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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

“Não é no silêncio que os homens se fazem,  

Mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão!” 

 

(Paulo Freire) 

 

 

Apresentamos aqui o Projeto Pedagógico da Escola Classe 19 do 

Gama. Este documento que norteará todo o processo de ensino e de aprendizagem 

desta Instituição de ensino foi elaborado com a efetiva participação de todos os 

segmentos: professores, alunos, pais e auxiliares de educação... uns mais outros 

menos, mas sabendo que o propósito é comum a todos. 

Escutar: “... prestar atenção para ouvir; dar atenção a; ouvir, sentir, 

perceber...” 

A escuta é um exercício que necessita sensibilidade de quem ouve, 

pois quem fala traz consigo experiências, sentimentos e desejos. Essas experiências, 

sentimentos e desejos afloraram nas coordenações pedagógicas coletivas nesse 

processo de construção do Projeto Pedagógico ricamente. A participação e vivências 

dos professores foram externadas na voz e na produção escrita de cada um... P A R T 

I L H A. 

Os funcionários da Carreira à Assistência se fizeram presentes 

tanto nas reuniões de sensibilização do assunto em pauta, como respondendo 

questionários, avaliando esta instituição num todo e conversando entre si, no intuito de 

melhorarmos nas ações diárias da escola. 

A voz das famílias se deu por meio de um questionário, onde as 

informações foram muito significativas para este documento. Mas tiveram aqueles que 

precