coletiva para melhor 
conhecimento e 
acompanhamento da 
situação pedagógica, 
administrativa e 
financeira da escola. 

quando solicitado; 

 Auxílio no trabalho da 
biblioteca; 

 Participação no Conselho 
de Classe; 

 Colaboração na Construção 
do PPP; 

 Participação como Membro 
do Conselho Escolar; 

 Organização e conferência 
de materiais; 

 Apoio pedagógico e 
administrativo da escola; 

 Reuniões quando 
solicitados; 

 Organização e 
acompanhamento das 
atividades realizadas no 
laboratório de informática. 

 Secretaria. 
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Anexo A – Serviço de Orientação Educacional 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação  

Subsecretaria de Educação Básica  

Coordenação de Educação Integral  

Gerência de Orientação Educacional  

Escola Classe 06 do Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação Educacional 

Plano de Ação 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Nayara de Oliveira Santos 

 

 

 

 

 

Gama – DF, março de 2019 
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
PLANO DE AÇÃO – 2019 

CRE: Gama 
Coordenadora Intermediária: Ivete Dantas da Silva 

I.E. Escola Classe 06 do Gama 

Orientador Educacional:Nayara de Oliveira Santos 

E-mail: nayarasoegama@gmail.com 98497-6522/8206-3147 

 

 

I. Contextualização – Breve diagnóstico da realidade escolar: 

 

A Escola Classe 06 do Gama atende hoje, 242 (duzentos e quarenta e dois) alunos 

distribuídos em 12 turmas, em 6 salas de aula, com faixa etária entre 6 anos e 12 anos, 

nos turnos matutino e vespertino. 

A escola atende do 1º ano ao 5º ano, tendo quatro turmas de integração inversa em 

função de um aluno com necessidades especiais. A escola também dispõe de alunos 

diagnosticados DPA, TDAH e outros transtornos.    

Hoje, a escola tem uma clientela com nível econômico bom onde à maioria dos alunos 

são filhos de pais empregados no comércio, profissionais autônomos, servidores 

públicos, comerciantes, em geral. Observa-se que no geral os alunos têm acesso a 

internet, cinema, shopping, teatro, viagens para outros Estados, bem como são bem 

participativos nos passeios oferecidos pela escola. 

A escola oferece diversos projetos com o objetivo de garantir uma educação de 

qualidade para os alunos, bem como oferecer melhores oportunidades de 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e pessoal. Hoje, a escola desenvolve os seguintes 

projetos: Chá Literário, Convivência Escolar – SOE (onde desenvolve ações sobre: 

Bullying, Hábitos de Estudos, Inclusão, Indisciplina, Pedofilia, Sexualidade, Transição 

do 5º para o 6º ano, dentre outras ações); Projeto Divertimática, Psicomotricidade e 

Projeto interventivo. 

II. Ações/ Atividades 

1. Ações para a implantação/implementação do SOE 

a) Ações 

 O SOE foi implantado no ano de 2000, onde na ocasião foi 

apresentado para direção, coordenação, professores e demais servidores da escola, o 

mailto:nayarasoegama@gmail.com
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perfil do orientador, quais as suas funções e objetivos. Logo, foi dada a oportunidade, 

na primeira reunião de pais do ano, apresentar o serviço para a comunidade, onde foi 

feito através de apresentação pessoal, entrega de folder e explicação sobre o serviço.  

b) Objetivos/ justificativa 

 Foi de grande relevância na época toda essa apresentação, uma 

vez que o serviço de orientação não era muito conhecido. A partir daí todo o corpo 

docente, discente e comunidade escolar começaram a entender o serviço de 

orientação educacional, vindo a melhorar a cada ano, uma vez que as pessoas já se 

deram conta da importância do profissional de orientação dentro da escola.    

2. Ações no âmbito institucional 

a) Ações  

 Conhecer as demandas da escola; 

 Participar de reuniões coletivas; 

 Participar da elaboração do PP (projeto pedagógico); 

 Apoiar a Instituição no que for preciso para melhorar o andamento 

da escola. 

 Participar e contribuir da melhor forma possível dos projetos da 

escola; 

b) Objetivos/ justificativa 

 Conhecer a comunidade escolar em que atua para melhor 

atendê-los dentro de suas necessidades. 

3. Ações junto ao corpo docente 

a) Ações: O SOE está envolvido diretamente nas atividades com os professores em:  

 Constantes conversas individuais e coletivas com todo o corpo 

docente, para identificar alunos com necessidades de acompanhamento tanto pelo 

SOE, EEAA, AEE ou algum especialista. 

 Conversa com os professores sobre o planejamento do trabalho a 

ser desenvolvido com esses alunos encaminhados, seja o atendimento em pequenos 

grupos ou toda a turma, conforme a demanda apresentada por cada professor; 

 Participação nos Conselhos de Classe Bimestrais; 

 Participação nas Coordenações Coletivas Semanais; 
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 Participação nas reuniões de pais e mestres bimestrais e 

extraordinárias; 

 Participação nos estudos de casos; 

 Buscar parcerias com a EEAA e AEE para melhor atender os 

professores dentro de suas demandas; 

 Realizar e participar juntamente com o apoio da EEAA e AEE de 

oficinas, reuniões, palestras com temas variados com o intuito de melhor atender os 

professores;  

 Bem como na participação de eventos comemorativos. 

 

b) Objetivos/ justificativa 

 Interagir com o corpo docente em busca de melhorias para os 

alunos, tanto nas questões cognitivas quanto nas questões familiares, emocionais e 

sociais com o intuito de formar cidadãos críticos e participativos, para o exercício 

consciente da cidadania.    

 

4. Ações junto ao corpo discente 

a) Ações: Os alunos são atendidos de forma: 

 Individual ou coletiva conforme as suas necessidades; 

  É oferecido aos alunos palestras e debates sobre temas variados 

como: indisciplina, relação interpessoal, bullying, pedofilia, sexualidade, inclusão, 

hábitos de estudos, transição do 5º ano para o 6º ano e outros que possam surgir no 

decorrer do ano letivo, conforme a necessidade de cada aluno ou de cada turma; 

 O aluno com necessidade de algum atendimento específico é 

encaminhado para o especialista em questão. (fonoaudiólogo, neurologista, 

oftalmologista, avaliação com a EEAA...). 

 O aluno encaminhado é acompanhado indiretamente, através de 

conversas com o mesmo, bem como com a família ou com o especialista em questão.  

b) Objetivos/ justificativa 

 Proporcionar ao aluno meio de aprender a viver e conviver com 

os colegas, professores e servidores da escola de forma harmoniosa; 
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 Acompanhar os alunos identificados para que possam vencer 

suas dificuldades, com atendimentos individuais e em grupos, com projetos 

interventivos conforme a demanda apresentada; 

 Propor ao aluno um acompanhamento especializado; 

 Sanar os problemas de indisciplina encontrados;  

 Acompanhar os alunos com necessidades especiais em suas 

dificuldades escolares e fazer os devidos encaminhamentos juntamente com a Sala de 

Recursos. E Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem; 

 Propor ao aluno um acompanhamento especializado e adequado 

a sua necessidade. 

5. Ações junto à família 

a) Ações: O SOE desenvolve junto às famílias: 

 Conversas individuais e/ou coletivas sobre as necessidades dos 

alunos. 

 Convocação dos pais de alunos encaminhados para melhores 

esclarecimentos sobre os atendimentos sejam eles dentro da escola ou fora, com 

algum especialista; 

 Caso necessário encaminhamento da família para algum 

atendimento especializado através das redes sociais;  

 Conscientização dos pais e/ou responsáveis da importância de 

seu acompanhamento à vida escolar do aluno; 

 Promoção de encontros, palestras, oficinas com temas 

relevantes.  

b) Objetivos/ justificativa 

 Deixar as famílias informadas quanto o empenho e 

desenvolvimento do aluno, bem como orientá-la com relação à importância do seu 

acompanhamento na vida escolar do educando, sempre com o intuito de interagir 

família/escola/comunidade.  

6. Ações na área de estágio supervisionado em OE 

a) Ações  

 Apresentação do SOE e da Instituição Educacional; 

 Apresentação das atribuições do orientador bem com seu perfil; 
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 Colaboração com o estagiário para melhor atendê-lo em suas 

dúvidas e questionamentos sobre o serviço de orientação educacional. 

 Proporcionar ao estagiário a vivência com situações reais do dia-

a-dia de um orientador educacional com o intuito de mostrar as eventuais dificuldades 

encontradas dentro do serviço de orientação educacional. 

b) Objetivos/ justificativa 

 Proporcionar ao estagiário de orientação educacional uma 

experiência prática sobre o serviço de orientação, com o intuito de contribuir para a 

formação de bons profissionais. 

7. Ações junto à rede social 

a) Ações  

 O serviço de orientação tem uma boa interação com profissionais 

dentro da instituição (atendimentos especializados) bem como, fora dela: posto de 

saúde, fonoaudiólogos particulares, oftalmologistas, PMDF. As ações são feitas 

diretamente em conversa com o responsável pelo atendimento, bem como através de 

formulários específicos e se necessário uma visita a Instituição desejada.  

b) Objetivos/ justificativa 

 Essa interação tem como objetivo buscar um melhor atendimento 

para o educando dentro de suas necessidades. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  

Subsecretaria de Educação Básica  

Coordenação de Educação Integral  

 Gerência de Orientação Educacional  

 

 

Orientação Educacional 

Plano de Ação 2019 – Nível Local 

    Cronograma 

 Eixo Atividades                         

F
e
v
e
re

ir
o

 

M
a
rç

o
 

A
b

ri
l 

M
a
io

 

J
u

n
h

o
 

J
u

lh
o

 

A
g

o
s
to

 

S
e
te

m
b

ro
 

O
u

tu
b

ro
 

N
o

v
e
m

b
r

o
 

D
e
z
e
m

b
r

o
 

01 Ações para 
implantação do 

Serviço de 
Orientação 

Educacional 

 

 A implantação do serviço de orientação educacional ocorreu no 
ano de 2000 com apresentação pessoal da orientadora 
educacional para a direção, corpo docente e demais 
funcionários da escola, bem como para o corpo discente e seus 
familiares através de reunião, onde foi exposto o papel do 
orientador dentro da escola e seus objetivos.  

 

 

 

 

X 

         

02 Ações no 
âmbito 

institucional 

Conhecer as demandas da escola 

  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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02 Ações no 
âmbito 

institucional 

Participar de reuniões coletivas 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

02 

Ações no 
âmbito 

institucional 

 

Participar da elaboração do PP (projeto pedagógico) 

 

 

 

 

  

X 

       

02 Ações no 
âmbito 

institucional 

 

Apoiar a Instituição no que for preciso para melhorar o 
andamento da escola 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

03 Ações junto ao 
corpo docente 

 

Conversas individuais e coletivas como todo o corpo docente, 
para identificar alunos com necessidades de acompanhamento 
tanto pelo SOE, EEAA, AEE ou algum especialista. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

03 Ações junto ao 
corpo docente 

 

Conversa com os professores sobre o planejamento do trabalho 
a ser desenvolvido com esses alunos encaminhado, seja o 
atendimento em pequenos grupos ou toda a turma, conforme a 
demanda apresentada. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

03 Ações junto ao 
corpo docente 

 

Participação nas Coordenações Coletivas Semanais. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

03 Ações junto ao 
corpo docente 

 

Participação nas reuniões de Pais e Mestres bimestrais e 
extraordinárias. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

03 Ações junto ao Buscar parcerias com a EEAA e AEE para melhor atender os            
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corpo docente professores dentro de suas demandas. X 

 

X 

 

X X 

 

X 

 

X X 

 

X X X X 

03 Ações junto ao 
corpo docente 

 

Participação nos conselhos de classes bimestrais. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

03 Ações junto ao 
corpo docente 

 

Promover e participar juntamente com o apoio da EEAA e AEE 
de oficinas, reuniões, palestras com temas variados com o 
intuito de melhor atender os professores. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

03 Ações junto ao 
corpo docente 

 

Conversa com os professores sobre o planejamento do trabalho 
a ser desenvolvido com esses alunos encaminhado, seja o 
atendimento em pequenos grupos ou toda a turma, conforme a 
demanda apresentada. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

04 Ações junto ao 
corpo discente 

Atendimento individual ou coletivo conforme as necessidades.   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

04 Ações junto ao 
corpo discente 

Palestras e debates sobre temas variados, como: indisciplina, 
relação interpessoal, bullying, pedofilia, sexualidade, inclusão, 
hábitos de estudos, transição do 5º para o 6º ano dentre outros 
que possam surgir no decorrer do ano letivo. 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

04 Ações junto ao 
corpo discente 

Encaminhar alunos com necessidade de algum atendimento 
específico para o especialista em questão (fonoaudiólogo, 
neurologista, oftalmologista, avaliação com a EEAA...) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

04 

 

Ações junto ao 

 

Acompanhar o aluno encaminhado, através de conversas com o 
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corpo discente mesmo, bem como com a família ou com o especialista.  X X X X X X X X X X X 

05 Ações junto à 
família 

 

Conversas individuais e/ou coletivas sobre as necessidades dos 
alunos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

05 Ações junto à 
família 

 

Convocação dos pais de alguns alunos encaminhados para 
melhores esclarecimentos sobre os atendimentos sejam eles 
dentro da escola ou fora, com algum especialista. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

05 Ações junto à 
família 

 

Caso necessário encaminhar a família para algum atendimento 
especializado através das redes sociais. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

05 Ações junto à 
família 

Conscientização dos pais e/ou responsáveis da importância de 
seu acompanhamento à vida escolar do aluno. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

05 Ações junto à 
família 

 

Promoção de encontros, palestras, oficinas com temas 
relevantes. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

05 

Ações junto à 
família 

Palestra sobre Responsabilidade dos Pais no contexto Escolar.     X        

06 Ações junto à 
rede social 

 As ações são feitas diretamente em conversas com o 
responsável pelo atendimento, bem como através de formulários 
específicos e se necessário visita a Instituição desejada. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

06 Ações junto à 
rede social 

Ação junto ao Posto de Saúde sobre Dengue, Zika e 
Chikungunya 
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Orientação Educacional – 2018 

E.C.06 

X 

06 Ações junto à 
rede social 

Ação junto ao Posto de Saúde sobre; Peso, medida e IMC.     

 

  

X 

      

06 Ações junto à 
rede social 

Ação junto a Faculdade Faciplac com alunos de medicina sobre: 
Aferição de Pressão, IMC,  

    

X 

       

06 Ações junto à 
rede social 

 Ação junto a PMDF sobre: Bullying e Cyberbullying, Diferença 
entre limites e indisciplina, Violência Sexual e Pedofilia. 

   

X 

 

 

   

X 

    

06 Ações 
integradas junto 
a Equipe 
Especializada 
de Apoio à 
Aprendizagem e 
Sala de 
Recursos 

 

As ações são feitas em conjunto com os serviços EEAA e AEE 
na promoção de palestras, debates, oficinas, discussões em 
coletivas sobre temas variados. 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Anexo B – Atendimento Educacional Especializado - AEE 

PLANO DE AÇÃO – ANO LETIVO DE 2019 

SALA DE RECURSOS E. C. 06 e E. C. 28 

 

 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE 

Sala de Recursos 

 

 

 

 

 

 

             

Professora: Rosana Monteiro Lima 

 

 

 

 

Gama - 2019 
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PARA REFLETIR... 

 

 

 

Segundo Vygotsk (1995), há uma relação de dependência entre o desenvolvimento do 

ser humano e o aprendizado realizado num determinado grupo social. O 

desenvolvimento e a aprendizagem estão inter-relacionados desde o nascimento. Na 

concepção de Vygostsk (1986), a criança com deficiência deve ser compreendida 

numa perspectiva qualitativa e não como uma variação quantitativa da criança sem 

deficiência. As relações sociais estabelecidas com essa criança deverão 

necessariamente considerá-la como pessoa ativa, interativa e capaz de aprender. 

“Melhorar as condições da escola é formar gerações mais preparadas para viver a vida 

na sua plenitude, livremente, sem preconceitos, sem barreiras. Não podemos nos 

contradizer nem mesmo contemporizar soluções, mesmo que o preço que tenhamos de 

pagar seja bem alto, pois nunca será tão alto quanto o resgate de uma vida escolar 

marginalizada, uma evasão, uma criança estigmatizada, sem motivos. A escola prepara 

o futuro e de certo que se as crianças conviverem e aprenderem a valorizar a 

diversidade nas suas salas de aula, serão adultos bem diferentes de nós, que temos de 

nos empenhar tanto para defender o indefensável.”( Égler Mantoan) 
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Fundamentação legal 

 A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresenta a 

Orientação Pedagógica da Educação Especial (2010), em consonância com a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Inclusão Educacional (MEC/SEESP, 

2008), que tem como objetivo garantir acesso, participação e condições adequadas de 

aprendizagem aos estudantes.  Assegurar a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso a todos os alunos ao ensino 

regular (com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de 

ensino): 

 Oferece o Atendimento Educacional Especializado – AEE; Sala de 

Recursos na própria instituição educacional, no período denominado de contraturno; 

 Formação continuada dos professores que atuam 

especificamente no atendimento educacional especializado e na formação continuada 

dos professores que atuam no ensino regular na perspectiva de educação inclusiva; 

  Promove acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos 

mobiliários, comunicações e informação; estimula a participação da família e da 

comunidade; 

  Promove a articulação intersetorial na implementação das 

políticas públicas educacionais. 

Legislação internacional  

 Declaração dos Direitos Humanos, 1948. 

 Declaração de Jomtien, 1990. 

 Declaração de Salamanca, 1994. 

 Convenção da Guatemala, 1999. 

 Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão, aprovada 

em Quebec – Canadá, em 2001. 

 Convenção da ONU,2006. 
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Legislação Nacional 

 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 

 Lei nº 7853, 1989. Dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

 Lei nº 8069,1090. Dispõe sobre o ECA. 

 Lei nº 9394, 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

 Lei nº 10098, 2000. Dispõe sobre LIBRAS. 

 Decreto nº 3956, 2001. Promulga a Convenção Interamericana 

para eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de 

deficiência. 

 Decreto nº 5626, 2005. Regulamenta sobre LIBRAS. 

 Decreto nº 6094,2007. Dispõe sobre a implementação dos Planos 

e Metas Todos pela Educação. 

 Decreto nº 6571,2008. Estabelece que os estudantes da 

educação especial serão contabilizados duplamente no FUNDEB 

 Portaria nº 2678,2002. A prova diretriz e normas de uso do 

sistema Braille. 

 Resolução CNE/CEB nº 02/2001. Institui Diretrizes Curriculares 

Pra a Educação Especial. 

 Resolução CNE/CEB nº 04/2009. Institui Diretrizes Operacionais 

para o AEE. 

 Parecer CNE/CEB nº 13, 2009. Institui as Diretrizes Operacionais 

para o AEE, na Educação Básica na modalidade Educação Especial. 

 A Politica Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (MEC, 2008) pontua que: 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar 
e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 
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barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 
necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 
comum, não sendo substitutivas á escolarização. 

 LBI (Lei Brasileira de Inclusão) LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO 

DE 2015. 

Art. 1
o
  É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 
por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

Objetivo Geral 

 O Atendimento Educacional Especializado realizado nas salas de 

recursos é definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial na 

Educação Básica (CNE/CEB) como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por 

professor especializado que suplementa e complementa as orientações curriculares 

desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e modalidades da educação 

básica. 

 O professor utiliza recursos e estratégias pedagógicas diferenciadas, a 

fim de que o aluno alcance o currículo da base comum, respeitando evidentemente 

suas possibilidades.  O AEE é o eixo central e principal para que a inclusão ocorra, 

pois alunos com deficiência e os demais, que são público alvo da Educação Especial, 

precisam ser atendidos em suas especificidades, para que possam participar 

ativamente do ensino comum. 

Público Alvo  

 Alunos matriculados na Escola Classe 06 do Gama e Escola Classe 28 

do Gama, diagnosticados com: Deficiência Intelectual, Deficiência física, Deficiências 

Múltiplas, TEA – Transtorno do Espectro Autista. 

Deficiência Mental ou Intelectual 

 É a incapacidade caracterizada por limitações, tanto no funcionamento 

intelectual como no comportamento adaptativo, expressa nas habilidades adaptativas 

conceituais, sociais e práticas. Essa incapacidade tem início antes dos 18 anos de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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idade. (orientação pedagógica/2010) 

Deficiência física 

 É caracterizada pelo comprometimento de condições motoras que 

acometem algumas pessoas de forma a comprometer-lhes a mobilidade, sua 

coordenação motora geral e ou sua fala. Geralmente essas implicações são 

consequentes de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, reumáticas ou 

má formação de natureza congênita. (OP/2010) 

Deficiência Auditiva 

 Consiste na perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 hz, 100 hz, 2000 hz e 3000 

hz.  (Decreto nº 5296/2004) 

Deficiência Visual 

 Consiste na redução - baixa visão - ou perda total da visão – 

denominada cegueira. 

 Baixa visão: prejuízo da função visual mesmo após tratamento 

e/ou refração óptica. 

 Cegueira: situação de ausência total da visão, chegando, á perda 

total de projeção de luz. (O P /2010) 

Transtornos Globais do Desenvolvimento 

 Caracterizam-se por um comprometimento grave e global em diversas 

áreas do desenvolvimento: habilidades de interação social e recíproca, habilidades de 

comunicação ou presença de estereotipias de comportamento, interesses e atividades. 

Os estudantes com TGD são aqueles que possuem diagnósticos de autismo, 

síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. (DSM-IV-TR) 

Altas Habilidades / Superdotação 

 Notável desempenho e/ou elevada potencialidade em algum dos 

seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral, aptidão 

acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, 

talentos especiais para artes e ou capacidade psicomotora. (ALENCAR/ FLEITH, 2001) 
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Atribuições dos profissionais em Sala de Recursos 

 Atuar como docente nas atividades de complementação ou de 

suplementação curricular especifica. 

 Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum 

para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante 

com deficiência ao currículo e a sua interação no grupo. 

 Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas 

as atividades da instituição educacional. 

 Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação 

no processo educacional. 

 Informar á comunidade escolar acerca da legislação e das normas 

educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional. 

 Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica 

das necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante. 

 Preparar material específico para o uso dos estudantes na sala 

comum e na sala de recursos. 

 Orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possa 

ser utilizados pelos estudantes nas classes comuns do ensino regular. 

 Indicar e orientar o uso de equipamentos e de materiais 

específicos, bem como de outros recursos existentes na família e na comunidade e 

articular, com gestores e com professores para que a proposta pedagógica da 

instituição educacional seja organizada coletivamente em prol de uma educação 

inclusiva. 

 Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização 

das adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com 

necessidade educacional especial. 
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 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos 

processos mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, 

linguagem, dentre outros. 

 Fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de  levá-los a ter 

condições de decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades 

e motivações. 

 Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais 

valorizando as diferenças e a não discriminação. 

 Preparar materiais e atividades específicas para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. 

 Orientar o professor da classe comum sobre estratégias que 

favoreçam a autonomia e o envolvimento do estudante em todas as atividades 

propostas ao grupo. 

 Promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação e 

de comunicação no espaço da sala de aula. 

 Realizar adequações de material didático pedagógico pra atender 

as necessidades dos estudantes. 

 Reconhecer os pontos fortes e de maior interesse e as 

dificuldades do estudante. 

 Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o 

acesso aos conteúdos desenvolvidos em classe comum. 

Objetivos específicos 

 Subsidiar o trabalho docente oferecendo orientações teóricas e 

práticas que favoreçam o enriquecimento da prática pedagógica, tanto do professor 

especializado como do professor da classe comum. 

 Auxiliar e promover as adequações curriculares. 

 Sugerir e divulgar cursos relacionados à inclusão e à educação 

especial. 
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 Participar do processo de identificação e tomada de decisões do 

atendimento ás necessidades educacionais do aluno. 

 Levantar demanda de aluno incluído e em que série para 

sugestionar visitas dos regentes a essas escolas e até mesmo coordenar juntos por 

modalidade e por afinidade. 

 Atendimento aos professores regentes, a fim de dar suporte 

pedagógico ao professor regente em horário contrário. 

 Atendimento a pais de alunos incluídos; 

 Orientar ao professor quanto à leitura dos relatórios 

psicopedagógicos e laudos médicos. 

 Orientar o professor nas dificuldades apresentadas e nas 

adaptações necessárias ao desenvolvimento pedagógico. 

 Realizar e participar troca de experiências, estudos, confecção de 

material. 

 Participar dos estudos de caso dos Alunos com deficiência da EC 

06 e EC 28 do Gama. 

 Conscientização da comunidade escolar do processo de inclusão. 

 Reunir pais e alunos para a sensibilização. 

 Promover acessibilidade através de adaptação física, mobiliário e 

material pedagógico. 

 Orientar e promover conhecimento aos professores e a 

comunidade escolar, viabilizando uma prática pedagógica que favoreça a proposta de 

inclusão educacional. 

 Buscar vaga, quando necessário, em instituição educacional 

regular para inclusão dos alunos com deficiência, respeitando a vontade dos pais para 

melhor atendimento do aluno.  

 Promover palestra com os profissionais da educação para estudo 

e abordagem de temas relacionados à Educação Inclusiva. 
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 Realizar momentos de estudo juntamente com a família, equipe 

da escola e profissionais especializados para envolvimento de todos no processo 

ensino-aprendizagem. 

 Atividades em conjunto com a escola e comunidade para 

melhorar o envolvimento com os alunos inclusos e as outras crianças da classe 

comum. 

 Trabalhar com filmes, textos, jogos e música que desperte o 

respeito mútuo. 

 Realizar exposições das atividades realizadas com os alunos. 

Atividades do Atendimento 

 O Atendimento Educacional Especializado realizado pelo professor 

especializado, deve se caracterizar como complemento curricular, de forma a atender 

às necessidades educacionais dos alunos, oportunizando atividades que permitam a 

descoberta, a inventividade e a criatividade no processo ensino-aprendizagem. 

(orientação pedagógica – SEDF). Os atendimentos aos alunos dar-se-ão individual ou 

coletivamente conforme interesse e as possibilidades de cada aluno, no horário 

contrário ao de matrícula.  O professor desse atendimento estará atendendo de acordo 

com a orientação da coordenação desta regional de ensino. O trabalho desenvolvido 

por professores do Atendimento Educacional Especializado proporcionará condições 

para um melhor desempenho das tarefas do cotidiano escolar, facilitando a interação 

entre professores e alunos, bem como, possibilitar ao professor rever suas práticas à 

luz dos referenciais pedagógicos da inclusão e garantir a inclusão escolar de alunos 

com deficiência, na medida em que lhes oferece o aprendizado de conhecimentos, 

técnicas e utilização de recursos acessíveis e informatizados. 

Adequações das Atividades 

 Para que os conteúdos e atividades sejam trabalhados, tem-se como 

direito legal e legítimo a adequação curricular do aluno, com as adaptações 

necessárias. A adequação curricular será o documento que norteará o atendimento do 

aluno com necessidade especial na escola. Este documento por sua vez acontece com 

a participação de todos os profissionais envolvidos no diagnóstico e acompanhamento 
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do aluno como: professor regente, professor especializado, orientador educacional, 

diretor, psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo e médico. A família também é convidada a 

participar para melhor respaldar o trabalho de inclusão do filho. 

 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos psicológicos 

enfatizando as funções mentais: 

 atenção; 

  percepção; 

 cálculo; 

 memória; 

 raciocínio; 

  imaginação; 

  criatividade; 

  linguagem; 

 leitura; 

 interpretação textual entre outros. 

 Introduzir o aluno na aprendizagem da informática acessível, 

considerando a sua habilidade física e sensorial atual, bem como capacitá-lo para o 

uso do computador. Será utilizada para as aulas com as crianças, a coleção “CIRANDA 

DAS DIFERENÇAS” (Marcia Honora, 2008 e 2011), atividades específicas para cada 

criança, usando como parâmetro, os níveis da psicogênese. 

Recursos didático-pedagógicos 

 Mídias eletrônicas do Curso: Atendimento Educacional 

Especializado. 

 Estratégias pedagógicas e lúdicas para apreciação, adaptação e 

recriação de atividades. 

 Atividades recreativas e auxiliar na psicomotricidade do aluno. 
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 Publicações diversas que tratem de assuntos relacionados a 

aprendizagem. 

 Estudos adicionais e palestras que venham a complementar os 

assuntos tratados. 

 Base Nacional Curricular Comum / Currículo em movimento / 

SEDF. 

 Data show. 

 Exibição de filmes relacionadas à temática estudada; 

 Debates. 

 Palestras. 

 Músicas. 

 Dinâmicas. 

 Textos e mensagens. 

 Pesquisa para realização de seminários, organização de murais 

destacando deficiências (ilustrativas e descritivas). 

 Estudo de texto para discussão com alunos, pais e comunidade 

escolar. 

 Apresentação individual de temas para posterior discussão. 

 Troca de experiências. 

 Filmes. 

AVALIAÇÃO  

 A avaliação deve ser documento norteador para orientar a prática 

educacional. Deve mostrar ao professor quando é preciso realizar ajustes no processo 

educativo, quando é preciso rever os procedimentos e replanejar a sua ação. Por isso, 

a avaliação exige uma observação sistemática dos alunos para saber se eles estão 

aprendendo e em que condições ou atividades eles encontram maior ou menor 

dificuldades para avançar. 
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 É preciso perceber o aluno em suas dimensões cognitiva, afetiva e 

cultural, de forma a compreendê-lo melhor em suas diferenças, suas crenças, em sua 

forma de aprender. Portanto, importa avaliar o aluno como um todo nas diversas 

situações que envolvem a aprendizagem: no relacionamento com os colegas, no 

empenho para solucionar problemas propostos, nos trabalhos escolares, nas 

brincadeiras etc. A avaliação deve ser concebida como um instrumento para ajudar o 

aluno a aprender, fazendo parte integrante do dia-a-dia em sala de aula. 

 A avaliação será feita de maneira processual, por meio do 

envolvimento nas atividades propostas ao longo de todo o ano letivo e trabalhos 

sugeridos e indicados, de acordo com a orientação do professor especializado do AEE. 

A avaliação também acontecerá mediante anotações e registros diários do professor. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO 

 Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Atendimento à pais X X X X X X X X X X 

Oficina com professores X X X    X X X X 

Coordenações Pedagógicas X X X X X X X X X  

Sensibilização X X X X X X X X   

Visitas a outras Salas de 

Recursos 
X X       X  

Coordenação Intermediária  X X X X X X X X X 

Confecção de Materiais X X X X X X X X X  

Estudos de Caso X     X X X   

Estratégia de Matrícula      X X X X X 

* Atividades para dinamizar a recepção aos alunos com deficiência e sensibilização aos 

funcionários e comunidade escolar. 

* Semana da Pessoa com Deficiência de 05 a 09 de março de 2019. 

* História VIVER DIFERENTE. 

*Contação de história com a autora do livro: VIVER DIFERENTE (Lilian Corgozinho). 

* Conversa informal e apresentação do AEE sobre a inclusão dos alunos com 

deficiências e atendimentos que tem direito (para os todos os pais). 

* Oficina de Adequação Curricular (para os professores). 

* Palestra sobre “Educação: direito de todos” (para toda a escola). 

* Realizar entrevista com os profissionais da escola para levantar temas para os 

estudos nas coordenações pedagógicas. 
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Sugestão de temas: 

 Troca de experiências sobre educação especial  

 Direção, Professores e auxiliares da educação. 

 Coordenação pedagógica nos dois turnos 

Oficina de Adequação Curricular                            

Professores regentes 

Coordenação pedagógica nos dois turnos 

 Estudo sobre deficiências                               

 Direção, professores  

 Coordenação pedagógica nos dois turnos  

Posso ajudar?        

Direção, professores auxiliares de educação 

Coordenação pedagógica nos dois turnos 

Sugestões de livros sobre vários temas ligados a educação especial , para melhor 

aproveitamento das turmas.  

           

Nº 

LIVRO TEMA 
DIGITALIZADO 

01 As preferências de Rubinho Paralisia Cerebral não 

02 O mundo de Leonardo Autismo não 

03 Uma missão possível Dislexia sim 

04 Uma zebra legal Hidrocefalia não 

05 Um jardim só para Matias Diabetes infantil não 
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06 Fred, o papagaio cantor Gagueira não 

07 O treinamento de Patrícia Surdocegueira não 

08 Uma amiga diferente Sindrome de Down sim 

09 Uma tartaruga a mil por hora TDAH não 

10 A escola da  tia Maristela TDAH não 

11 O canto de Bento Surdez e LIBRAS não 

12 A família sol, lá, si Def. Auditiva não 

13 Dognaldo e sua nova situação Def, Física não 

14 Nem todas as girafas são iguais Nanismo sim 

15 A esperança de Jubinha Alcoolismo sim 

16 Um presente de meus pais Nasc. de irmão não 

17 A fragilidade de Rebeca Ossos de vidro não 

18 O amor tem todas as cores Preconceito racial não 

19 Uma lição de carinho agressividade não 

20 Tecendo o amor Mãe que trabalha não 

21 A dieta de Jorge Obesidade infantil não 

22 Os passos de Luana Mielomeningocele sim 
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23 Os esquecimentos do Vovô Bartolomeu Alzheimer não 

24 Nada como o lar Internação não 

25 Um senhor amigo morte não 

 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação é um processo dinâmico que considera tanto o nível atual 

de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura, 

configura-se em uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o 

desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo nessa 

avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do 

professor.  

 A avaliação dos alunos com deficiência deve ser elaborada através de 

Parecer Descritivo pelo professor da classe comum e do professor do Atendimento 

Educacional Especializado, considerando todos os aspectos do desenvolvimento da 

aprendizagem desses alunos. A avaliação final deve conter a indicação de 

permanência ou avanço nos diversos níveis de ensino, estabelecendo consenso entre 

os professores, a equipe diretiva e a família dos alunos envolvidos. 

 A proposta de avaliação do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) será através de registros e anotações diárias do professor, portfólio, relatórios e 

arquivos de atividades dos alunos, em que vão relacionando dados,  impressões 

significativas sobre o cotidiano do ensino e da aprendizagem. 
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ALUNOS ATENDIDOS PELA SALA DE RECURSOS 2019 

 Alunos NEE Escola Ano Escolar Horário Do Aee D.N. 

1 Ana Júlia Oliveira Monteiro TEA EC 06 2º Matutino 27/04/2011 

2 Kanauâ Mike Kamaiurá DF-A EC 06 3º Matutino 11/06/2010 

3 Adrielly Rodrigues Oliveira DI EC 06 3º Vespertino 18/01/2010 

4 Lorran Assunção Mendes DI EC 06 1º Matutino 17/03/2013 

5 Maria Eduarda Barros Nascimento Down EC 06 3º Vespertino 11/01/2009 

6 Isabela Reis Jaculi Lira TEA EC 06 5º Matutino 02/05/2011 

7 Yan Pedro Fonseca Barbosa TEA EC 06 3º Vespertino 05/06/2010 

8 Daniel de Souza Barboza de Oliveira TEA EC 28 3º Vespertino 21/08/2009 

9 Diogo Gabriel Souza Mota DF-A EC 28 5º Vespertino 05/08/2006 

10 Mateus Rocha Alves de Lima TEA EC 28 2º Período Matutino 25/05/2013 

11 Igor Pereira de Jesus DI EC 28 3º Matutino 19/09/2006 

12 Ariadne Adrielly Araújo da Silva DF-A EC 28 3º Matutino 17/02/2002 
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CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

SALA DE RECURSOS EC 06 

Unidade de Ensino (Lotação): Escola Classe 06 e 28 do Gama 

Profissional do Atendimento:  ROSANA MONTEIRO LIMA                                                        Matrícula: 35534-8 

Área de Atuação: ( X ) Generalista     (   ) Generalista Bilíngue     (  ) Específica: _______________________ 

 (  X  ) Itinerância (Unidades  de Ensino Atendidas):  EC 06 e EC 28           Quantidade De Alunos Atendidos:  12 alunos 

HORÁRIO 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MATUTINO 

08:00  – 08:50 

 

 

 

 

CPI 

 

 

Ariadne Adrielly 

Araújo da Silva 

Isabela reis Jaculi 

Lira 

Ariadne Adrielly 

Araújo da Silva 

Isabela reis Jaculi 

Lira  

Ariadne Adrielly 

Araújo da Silva 

Isabela reis Jaculi 

Lira  

 

 

 

Coordenação 

Pedagógica 

Coletiva (UNIEB). 

 

08:50 - 09:40 

Ana Júlia Oliveira 

Monteiro 

Lorran Assunção 

Mendes 

Ana Júlia Oliveira 

Monteiro 

Lorran Assunção 

Mendes 

Ana Júlia Oliveira 

Monteiro 

Lorran Assunção 

Mendes 
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09: 40 – 10:30 
 

 

CPI 

Kanauã Mike 

Kamaiurá 

Kanauã Mike 

Kamaiurá  

Kanauã Mike 

Kamaiurá  

 

Coordenação 

Pedagógica 

Coletiva (UNIEB). 
10: 30 - 11:20 

Igor Pereira de 

Jesus 

Igor Pereira de 

Jesus 

Igor Pereira de 

Jesus 

11: 20 - 12:00 
Mateus Rocha 

Alves de Lima 

Mateus Rocha 

Alves de Lima 

Mateus Rocha 

Alves de Lima 

VESPERTINO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

13:00 - 13:50 

Daniel de Souza 

Barboza de 

Oliveira 

Daniel de Souza 

Barboza de 

Oliveira 

Coordenação 

coletiva na escola 

 

Daniel de Souza 

Barboza de 

Oliveira 

CPI 

13:50 - 14:40 
Yan Pedro 

Fonseca Barbosa 

Yan Pedro 

Fonseca Barbosa 

Yan Pedro 

Fonseca Barbosa 

14:40 - 15:30 
Maria Eduarda 

Barros Nascimento 

 Maria Eduarda 

Barros Nascimento 

Maria Eduarda 

Barros Nascimento 

15:30 – 16:20 
Diogo Gabriel 

Souza Mota 

 Diogo Gabriel 

Souza Mota 

Adrielly Rodrigues 

Oliveira 

16:20 - 17:00 
Diogo Gabriel 

Souza Mota 

Adrielly Rodrigues 

Oliveira 

Adrielly Rodrigues 

Oliveira 
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Anexo C - Equipe Especializada De Apoio À Aprendizagem – EEAA 

Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Educação Especial 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

PLANO DE AÇÃO EEAA 

2019 

 

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA 

 

CRE:            GAMA 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 06 DO GAMA             Telefone: 39018108 

Pedagogo: Daiana da Silva Sousa Sátiro                           Matrícula: 201590-0                    

E-mail: daianasatiro@gmail.com                                 Celular: (61) 98139-8200 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 
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APRESENTAÇÃO 

 O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF 

constitui-se um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, 

composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço 

visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições 

educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de 

todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

 Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação 

da EEAA deverá ser direcionada para o assessoramento à pratica pedagógica e ao 
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acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas 

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

instâncias pedagógicas da instituição educacional. 

 O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº 254 de 

12/12/2008, embora a prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do 

DF, com base nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros 

documentos balizadores de políticas do MEC. 

 A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, no 

âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, objetiva a superação 

das dificuldades encontradas no processo de ensino e de aprendizagem, por meio da 

consideração das múltiplas variáveis que podem interferir no desempenho acadêmico 

dos alunos, com e sem necessidades educacionais especiais. 

 O serviço tem por objetivo a promoção da melhoria da qualidade do 

processo de ensino e de aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e 

interventivas, compreendidas como o desenvolvimento que facilite e incentive a 

construção de estratégias de ensino tão diversificadas quanto forem as possibilidades 

interativas de aprendizagem; promova a reflexão e a conscientização de funções, 

papéis e responsabilidades dos sujeitos que atuam, de forma relacional, no cotidiano 

da escola, e busque, com a equipe escolar, a superação dos obstáculos à apropriação 

do conhecimento (Marinho- Araújo e Almeida, 2005 - Orientação Pedagógica do SEAA, 

2010). 

 A Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem pauta três principais fundamentos teóricos que apresentam 

pressupostos para subsidiar as ações acerca das reflexões do desenvolvimento 

humano e de suas implicações com o contexto educacional: 
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 A necessidade de compreender melhor como o homem se desenvolve, 

considerando os seus diversos aspectos (cognitivo, motor, biológico, afetivo e social) 

apresenta-se como pressuposto do desenvolvimento humano, que é um fenômeno 

dinâmico e complexo de interações entre fatores biológicos, históricos e culturais ao 

longo do tempo e, pode-se dizer que, com a evolução das perspectivas teóricas, 

compreende-se o ser humano como um ser ativo, que age sobre o mundo e que, por 

meio das relações sociais, transforma suas ações internamente. 

 A perspectiva histórico-cultural aponta que as especificidades de cada 

sujeito são definidas em sua interface com o mundo, mediante experiências de 

aprendizagem, concluindo-se que o fato de aprender é que determina como o 

desenvolvimento vai se dar. Portanto, defende-se que o aprendizado não é o 

desenvolvimento, mas sim, o que permite que ele aconteça, na medida em que 

estimula os indivíduos a amadurecerem as suas potencialidades (Penna-Moreira, 2007; 

Orientação Pedagógica do SEAA, 2010). 

 Sob a luz da perspectiva histórico-cultural, possibilitou-se  uma nova 

concepção acerca do homem, segundo a qual ele se desenvolve por meio de uma 

interação ativa, dinâmica e constante entre fatores interno s e externos a ele, 

construindo-se histórico e subjetivamente, mediante interações com o meio, e, 

principalmente com outras pessoas (Barbosa, 2008; Orientação Pedagógica, 2010). 

 Portanto, por intermédio do próprio ato de viver, o homem transforma a 

natureza e é por ela transformado. 

 Para Perrenoud (2000), o termo competência se define como "uma 

capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles". Para o autor, as competências não são 

propriamente os conhecimentos, mas servem-se deles, utilizando-os, mobilizando-os, 

relacionando-os e ampliando-os, mediante análise de quais são as ações necessárias 

a determinadas situações. Portanto, o conceito de competência extrapola a 

memorização ou reconhecimento das técnicas e teorias específicas de cada área de 

saber, uma vez que o que lhe caracteriza são os "relacionamentos, interpretações, 

interpolações, inferências, invenções, em suma, complexas operações mentais cuja 

orquestração só pode construir-se ao vivo, em função tanto de seu saber e de sua 



 

109 
 

perícia quanto de sua visão da situação". 

 Segundo Luria (1990), a estrutura da atividade cognitiva não 

permanece estática ao longo das diversas etapas do desenvolvimento histórico, pois as 

formas mais importantes de processos cognitivos, como percepção, generalização, 

dedução, raciocínio, imaginação e autoanálise da vida interior, variam quando as 

condições da vida social mudam e quando rudimentos de conhecimentos são 

adquiridos. 

 A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem 

pauta-se em três dimensões concomitantes e contextualizadas: 

 

 O PAIQUE (GDF, 2009) constitui-se como uma alternativa à forma 

tradicional de enfrentamento das queixas escolares, cuja atuação centralizava-se, de 

forma praticamente exclusiva, no atendimento aos alunos sem a consideração de que 

os professores seriam participantes importantes desse processo de intervenção.  

 

Orientação Pedagógica SEAA 2010. 

 As ações desenvolvidas pela Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem devem estar norteadas, planejadas e embasadas pelos documentos 
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oficiais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O direcionamento 

institucional, preventivo e avaliativo das ações deve estar em consonância, além da 

Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, com o 

suporte didático-pedagógico e teórico-metodológico do(as): 

a) Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal 

em suas respectivas modalidades; 

b) Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem, institucional e 

em larga escala; 

c) Regimento Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal; 

d) Orientação Pedagógica do Serviço de Orientação Educacional; 

e) Orientação Pedagógica do Ensino Especial; 

f) Estratégia de Matrícula da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal; 

g) entre outros. 
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ATUAÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

1º DIMENSÃO - MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

Mapeamento Institucional nas dimensões: pedagógica, administrativa, social, cultural, entre outros. Numa perspectiva de uma 
atuação preventiva e institucional, buscando a compreensão do contexto escolar, valorizando as características particulares que 
interferem diretamente no desempenho da escola. 

 

OBJETIVO 
GERAL   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS META PDE ESTRATÉGIAS 
PDE 

PROCEDIMENTOS E 
AÇÕES 

CRONOGRAM
A 

 Conhecer o 
contexto 
escolar por 
meio de 
mapeamento e 
reflexão acerca 
dos diversos 
aspectos 
institucionais. 

 

 

 

 

 

 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 

 

 Meta 01 

Educação 
Infantil 

 

 

 

 

 

 Meta 02 

Ensino 

1.7 

1.8 

1.9 

1.14 

1.19 

1.27 

1.30 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.7 

 Análise dos 
documentos institucionais 
da Unidade Escolar: 
Projeto Político 
Pedagógico; Estratégia 
de Matrícula; 
Enturmações; Turmas em 
vigência; Quadro de 
funcionários; 
Organização dos 
espaços/tempos do 
cotidiano escolar; Análise 
da Estrutura física da 
Unidade Escolar; Análise 
de cada turma pelo 
sistema; Análise das 
portarias, regimentos e 

 Ao longo do 
ano letivo. 
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 Desenvolver 
estratégias de 
escuta 
qualificada das 
vozes 
institucionais, 
para analisar e 
entender os 
aspectos 
intersubjetivos. 

gestão escolar. 

 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. 

 Analisar os sentidos 
subjetivos presentes nas 
vozes institucionais. 

 

 

 Perceber as contradições 
presentes nos  

discursos x práticas dos 
profissionais que atuam no 
contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meta 04 

Educação 
Especial/ 
Inclusiva 

 

 

2.12 

2.14 

2.15 

2.20 

2.22 

2.23 

2.28 

2.35 

2.38 

2.41 

2.42 

2.43 

2.44 

2.45 

2.48 

2.52 

2.54 

 

4.2 

4.3 

4.11 

normas da SEEDF; 

 Levantamento de 
dados com secretaria: 
quantitativo de alunos, 
índices de reprovação, 
defasagem idade/série, 
novos alunos; 

 Escuta pedagógica 
com professores, direção, 
coordenação, SOE, Salas 
de Recursos etc.; 

 Conhecer projetos 
das redes sociais e 
comunitárias que 
desenvolvem seus 
trabalhos com a 
comunidade escolar da 
região. 

 Articular parcerias 
com os diversos serviços 
oferecidos na região: 
Centros de Saúde, 
Centro de Orientação 
Médico Psicopedagógico 
(COMPP), Centro de 
Atenção Psicossocial 
(CAPS), Conselhos 
Tutelares, entre outros. 
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 Meta 05 

Educação 
Integral 

 

 

 

 

 

 Meta 07 

Qualidade Da 
Educação  

 

 

 

4.12 

4.18 

4.21 

 

5.1 

5.3 

5.4 

5.6 

5.8 

5.11 

 

 

 

7.15 

7.23 

7.25 

 

 

 

 

 

 Participação em 
todos os espaços 
/tempos do cotidiano 
escolar pertinentes ao 
processo de ensino e 
aprendizagem; 

 Acompanhar a 
implementação e 
resultados dos projetos 
na Unidade Escolar. 

 Observação do 
contexto cotidiano da 
Unidade Escolar. 

 Promover reflexões 
sobre a inserção dos 
princípios da Educação 
Integral do sujeito. 

 Observações em sala 
de aula para análise dos 
aspectos de interação 
dos envolvidos no 
processo de ensino e 
aprendizagem; 

 Entrevistas com os 
professores regentes 
para coletar dados 
pertinentes ao processo 
educacional e das 
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queixas escolares em 
questão; 

 Contribuir com a 
organização curricular de 
acordo com os 
Parâmetros do Currículo 
em Movimento da 
SEEDF. 

 

2º DIMENSÃO - ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DA EQUIPE ESCOLAR 

Visa auxiliar a instituição escolar na conscientização dos processos educativos, tanto no que se refere aos avanços, compreendidos 
como ações pedagógicas bem sucedidas, quanto aos desafios que podem ser superados por meio de ação coletiva. 

OBJETIVO OBJETIVOS ESPECÍFICOS META PDE ESTRATÉGIAS PROCEDIMENTOS E CRONOGRAM



 

115 
 

GERAL   PDE AÇÕES A 

 

Oferecer 
suporte ao 
processo de 
gestão escolar. 

 

 

 

 

 

 

Contribuir com 
a equipe 
escolar e o 
corpo docente 
para o 
processo de 
formação 
continuada. 

 

 

 

 

 

 Contribuir para a elaboração 
e implementação do Projeto 
Político Pedagógico. 

 Contribuir para a reflexão de 
situações que impedem o 
desenvolvimento do trabalho 
coletivo. 

 Desenvolver coletivamente 
estratégias que favoreçam o 
trabalho em equipe. 

 

 Contribuir com o 
desenvolvimento de 
competências técnicas, 
metodológicas e pessoais dos 
professores e corpo técnico da 
instituição de ensino nas quais 
atuam. 

 

 

 

 

 Meta 01 

Educação 
Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meta 02 

Ensino 
Fundamental 

 

 

 

1.7 

1.8 

1.9 

1.14 

1.19 

1.27 

1.30 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.7 

2.12 

2.14 

2.15 

2.20 

2.22 

2.23 

2.28 

2.35 

 Promover reuniões 
regulares com a Direção 
da Unidade Escolar; 

 Participação em 
planejamentos diversos 
acerca dos projetos da 
escola. 

 Proporcionar 
momentos de avaliação e 
reconstrução do Projeto 
Político Pedagógico; 

 Participar das 
Coordenações Coletivas 
apresentando 
intervenções/sugestões 
pertinentes aos 
planejamentos em 
questão; 

 Promover Oficinas 
Temáticas acerca de 
dificuldades encontradas 
e percebidas no 
processo em parceria 
com Direção, 
Coordenação 
Pedagógica, SOE e 
Salas de Recursos. 

 Ao longo do 
ano letivo. 
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 Meta 04 

Educação 
Especial/ 
Inclusiva 

 

 

 

 

 Meta 05 

Educação 

2.38 

2.41 

2.42 

2.43 

2.44 

2.45 

2.48 

2.52 

2.54 

 

4.2 

4.3 

4.11 

4.12 

4.18 

4.21 

 

5.1 

5.3 

5.4 

5.6 

 Propor momentos de 
estudos e reflexões 
apresentando sugestões 
de bibliografias e temas 
pertinentes. 

 Participação nas 
Coordenações Coletivas 
e momentos de 
planejamentos diversos; 

 Promover Oficinas 
Temáticas acerca de 
dificuldades encontradas 
e percebidas no 
processo em parceria 
com Direção, 
Coordenação 
Pedagógica, SOE e 
Salas de Recursos. 

 Orientações aos 
Professores Regentes 
por ano/série ou 
individualmente de 
acordo com os aspectos 
analisados e/ou 
problematizados. 

 Participação nos 
Conselhos de Classes. 

 Participação em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Integral 

 

 

 

 

 

 Meta 07 

Qualidade da 
Educação  

 

 

 

5.8 

5.11 

 

 

 

 

7.15 

7.23 

7.25 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos de Casos. 

 

 Participação em 
reuniões de pais e 
professores. 

 

 Promover Oficinas 
Temáticas acerca de 
dificuldades encontradas 
e percebidas no 
processo em parceria 
com Direção, 
Coordenação 
Pedagógica, SOE e 
Salas de Recursos. 

 Propor momentos de 
estudos e reflexões 
apresentando sugestões 
de bibliografias e temas 
pertinentes. 

Participação nos 
planejamentos dos 
projetos interventivos, 
reagrupamentos e 
outros. 
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3º DIMENSÃO - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

Busca momentos de reflexão acerca da forma pela qual se dá a aplicação de métodos e técnicas pedagógicas desenvolvidas pelos 
atores da escola abrangendo as competências de cada um buscando uma concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

OBJETIVO 
GERAL   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS META PDE ESTRATÉGIAS 
PDE 

PROCEDIMENTOS E 
AÇÕES 

CRONOGRAMA 

Assessorar o 
processo de 
ensino e 
aprendizagem 
visando a 
melhoria do 
desempenho 
escolar em 
busca da 
concretização 
do sucesso 
escolar do 
educando. 

 

 

 

 

 

 

 

 Promover reflexões sobre 
novos focos de análise para o 
processo de ensino e 
aprendizagem, enfatizando a 
relação bidirecional constitutiva 
do ensinar e do aprender como 
processo não dicotomizado de 
articulação teórica e prática. 

 Construir juntamente com o 
professor, alternativas teórico-
metodológicas de ensino e de 
avaliação com o foco na 
construção de habilidades e 
competências dos alunos. 

 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 

 

 

 Meta 01 

Educação 
Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meta 02 

Ensino 
Fundamental 

1.7 

1.8 

1.9 

1.14 

1.19 

1.27 

1.30 

 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.7 

2.12 

2.14 

2.15 

 Analisar práticas 
escolares favorecendo o 
desempenho escolar dos 
alunos, com vistas à 
concretização de uma 
cultura de sucesso escolar. 

 Acompanhar e atender 
de forma individualizada 
intervindo diretamente com 
o aluno priorizando as 
dificuldades específicas de 
cada um. 

 Assessorar à rotina de 
sala de aula com 
intervenções pedagógicas 
específicas. 

 Contribuir para que o 
professor regente promova 
situações didáticas de 
apoio à aprendizagem do 
aluno construindo 
alternativas teórico-

Ao longo do ano 
letivo e conforme 
o trabalho de 
assessoramento 
em serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar o 
processo de 
ensino e 
aprendizagem 
visando a 
promoção do 
desenvolviment
o.  

tanto em uma dimensão 
coletiva quanto individual. 

 Intervir junto aos sujeitos e 
aspectos que possam dificultar 
o processo de ensino e 
aprendizagem. 

 

 

 Identificar os elementos que 
interferem no processo 
educativo. 

 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. 

 Elaborar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M
eta 04 

Educação 
Especial/ 
Inclusiva 

 

2.20 

2.22 

2.23 

2.28 

2.35 

2.38 

2.41 

2.42 

2.43 

2.44 

2.45 

2.48 

2.52 

2.54 

 

 

4.2 

4.3 

4.11 

4.12 

4.18 

metodológicas de ensino 
com foco na construção de 
habilidades e competências 
pelos alunos. 

 Planejar e 
acompanhar os projetos 
interventivos, 
reagrupamentos e reforços 
escolares da escola. 

 Realizar 
atividades dirigidas com 
objetivos pedagógicos de 
propiciar interação entre os 
alunos e o 
desenvolvimento 
perceptivo, psicomotor, 
afetivo, possibilitando aos 
alunos a realização de 
produções gratificantes. 

 Elaborar 
Relatórios de Avaliação e 
Intervenção Pedagógica 
para os alunos 
acompanhados nos 
Procedimentos de 
Avaliação e Intervenção 
das Queixas Escolares. 

 Promover reflexões 
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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. 

 

 

 

 

 Meta 05 

Educação 
Integral 

 

 

 

 

 

 

 Meta 07 

Qualidade da 
Educação  

 

 

4.21 

 

 

5.1 

5.3 

5.4 

5.6 

5.8 

5.11 

 

 

 

 

7.15 

7.23 

7.25 

junto aos professores 
regentes acerca dos 
processos de ensino-
aprendizagem, aspectos 
sobre processos e 
adaptações avaliativas. 

 Encontros e reuniões 
com pais e/ou 
responsáveis. 

 Devolutivas em todos os 
campos de atuação da 
EEAA/SAA: coordenações 
coletivas, conselhos de 
classe, oficinas temáticas, 
reuniões com gestão, 
reunião com pais e/ou 
responsáveis, 
planejamentos 
pedagógicos, dias letivos 
temáticos e etc. 
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METAS E ESTRATÉGIAS PDE ( PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO) 

REFERENTES À EEAA 

Meta 01 – EDUCAÇÃO INFANTIL: “...ampliar a oferta de educação infantil em creches 

públicas e conveniadas, de forma a atender no mínimo 60% dessa faixa etária, sendo... 

ao menos 90% em período integral. 

 1.7 – Implantar, ...,avaliação da educação infantil, a ser realizada a 

cada 2 anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade e infraestrutura, a fim de 

aferir a infraestrutura física, o quadro pessoal, as condições de gestão, os recursos 

pedagógicos e a situação de acessibilidade.  

 1.8 – Promover a formação inicial e continuada dos profissionais de 

educação que atuam na educação infantil, garantindo progressivamente, a 

integralidade do atendimento por profissionais com formação superior.  

 1.9 – Implementar, em caráter complementar, programas intersetoriais 

de orientação e apoio às famílias por meio da articulação das Secretarias de Educação, 

de Saúde, da Criança, da Mulher e da Assistência Social, com foco no 

desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos de idade. (no caso do CAIC até 

quatro anos). 

 1.14 – Orientar às instituições educacionais que atendem crianças de 0 

a 5 anos que agreguem ou ampliem, em suas práticas pedagógicas cotidianas, ações 

que visem ao enfrentamento da violência, a inclusão e o respeito, a promoção da 

saúde e dos cuidados, a convivência escolar saudável e o estreitamento da relação 

família-criança-instituição. 

 1.19 – Universalizar os atendimentos da educação inclusiva voltados 

para estudantes de educação infantil com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, garantindo a acessibilidade.  

 1.27 – Estabelecer, sempre que necessária, a colaboração dos setores 

públicos e privados com programas de orientação e apoio aos pais que têm filhos entre 

0 e 6 anos, inclusive com assistência financeira, jurídica e suplementação alimentar 

nos casos em que as dificuldades educacionais decorram de pobreza extrema, 

violência doméstica e desagregação familiar.  

 1.30 – Assegurar, no prazo de anos, às escolas de educação infantil 

recursos de informática e provimento de brinquedotecas, jogos educativos, CDs, DVDs, 
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livros de literatura infantil, obras básicas de referências e livros didático-pedagógicos de 

apoio ao professor.  

Meta 02 – ENSINO FUNDAMENTAL: Garantir o acesso universal, assegurando a 

permanência e a aprendizagem dos estudantes a partir dos 6 anos de idade, ao ensino 

fundamental de 9 anos, assegurando, também, a conclusão dessa etapa até os 14 

anos de idade até o último ano de vigência deste Plano.  

 2.2 – Implementar políticas públicas para a correção de distorção 

idade-série nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ampliar o atendimento a 

todos os estudantes em defasagem idade–série-ano, nos projetos e programas de 

correção de fluxo escolar. 

 2.3 – Adotar, após amplo debate com a comunidade escolar, até o 

terceiro ano de vigência deste Plano, modelo de organização escolar em ciclo, em 

substituição ao regime seriado, de modo a enfrentar os índices de reprovação e os 

percursos diferenciados de escolarização.  

 2.4 – promover o trabalho do fórum permanente de acompanhamento 

das turmas com estudantes em situação de distorção idade-série.  

 2.7 – Implementar as diretrizes pedagógicas para os ciclos, assegurar 

a formação inicial e continuada dos professores e profissionais da educação e garantir 

condições para tanto, estabelecendo o número de estudantes por sala de acordo com o 

disposto pela Conferência Nacional de Educação de 2010 – CONAE 2010. 

 2.12 – Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos 

alunos do ensino fundamental, atentando para as especificidades do estudante de 

forma a garantir a qualidade do atendimento.  

 2.14 – Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da 

educação, o trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação.  

 2.17 – Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da 

rede de proteção social, políticas de promoção da saúde integral das crianças e dos 

adolescentes matriculados no ensino fundamental, considerando sua condição peculiar 

de desenvolvimento e as especificidades de cada sujeito.  

 2.20 – Garantir que as unidades escolares de ensino fundamental, no 

exercício de suas atribuições no âmbito de rede de proteção social, desenvolvam 

ações com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento das violações de 
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direitos de crianças e adolescentes (violência psicológica, física e sexual, negligência, 

constrangimento, exploração do trabalho infanto-juvenil, uso indevido de drogas e 

todas as formas de discriminação), por meio da inserção dessas temáticas no projeto 

político-pedagógico e no cotidiano escolar identificando, notificando e encaminhando os 

casos aos órgãos competentes.  

 2.22 - Fomentar políticas de promoção de cultura de direitos humanos 

no ensino fundamental, pautada na democratização das relações e na convivência 

saudável com toda a comunidade escolar.  

 2.23 – Promover ações de prevenção e enfrentamento à medicalização 

indevida da educação e da sociedade, buscando entender e intervir em diferentes 

fatores sociais, políticos, econômicos, pedagógicos e psicológicos que impliquem 

sofrimento de estudantes e profissionais da educação.  

 2.28 – Fomentar as políticas públicas referentes à alfabetização dos 

estudantes até o terceiro ano do ensino fundamental para minimizar os altos índices de 

estudantes em defasagem idade-série-ano.  

 2.35 – Formentar ações pedagógicas que promovam a transição entre 

as etapas da educação básica e as fases do ensino fundamental e que gerem debates 

e avaliações entre os profissionais da educação sobre a organização escolar em ciclos 

e a organização do trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação.  

 2.38 – Garantir o atendimento aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais transitórias ou não, segundo a Resolução CNE/CEB nº 2, de 

2001, nas salas de apoio à aprendizagem. Garantindo a presença de profissional 

responsável.   

 2.41 – Ampliar o quadro de profissionais (pedagogos e analistas em 

gestão educacional com especialidade em Psicologia) para atuarem no Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem, no espaço-tempo nível escola e na 

assessoria ao trabalho pedagógico, com objetivo de contribuir para a superação das 

dificuldades apresentadas pelos estudantes, garantindo pelo menos 1 pedagogo ou 1 

psicólogo por escola.  

 2.42 – Ampliar o quadro de profissionais (pedagogos e analistas em 

gestão educacional com especialidade em Psicologia) para atuar no Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem, no atendimento aos estudantes que 
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apresentam quadro de transtornos funcionais específicos: Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade – TDAH, dislexia, dislalia, disgrafia, discalculia, disortografia, 

transtorno de conduta, Transtorno Opositor Desafiador – TOD e Distúrbio do 

Processamento Auditivo Central – DPA(C), realizado nas salas de apoio à 

aprendizagem, com o objetivo de contribuir para a superação das suas dificuldades.   

 2.43 – Fomentar a formação contínua dos profissionais (pedagogos e 

analistas em gestão educacional com especialidade em Psicologia) que atuam no 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e ampliar a oferta, na perspectiva de 

atuação institucional.  

 2.44 – aperfeiçoar programa alimentar que atenda às necessidades 

nutricionais dos estudantes do ensino fundamental, considerando especificidades dos 

estudantes (diabetes, obesidade, etc.) 

 2.45 – Aperfeiçoar a organização em fóruns local, regional e central 

como mecanismo de diálogo e articulação entre as instâncias, fortalecendo, assim, a 

“Rede de Aprendizagens” do Distrito Federal.  

 2.48 – Ofertar política de formação na área de educação em direitos 

humanos e diversidade.  

 2.52 – Ampliar o quadro de profissionais, garantindo 1 pedagogo ou 1 

analista em gestão educacional com especialidade em Psicologia, por escola, para 

atuar no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA no espaço-tempo 

nível escola e na assessoria ao trabalho pedagógico de forma articulada com 

orientação educacional e o professor da sala de recursos com o objetivo de contribuir 

par a superação das dificuldades de escolarização.  

 2.54 – Desenvolver mecanismos democráticos para elaboração, 

acompanhamento e avaliação dos projetos políticos-pedagógicos das unidades 

escolares. 

Meta 04 – EDUCAÇÃO ESPECIAL/ INCLUSIVA: Universalizar o atendimento 

educacional aos estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, 

altas habilidades ou superdotação, com transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade – TDAH, dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia, dislalia, transtorno 

de conduta, distúrbio do processamento auditivo central- DPA(C) ou qualquer outro 

transtorno de aprendizagem, independentemente da idade, garantindo a inclusão na 
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rede regular de ensino ou conveniada e o atendimento complementar ou exclusivo, 

quando necessário, nas unidades de ensino especializadas.  

 4.2 – Assegurar a universalização do acesso das pessoas com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

independentemente da idade, nas escolas regulares ou nas unidades especializadas.  

 4.3 Promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o 

atendimento no ensino regular na modalidade da educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva.  

 4.11 – Garantir atendimento educacional especializado em salas de 

recursos multifuncionais, geralistas e específico, nas formas complementar e 

suplementar, a todos os educandos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de 

ensino do Distrito Federal. 

 4.12 – Manter e ampliar programas que promovam acessibilidade aos 

profissionais de educação e aos educandos com deficiência e transtorno global do 

desenvolvimento por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte 

acessível, da disponibilização de material didático adequado e de recursos de 

tecnologia assistiva. 

 4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito 

e à violência, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso 

educacional dos educandos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação em colaboração com as famílias e com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à 

juventude.  

 4.21 – Contribuir e incentivar quanto ao desenvolvimento de pesquisas 

cientificas para ampliação e melhoria dos recursos didáticos adaptados, dos 

equipamentos e da tecnologia assistiva, com vistas à acessibilidade ao processo de 

aprendizagem inclusivo dos educandos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento a partir do nascimento e altas habilidades ou superdotação. 

Meta 05 – EDUCAÇÃO INTEGRAL: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 

final do terceiro ano do ensino fundamental. 
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 5.1 – Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-

escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio 

pedagógico específico, a fim de garantir alfabetização plena de todas as crianças.  

 5.3 – Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de 

práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a 

melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem do s estudantes, consideradas as diversas 

abordagens metodológicas e sua efetividade.  

 5.4 – Garantir a alfabetização das pessoas com deficiência, 

considerando as suas especificidades, ... 

 5.6 – Estimular as unidades escolares à criação de sus respectivos 

instrumentos de avaliação e acompanhamento, considerando o sentido formativo da 

avaliação, implementando estratégias pedagógicas para alfabetizar dos os alunos e 

alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental.  

 5.8 – Promover e estimular a formação inicial e continuada de 

professores para a alfabetização de crianças, ... 

 5.11 – Apoiar e implementação, a manutenção e o pleno 

funcionamento de espaços de leitura de sala de aula, em todas as salas de aula de 

todas as etapas e modalidades de ensino.  

Meta 07 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: Fomentar a qualidade da educação básica 

em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem 

de modo a atingir as médias do IDEB par o Distrito Federal, em todas os anos de 

vigência deste Plano, dando uniformidade aos processos de avaliação das escolas. 

 7.15 – Universalizar, mediante articulação entre os órgãos 

responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da 

rede escolar pública de educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção 

e atenção à saúde.  

 7.23 – Induzir o processo contínuo de auto avaliação das escolas da 

educação básica.  

 7.25 – Instituir grupo permanente de estudo, acompanhamento, 

pesquisa, inovação, capacitação dos profissionais de educação e disseminação de 
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novas tecnologias e ferramentas educacionais. 

PROJETOS ESPECÍFICOS EEAA EC 06 DO GAMA 

ROTINA PSICOMOTORA: 1º, 2º E 3º ANOS ENSINO FUNDAMENTAL: 

OBJETIVO GERAL 

 Incluir atividades psicomotoras na rotina pedagógica de aula para 

desenvolver nos educandos mecanismos que auxiliem no seu desenvolvimento global, 

contemplando aspectos afetivo, motor e cognitivo; visando a formação de um ser 

humano autônomo, crítico e criativo, fazendo com que ele sinta-se, perceba-se e 

manifeste-se, desempenhando com sucesso suas tarefas escolares; interagindo com o 

meio e consolidando os princípios de cidadania. 

 

JUSTIFICATIVA 

 A abordagem da Psicomotricidade irá permitir a compreensão da forma 

como a criança toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar 

por meio desse corpo, localizando-se no tempo e no espaço.  

 O trabalho da educação psicomotora com as crianças deve prever a 

formação de base indispensável em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, 

dando oportunidade para que por meio de jogos, de atividades lúdicas, se conscientize 

sobre seu corpo. Através da recreação a criança desenvolve suas aptidões perceptivas 

como meio de ajustamento do comportamento psicomotor. Para que a criança 

desenvolva o controle mental de sua expressão motora, a recreação deve realizar 

atividades considerando seus níveis de maturação biológica. A recreação dirigida 

proporciona a aprendizagem das crianças em várias atividades esportivas que ajudam 

na conservação da saúde física, mental e no equilíbrio sócio-afetivo. 

PROCEDIMENTOS 

 Bimestralmente a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

entregará sugestões de atividades psicomotoras para serem desenvolvidas de segunda 

à sexta na rotina pedagógica dos 1º, 2º e 3º anos para que sejam desenvolvidas e 

contextualizadas com o conteúdo/ sequência didática trabalhada. 
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CRONOGRAMA 

 O Projeto Rotina Psicomotora será desenvolvido diariamente durante 

todo o ano letivo de 2019. 

 

XADREZ COMO INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: 3º, 4º E 5º ANOS ENSINO 

FUNDAMENTAL: 

OBJETIVO GERAL 

 Incluir o Jogo de Xadrez como intervenção pedagógica para colaborar 

nas habilidades cognitivas que a prática do Jogo proporciona, bem como colaborar nos 

rendimentos e comportamentos dos estudantes destas faixas etárias. 

JUSTIFICATIVA  

 O Jogo de Xadrez é uma ferramenta que promove cidadania e pode 

contribuir no desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Entre os benefícios o xadrez 

estimula o raciocínio lógico, ativa a concentração, desenvolve a tomada de decisões, 

aguça a memória, trabalha a paciência, demanda a capacidade de planejamento, 

aumenta a autoconfiança, proporciona o respeito ao adversário, exige 

responsabilidade, instiga a imaginação e a versatilidade. 

PROCEDIMENTOS 

 A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem proporcionará 

momentos de aprendizados das regras, peças, movimentos, contextualização histórica 

e demais aspectos e benefícios que envolvam o Jogo de Xadrez em cada turma de 3º, 

4º e 5º anos. Na sequência, os professores regentes conduzirão momentos em sala de 

aula para a prática do jogo. 

CRONOGRAMA 

 O Projeto Xadrez com Intervenção Pedagógica será desenvolvido 

quinzenalmente durante todo o ano letivo de 2019 com previsão de competição no 

segundo semestre do referido ano. 
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Pedagoga Responsável / Matrícula 

Assinatura com carimbo 

 

 

 

    

Psicóloga Responsável/ Matrícula 

Assinatura com carimbo CRP 
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Anexo D – Projeto Por uma arte de contar histórias 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA ESCOLA CLASSE 06 DO GAMA 

 

 

 

O MOMENTO MÁGICO DE CONTAR HISTÓRIAS. A PALAVRA MÁGICA VOU 
PROCURÁ-LA A VIDA INTEIRA NO MUNDO TODO. SE TARDA O ENCONTRO, 
SE NÃO A ENCONTRO, NÃO DESANIMO, PROCURO SEMPRE. PROCURO 
SEMPRE, E A MINHA PROCURA FICARÁ SENDO A MINHA PALAVRA. 
(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE) 

 

 

 

Por                    uma  arte  de   contar  histórias... 

 

 

 

 

 

Gama –  2019
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IDENTIFICAÇÃO 

 

Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal Coordenação Regional de 

Ensino do Gama 

Unidade Escolar proponente: ESCOLA CLASSE 06 DO GAMA Endereço: Entre 

quadra 9/19 Área Especial Setor Oeste Gama – DF CEP: 72425-970 

Telefone: 61 3109-8109 

Tema do Projeto: Por uma Arte de Contar Histórias... 

Etapa\Modalidade de Educação Básica atendida: Ensino Fundamental I – Séries 

Iniciais – 1º ao 5º anos 

Número de alunos atendidos: 242 alunos 

Espaços utilizados para desenvolver as atividades do projeto: Sala de Leitura, 

Laboratório de Informática e Pátio 

Período de execução: Durante todo o ano letivo 

Responsável pela execução do Projeto: Débora Silmara Fortunato da Silva Morais. 

Matrícula: 27.559-X 

Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção. Só para viver a aventura que é ter um livro 
nas mãos. 
É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente! 
Assim sem compromisso, você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação! 

(Clarice Pacheco)

https://www.pensador.com/autor/clarice_pacheco/
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APRESENTAÇÃO 

 Ah, como é importante na formação de qualquer criança ouvir muitas 

histórias... Escutar histórias é o início da aprendizagem para ser um leitor e ser leitor é 

ter todo um caminho de descobertas e de compreensão do mundo, absolutamente 

infinito... A linguagem oral é a mais remota figura de comunicação entre as pessoas, 

portanto, as histórias têm papel respeitável no desenvolvimento das crianças. Mais que 

uma linguagem prazerosa e educativa, a ação de contar e ouvir histórias possibilita o 

resgate da memória cultural e afetiva. O ato de contar uma história, além de atividade 

lúdica, amplia a imaginação e ajuda a criança a organizar sua fala, através da 

coerência e da realidade. O ver, sentir e ouvir são as primeiras disposições na memória 

das pessoas. Contar histórias é uma experiência de interação. Constitui um 

relacionamento cordial entre a pessoa que conta e os que ouvem. A interação que se 

estabelece aproxima os sujeitos envolvidos. Os contos enriquecem nosso espírito, 

iluminam nosso interior, e, ao mesmo tempo, nos tornam mais protagonistas na 

resolução dos problemas e mais flexíveis para aceitar diferenças. Contar histórias é 

também uma forma de ensinar temas éticos e cidadania e de propiciar um mundo 

imaginário que encanta a criança. A criança necessita ouvir histórias para desenvolver 

sua imaginação, a observação, e a linguagem oral e escrita, assim como, o prazer pela 

arte, a habilidade de dar lógica aos acontecimentos e estimular o interesse pela leitura, 

a desenvolver a linguagem da escrita. 

 Este projeto objetiva dar continuidade ao desenvolvimento do Projeto 

Pedagógico - PP de nossa Unidade Escolar, buscando aprimorar a qualidade de ensino 

ofertado, no que se refere ao desenvolvimento da linguagem oral e principalmente da 

linguagem escrita, além das demais contribuições que o hábito da leitura resgata no 

desenvolvimento global dos estudantes. Visa garantir uma escola pública de excelência 

que atenda aos anseios da comunidade a qual presta seus serviços e busca a 

diminuição da taxa de retenção de alunos em turmas de 3º ano do BIA (Ciclo Básico da 

Alfabetização). 

 Os sujeitos atuantes nesse processo fazem parte dos segmentos: pais, 

professores, coordenadores, equipe gestora, Equipe de Apoio à Aprendizagem e a 
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consultora indicada pela Unidade de Educação Básica (UNIEB) da Coordenação 

Regional de Ensino do Gama (CRE-Gama). 

 Através da prática da arte de contar histórias, podemos tornar possível 

a construção da aprendizagem relacionada à competência cognitiva da criança, 

propiciando elaboração de conceitos, compreendendo sua atitude no mundo, e se 

identificando com papéis sociais que exercerá ao longo de sua existência. As histórias 

devem acontecer dentro de um contexto simples e adequado ao entendimento da 

criança. São extraordinárias ferramentas para a comunicação de valores, porque dão 

contexto a fatos abstratos, difíceis de serem transmitidos isoladamente. O professor 

como contador de histórias, transforma- se em um mediador privilegiado dentro do 

contexto da educação quando leva o aluno a pesquisa e a novas produções. A história 

passa a ser reinventada pela criança através de um desenho, uma pintura, um reconto 

ou mesmo através de uma fala com enfoque pessoal. 

 Ler histórias para as crianças, sempre, sempre... É suscitar o 

imaginário, é ter a curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, e encontrar 

muitas ideias para solucionar questões. Afinal, tudo pode nascer de um texto. O 

significado de escutar histórias é tão amplo... É uma possibilidade de descobrir o 

mundo imenso dos conflitos, das dificuldades, dos impasses, das soluções, que todos 

atravessamos e vivemos, de um jeito ou de outro, através dos problemas que vão 

sendo defrontados, enfrentados, resolvidos pelos personagens de cada história (cada 

um a seu modo...). E assim esclarecer melhor os nossos ou encontrar um caminho 

possível para a resolução deles... É ouvindo histórias que se pode sentir emoções 

importantes como: a tristeza, a raiva, a irritação, o medo, a alegria, o pavor, a 

impotência, a insegurança e tantas outras mais, e viver profundamente isso tudo que 

as narrativas provocam e suscitam em quem as ouve ou as lê, com toda a amplitude, 

significância e verdade que cada uma delas faz (ou não) brotar... 

 Ouvir histórias é ficar conhecendo escritores - e daí ser importantíssimo 

dizer à criança o título do que está escutando e seu autor. É formar a opinião, é ir 

formulando os próprios critérios, é começar a amar um autor, um gênero, uma ideia e 

daí ir seguindo por essa trilha e ir encontrando outros e novos valores. 
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 Se a criança não lê é porque não lhe estão apontando caminhos para o 

desfrute de bons e belos textos... Que existem (tantos) e são fáceis de achar... 

Literatura é arte, literatura é prazer, literatura é aprendizado... Que a escola encampe 

ao seu lado uma das atividades mais fundantes, mais significativas, mais abrangentes 

e mais suscitadoras de tantas outras, que é aquela que decorre do ouvir e do ler uma 

boa história... 

TÍTULO DO PROJETO 

O projeto: Por uma Arte de Contar histórias tem por foco o uso da Sala 

de Leitura como um espaço de apoio à aprendizagem nas diversas áreas de 

conhecimento, assim como mais uma ferramenta para alavancar o ensino dos diversos 

gêneros literários e desenvolver a escrita consciente dos estudantes, visando a 

diminuição efetiva do índice de retenção dos estudantes e consequentemente a 

correção do fluxo de idade\série desta Unidade Escolar. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros 

tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica... É ficar 

sabendo história, geografia, filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, etc... 

Ouvir e ler histórias é também desenvolver todo o potencial crítico da criança. É poder 

pensar, duvidar, se perguntar, questionar... É se sentir inquieto, cutucado, querendo 

saber mais e melhor ou percebendo que se pode mudar de ideia... 

 A linguagem verbal é dentre as formas de expressão e comunicação a 

mais utilizada pelo homem. Pode-se afirmar que todas as linguagens humanas são 

repassadas pela palavra. 

 Sendo assim, a leitura é um dos elementos mais significativos da 

formação cultural de uma nação, pois somos o que lemos. Infelizmente não há uma 

cultura de leitura, pois alguns têm dificuldade ao acesso, ou simplesmente não têm o 

hábito de ler. 

 E a desvalorização daqueles que não conseguem utilizar o código 

escrito através da leitura, implica em desprestígio de todas as outras formas de leitura. 
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Assim a linguagem escrita, limita-se ao texto escrito, mesmo sendo o cinema, a 

televisão, o jornal, as placas, os símbolos, a arte também qualidades de texto. 

 A leitura é uma habilidade que proporciona inclusão nas informações, 

nos acontecimentos, na interpretação, na imaginação e na ficção arquitetada pelo 

autor. Há inúmeras possibilidades de mergulhar no mundo da fantasia e da realidade 

encontradas nas palavras. 

 A leitura vai além de dados decodificados que precisam ser 

compreendidos, e com isso criar um significado, ampliando os horizontes do leitor. 

 Conferindo à escola a função de formar o leitor, destruiu-se a noção de 

texto como representação simbólica de todas as linguagens, restando ao LIVRO, a 

tarefa de mediador do conhecimento. 

 Muitas vezes nos deparamos nas salas de aula com alguns alunos que 

não lêem e nem escrevem, outros conhecem as letras, mas não montam palavras nem 

frases em função das hipóteses que ainda estão desenvolvendo. Como 

problematização do projeto, buscamos ajudar os alunos a estabelecerem relações 

entre o escrito e o oral para que avancem nas habilidades de leitura e escrita. 

 Escrever não é algo como deixar as ideias caírem no papel, não é dom 

que nasce com a pessoa. Não basta ter muito a dizer. Deve-se saber como dizer. 

Também não é algo mecânico, que se aprende depois de ler um manual. Escrever é 

saber expressar ideias, opiniões, dentro de uma estrutura textual adequada, de acordo 

com as intenções do escritor. Portanto, exige técnicas, conhecimento de assunto, 

paciência, determinação e, principalmente, paixão. 

 O ato de ler e escrever implica esforço, disposição, aprendizagem, o 

que nem sempre é muito fácil. São experiências conquistadas pelo trabalho e podem 

ser compensadoras, tornando-se um prazer por nos situar no mundo. 

ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

 O coletivo escolar reuniu-se no dia 10/02/2017, para avaliar o 

documento orientador das ações pedagógicas, administrativas e financeiras: o Projeto 

Político Pedagógico. Deste encontro foram levantadas demandas que permitiram 
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justificar a modificação de ações e projetos presentes no PPP até então vigentes, tendo 

como resultados a realização de tabulação dos dados, análise dos resultados e a 

reestruturação dos objetivos e metas a serem realizadas nos próximos anos. No corpo 

deste documento, foram encontradas as diretrizes que mostram os caminhos adotados 

para a consecução dos objetivos educacionais que esta instituição adota como 

necessários a serem perseguidos, porém algumas situações chamaram a atenção da 

comunidade escolar: 

“...A percepção da equipe sobre o desenvolvimento curricular teve 71,31%, 
sendo notadas falhas no incentivo à leitura, Por último, verificou-se junto à 
secretaria da escola a porcentagem de alunos com distorção idade- série no 
ano de 2015, verificando que 80% dos nossos alunos estão na idade correta, 
avaliando necessidade de melhoria neste aspecto...” 

 Diante do exposto no Projeto Político Pedagógico e objetivando a ação 

educativa em solucionar os problemas apontados nos questionários apresentados a 

comunidade escolar e ainda não solucionados nos anos de 2015 e 2016 e outros que 

porventura venham a emergir do ano de 2017 adiante surgiu o Tema Gerador: A 

Literatura como ferramenta no Sucesso Escolar, pautando-se nas diretrizes 

apresentadas no PPP da Unidade Escolar. 

PÚBLICO ALVO 

 A Sala de Leitura atenderá a todos os alunos da escola, no período da 

manhã e tarde, num total de 287 crianças, distribuídas nas turmas dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

JUSTIFICATIVA 

 Um universo sem fim espera por nós nos livros. Basta lê-los e 

deixarmos-nos levar pelas palavras, pela musicalidade, pela imaginação, pelo mundo 

novo que nos é apresentado. Através da literatura, cada criança viaja à sua maneira. A 

experiência da literatura é única e singular. Para viver essa viagem pelo mundo mágico 

dos livros é necessário que nós professores, estejamos atentos ao interesse das 

crianças, proporcionando-lhes um  ambiente de leitura e contato com o universo do 

livro infantil. 
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 A inserção da literatura no mundo infantil tem sido estimulada de forma 

persistente, tanto pelas teorias e propostas pedagógicas, como pelos programas 

governamentais, certamente por considerarem que a literatura tem uma tarefa 

fundamental a cumprir no desenvolvimento das funções afetivas, cognitivas e 

emocionais da criança e, sobretudo, na construção de sua competência narrativa e 

ampliação do acervo linguístico. O presente projeto propõe mostrar as possibilidades 

de uso da Sala de Leitura como apoio às atividades escolares, mas principalmente 

como uma ferramenta no Sucesso Escolar dos alunos na criação dos hábitos da leitura 

e consequentemente no aprimoramento da escrita. 

 Considerando a necessidade de se oferecer um ambiente de liberdade 

de expressão, no qual as experiências verbalizadas pelas crianças sejam valorizadas, 

despertando sua capacidade de interpretar, narrar, criar e imaginar, pensou-se em uma 

série de atividades permanentes para serem desenvolvidas na Sala de Leitura, 

garantindo assim a efetivação dos Projetos contidos no PP (Projeto Pedagógico) dessa 

Unidade de Ensino: “ O Chá Literário é um projeto que se estende durante todo ano, 

com atividades baseadas na literatura, valorizando a obra, o autor e sua biografia, 

integrando a leitura, a apreciação da obra ou de obras diversas – considerando 

determinado tema ou escritor – o trabalho artístico, a ficha literária, o reconto, a sacola 

literária, interligando-se também com outros projetos. Os trabalhos desenvolvidos para 

o Chá Literário criam oportunidades para o desenvolvimento dos quatro eixos 

estruturantes, proposto nos Direitos de Aprendizagem: Oralidade, Leitura, Produção de 

Texto Escrito e Análise Linguística. ” e o “ O projeto Leitura por Toda Parte nasceu em 

2015 da necessidade de se promover momentos para uma leitura despropositada, 

desvinculada de outras atividades de cunho escrito, oral ou ilustrativo. Assim, 

constituiu-se o momento semanal no qual os alunos escolhem livros, escolhem um 

local agradável da escola e realizam aquilo que podemos chamar de ler simplesmente 

para ler, o que tem se constituído como o espaço de uma leitura agradável e tem 

despertado o gosto pela leitura. (PPP EC 06- 2017)”. Estas atividades teriam como 

principal objetivo assegurar aos alunos momentos de prazer e emoção através das 

histórias infantis e ao mesmo tempo alcançar os pais e professores, através da 

promoção de encontros para apreciação de histórias e orientação quanto à 

necessidade de resgate dos momentos de história em casa “causos de família” e na 
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própria sala de aula. 

 Os benefícios de um ambiente escolar e familiar rico em eventos de 

letramento resultam em um maior sucesso no desenvolvimento inicial da leitura e, 

consequentemente, maior sucesso no desenvolvimento do aprendizado. 

 Acreditamos que com estas atividades estaremos contribuindo para a 

formação de nossas crianças como leitoras competentes e críticos. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 Promover atividades didático-pedagógicas na Sala de Leitura, 

integradoras do currículo dos Anos Iniciais utilizando o Projeto “POR UMA ARTE DE 

CONTAR HISTÓRIA”, como instrumento pedagógico para uma aprendizagem 

contextualizada e significativa, baseada numa proposta de educação integral de ser, 

partindo dos quatro saberes: Aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a 

fazer e aprender a ser, desenvolvendo nos alunos o resgate do hábito de uma infância 

com alma, com essência, com significado pela promoção de momentos permanentes 

de prazer, emoção e muita alegria através das histórias infantis numa perspectiva de 

redução do índice de retenção de estudantes do Ensino Fundamental I (principalmente 

em turmas de 3º ano do BIA). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Inserir os alunos no mundo da literatura infantil, de forma prazerosa 

afim de torna-los leitores críticos; 

 Desenvolver a criticidade, sensibilidade, a autonomia, a autoestima, 

a cooperação e o respeito ao outro; 

 Proporcionar momentos de alegria e descontração ao oferecer 

oportunidades de atividades que envolvam artes visuais, plásticas, cênicas e música; 

 Intensificar, na comunidade escolar, o gosto pela leitura, tornando-a 

uma prática prazerosa e constante nas atividades cotidianas, contextualizando o 

mundo em que vive; 

 Desenvolver hábitos de leitura para a formação de bons leitores; 
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 Despertar o senso crítico e analítico, através de reflexões, análises e 

comparações a partir das atividades realizadas; 

 Despertar no aluno o interesse pelos mais variados gêneros de 

textos literários e não literários; 

 Colocar o aluno em contato com uma ampla diversidade de meios 

pelos quais podemos ter acesso à literatura. 

 Tornar o aluno apto a decidir sobre a conveniência / necessidade de, 

em função das circunstâncias de comunicação, utilizar ou não o padrão culto da língua. 

 Desenvolver no aluno a habilidade de produzir trabalhos escritos 

com autoria, organização de idéias, clareza, coesão e coerência; 

 Levar o aluno a produzir diferentes gêneros textuais; 

 Proporcionar ao aluno a vivência das quatro experiências básicas da 

língua: ouvir, falar, ler e escrever com competência e autonomia. 

 Conhecer os diversos gêneros literários; 

 Ampliar o vocabulário; 

CONTEÚDOS 

 Os conteúdos a serem trabalhados na Sala de Leitura estão constantes 

no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal – Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. 

METODOLOGIA 

 As propostas metodológicas do projeto serão desenvolvidas durante 

todo o ano letivo e envolverão as seguintes atividades: 

 Levantamento de recursos disponíveis. 

 Apresentação do projeto para a comunidade escolar. 

 Construção coletiva do Contrato Social da Sala de Leitura, visando 

a conservação do acervo existente 

 Divulgação do acervo literário existente com vistas ao empréstimo 

de livros. 
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 Gincana da Leitura com premiação bimestral para os alunos que 

frequentam a Sala de Leitura; 

 Sarau de poesias; 

 Criação de um jornal mural para divulgação de títulos mais lidos 

pelos estudantes. 

 Momento da história com as crianças através da leitura de livros, 

fantoches, apresentação de DVDs, avental, dobraduras, bonecos, cartazes, músicas, 

etc. 

 Roda de conversas com as crianças para apreciação de histórias. 

O professor deverá ter atitude aguçada para escutar e bom senso para incentivar 

discussões e ainda mediar impasses durante as atividades de “contação” de histórias. 

 Empréstimo de livros para serem lidos em casa e recontados 

posteriormente na Roda de Conversa. Os livros serão enviados na Sacola da Leitura 

com identificação da Sala de Leitura. 

 Confeccionar o Livro de Registros “Era uma vez... eram muitas 

vezes!”. 

 Dramatização e ilustração de histórias. 

 Confecção de coletânea de reescritas de obras lidas pelos alunos. 

 Confecção de murais contendo informações relacionadas à 

literatura infantil (autores, comentários de obras, etc). 

 Exposição de produções dos alunos na Culminância do Chá 

Literário 

 Desenvolver semanalmente a atividade do Projeto Leitura Por Toda 

Parte, contido no PPP da escola. 

 Conscientização sobre a conservação dos livros. 

 Promoção de momentos de histórias para os pais dos alunos. 

 Oficina para os professores regentes utilizando textos e técnicas 

baseadas no Curso: “A Arte de Contar Histórias” da EAPE. 
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 Participação de pessoas da comunidade nos momentos de 

“Contação de histórias”. 

 Pesquisas e enriquecimento de temas que estejam sendo 

desenvolvidos nas salas de aula. Conhecer autores da literatura infantil e suas 

respectivas obras; 

 Confecção uma coletânea de reescrituras de histórias lidas pelos 

alunos; 

 Realização de encontros com os pais para apreciação e 

compartilhamento de histórias; 

 Aproximação da família da escola através de empréstimos de livros 

para os pais e crianças e dos registros que comporão o livro “Era uma vez... eram 

muitas vezes!” 

 Realização de oficinas de sensibilização e contação de histórias 

junto aos professores regentes utilizando textos e técnicas baseadas no Curso: “A Arte 

de Contar Histórias” da EAPE. 

CRONOGRAMA 

 As atividades se desenvolverão durante todo o ano letivo vigente; uma 

vez que o projeto se caracteriza por ser uma atividade continuada, com atividades 

realizadas diariamente, semanalmente, oficinas bimestrais e atividades de culminância 

anual. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Professora responsável pelo projeto lotada na Sala de Leitura; 

 Acervo de livros de literatura, dicionários, gibis, jornais, revistas e 

outros; 

 Aparelhos de multimídia (cd, televisão, Dvd, data show, 

computador, etc) 

 Fantasias e acessórios diversos; 

 Mapas; 

 Fantoches; 
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 Avental e histórias em feltro; 

 Cortinas para teatro; 

 Casinha para teatro de fantoches. 

 Observação: A Unidades escolar já possui ambiente destinado a Sala 

de Leitura e a maioria do material aqui descritos. 

AVALIAÇÃO 

 Ocorrerá ao longo de todo o ano letivo. Será processual e continuada. 

A cada atividade haverá a observação do envolvimento e interesse dos estudantes e 

professores nas atividades propostas e demais envolvidos nas atividades dos projetos, 

bem como de suas produções. 
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Anexo E - Educador Social Voluntário 

PORTARIA N° 22, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 Art. 1º Instituir o Programa Educador Social Voluntário, no âmbito da 

Secretaria de Estado  de Educação do Distrito Federal, a partir de 26 de fevereiro de 

2018 até 21 de dezembro de 2018, com as seguintes finalidades:  

 I - Oferecer suporte às atividades de Educação Integral nas Unidades 

Escolares da Rede Pública do Distrito Federal;  

 II - Oferecer suporte aos estudantes com Deficiência e Transtorno 

Global do Desenvolvimento/TGD/TEA para o atendimento das suas habilidades 

adaptativas (alimentação, locomoção e higienização) e especificidades na área da 

Educação Especial, nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal;  

 Art. 4º O ESV que for oferecer suporte às atividades de Educação 

Integral receberá capacitação da Equipe Gestora, e/ou do(a) Coordenador(a) 

Pedagógico(a)  da unidade escolar e, após, executará, sob orientação e supervisão 

desses  profissionais,  atividades  de  acompanhamento pedagógico, de aprendizagem, 

culturais  e artísticas, esportivas  e de  lazer, de  direitos  humanos, de  meio ambiente,  

de  inclusão  digital, audiovisual, rádio  e cineclube,  de saúde  e  diversidade  e outras 

atividades que se fizerem necessárias, como:  

 I - Auxiliar na os(as) estudantes nos horários das refeições, na 

formação de hábitos individuais e sociais,  no  uso  do  banheiro,  na  escovação  

dentária,  no  banho,  nos  intervalos/recreio,  no momento  do  parque,  em  atividades  

no  pátio  escolar, na  educação  física,  em  passeios,  ou  seja, deverão estar 

presentes nas atividades diárias.  

 II - Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos.  

 Art. 5º O ESV, que for oferecer suporte aos estudantes da Educação 

Especial, receberá capacitação do(a) Professor(a) do Atendimento Educacional 

Especializado/Sala de Recursos da unidade escolar, e, após, executará, sob orientação 

e supervisão desse profissional, atividades de acompanhamento das habilidades  

adaptativas (higienização, locomoção e alimentação), bem como outras atividades 
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voltadas para a área de Educação Especial, quais sejam:  

 I - Auxiliar os(as) estudantes, sob a supervisão do(a) professor(a), nos 

horários das refeições, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho e troca 

de fraldas, na hora de se vestirem e se calçarem, nas atividades recreativas no parque 

e no pátio escolar, nas atividades relacionadas às aulas de educação física, em 

atividades extraclasse, na locomoção dentro e fora da UE, ou seja, deverão  estar 

presentes  nas  atividades  diárias,  autônomas  e  sociais  que  os(as)  estudantes  

com Deficiência  e  Transtorno  Global  do  Desenvolvimento/TGD/TEA  realizarão  

dentro  e,  quando necessário, fora do espaço escolar;  

 II - Realizar, sob a supervisão do(a) professor(a), o controle da 

sialorreia (baba) e de postura do(a)  estudante,  como  ajudá-lo(la)  no  sentar-

se/levantar-se  na/da  cadeira  de  rodas,  carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, 

brinquedos no parque;  

 III - Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, que faz uso de 

órtese e prótese, para todos os espaços escolares a que ele necessitar ir, como 

também, em outros, fora do ambiente escolar;  

 IV - Auxiliar os(as) estudantes que apresentam dificuldades na 

organização dos materiais escolares;  

 V - Informar ao(à) professor(a) regente as observações relevantes 

relacionadas  ao(à) estudante, para fins de registro e/ou encaminhamentos 

necessários;  

 VI - Acompanhar e auxiliar o(a) estudante durante as atividades para 

aquisição  de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as 

orientações do(a) professor(a);  

 VII - Apoiar o(a) estudante que apresente episódios de alterações no 

comportamento, observando os sinais de angústia e ansiedade buscando intervenção 

prévia.  

 VIII - Intermediar a comunicação e a interação social do(a)  estudante 

com seus  pares  e demais membros da comunidade escolar;  

 IX - Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o 
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mesmo grau de complexidade e responsabilidade.  

 Art. 11 O tempo de voluntariado diário do ESV, em cada unidade 

escolar, terá duração de 04 (quatro) horas, estabelecido em comum acordo com a 

equipe gestora.  

 § 1º O ESV poderá atuar em mais de uma Unidade Escolar, em turnos 

diferentes, vedada a atuação em dois turnos na mesma Unidade Escolar. Excetua-se a 

atuação numa mesma UE caso seja escola do campo ou de natureza especial.  

 Art. 12 Cada ESV fará jus ao ressarcimento diário de R$ 27,00 (vinte e 

sete reais), para cobrir as despesas com alimentação e transporte.  

 § 1º O ESV atuará na unidade escolar de segunda-feira a sexta-feira, 

em dias letivos, conforme previsto na Portaria nº 508, de 17/11/2017, que estabelece o 

Calendário Escolar 2018, e em dias destinados à reposição do calendário, quando 

houver.  

 § 2º Em caso do não comparecimento ao local de atuação, 

independente da apresentação de Atestado Médico ou de qualquer outro tipo de 

declaração, o Educador Social Voluntário não fará jus ao ressarcimento do valor 

naquele dia.  

 Art. 13 A qualquer tempo, o Termo de Adesão e Compromisso poderá 

ser cancelado, por iniciativa de qualquer das partes, bastando para isso que uma delas 

notifique a outra, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamações  de  

qualquer  natureza,  devendo  o  ESV  preencher e assinar o Termo de Desligamento, 

Anexo XI. Parágrafo Único. Caberá ao Gestor da Unidade Escolar, em consonância 

com a Coordenação Regional de Ensino, a decisão de substituir o ESV que não 

demonstre desenvolvimento satisfatório no desempenho de suas atribuições, a 

qualquer tempo, devendo, para isso, valer-se do cadastro reserva da unidade escolar.  

 Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora 

da Coordenação Regional de Ensino.  

 Art. 15 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

JÚLIO GREGÓRIO FILHO 
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Anexo F - Técnico em Gestão Educacional – Monitor 

PORTARIA Nº 38, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013. 

 Dispõe sobre a modulação do Cargo de Técnico de Gestão 

Educacional – Especialidade Monitor da Carreira Assistência 

à Educação, nas unidades escolares da rede pública de 

ensino do Distrito Federal. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 31.195, de 21 de dezembro de 

2009, e considerando as Leis nº 3.319, de 11 de fevereiro de 2004, e 4.458, de 23 de 

dezembro de 2009, RESOLVE: 

 Art. 1° Aprovar os critérios para a modulação e lotação dos ocupantes 

do cargo Técnico em Gestão Educacional Especialidade Monitor para as unidades 

escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

 Art. 2° A qualquer tempo do ano letivo em curso, sendo registrado 

excedente de Técnicos de Gestão Educacional – Especialidade Monitor nas unidades 

escolares, conforme critérios estabelecidos nos Artigos 7º, 8° e 10° desta Portaria, 

esses devem ser encaminhados à Gerência de Educação Básica da respectiva 

Coordenação Regional de Ensino, para adquirir novo exercício. 

 Art. 3º As Gerências de Educação Básica das Coordenações Regionais 

de Ensino observarão, para lotação dos Técnicos de Gestão Educacional 

Especialidade Monitor para lotação dentro das unidades escolares, maior tempo de 

serviço prestado à Secretaria de Estado de Educação. 

 Parágrafo único. Ocorrendo empate, terá prioridade para fins de 

exercício na unidade escolar, o servidor com a menor classificação no concurso. 

 Art. 4º A carga horária semanal é de 40 (quarenta) horas semanais, 

podendo ser distribuída em dois turnos de 20 horas, obedecendo-se o tempo mínimo 

de 01 hora de descanso entre os turnos. 
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 § 1º O servidor poderá atuar em até duas unidades escolares, dentro 

da mesma Coordenação Regional de Ensino, assegurada a compatibilidade de horário 

de acordo com a necessidade do atendimento ou a critério da administração. 

 § 2º Fica garantido o intervalo de 15 minutos em cada um dos turnos 

de trabalho, que não poderá coincidir com o intervalo dos estudantes, nem com 

atividades relevantes desenvolvidas por eles. 

 Art. 5º A distribuição dos Técnicos de Gestão Educacional 

Especialidade Monitor nas unidades escolares que ofertam turmas de Educação Infantil 

em atendimento integral obedecerá à proporção estipulada pelo quadro abaixo: 

 Art. 6º Para as unidades escolares que atendam estudantes da 

educação especial, a distribuição dos Técnicos de Gestão Educacional Especialidade 

Monitor será realizada de acordo com as orientações e definições da Coordenação de 

Educação Inclusiva, vinculada à Subsecretaria de Educação Básica, e da Coordenação 

de Provimento, Movimentação e Modulação, subordinada à Subsecretaria de Gestão 

dos Profissionais da Educação, e aplicadas pela Gerência de Educação Básica da 

Coordenação Regional de Ensino. 

 Art. 7º O acompanhamento e o controle criterioso da atuação dos 

profissionais de que trata esta Portaria ficarão sob a responsabilidade da Gerência de 

Educação Básica das Coordenações Regionais de Ensino, respeitadas as 

necessidades e especificidades de cada estudante a ser atendido. 

 Art. 8° A distribuição do Técnico de Gestão Educacional Especialidade 

Monitor, será prioritária para os estudantes com deficiência e Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), após a indicação da necessidade de apoio para o seu 

desempenho funcional em relação às habilidades adaptativas. 

 § 1º A distribuição do Técnico de Gestão Educacional Especialidade 

Monitor, exclusivo para Classes Especiais, somente poderá ocorrer quando a turma 

possuir 1 (um) estudante com deficiência múltipla ou com outras comorbidades 

associadas, após indicação da necessidade de apoio para o seu desempenho 

funcional, conforme Artigo 6°. 
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 § 2º Os estudantes com Deficiência Física (Altas Necessidades 

Educacionais Especiais – ANE) deverão ter prioridade para o encaminhamento do 

Técnico de Gestão Educacional Especialidade Monitor, após indicação da necessidade 

de apoio para o seu desempenho funcional, conforme Artigo 6°. 

 Art. 9° Ao final de cada ano letivo, a Coordenação de Educação 

Inclusiva encaminhará à Subsecretaria de Gestão dos Profissionais de Educação o 

quantitativo de Técnico de Gestão Educacional Especialidade Monitor necessário, em 

cada Coordenação Regional de Ensino, para o ano letivo subsequente. 

 Parágrafo Único - Caso seja necessário o encaminhamento de Técnico 

de Gestão Educacional Especialidade Monitor no decorrer do ano letivo, a solicitação, 

devidamente fundamentada, deverá ser autorizada pela Coordenação de Educação 

Inclusiva e encaminhada à Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da Educação 

que verificará a disponibilidade de profissionais. 

 Art. 10 Os períodos de férias e de recesso escolar dos Técnicos de 

Gestão Educacional Especialidade Monitor serão obrigatoriamente coincidentes com os 

dos professores em regência de classe. 

 Art. 11 Os Técnicos de Gestão Educacional Especialidade Monitor têm 

garantida a dispensa de 10% (dez por cento) de sua carga horária semanal para 

participação de cursos presenciais oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais – EAPE. 

 Art. 12 Os casos omissos serão resolvidos pela Subsecretaria de 

Educação Básica – Coordenação de Educação Infantil e Coordenação de Educação 

Inclusiva, ouvida a Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da Educação da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se os itens 7, 7.1, 7.2, 7.2.1 e 7.2.2 do Anexo único da Portaria nº 84, de 23 

de abril de 2010, e demais disposições em contrário. 

DENILSON BENTO DA COSTA 


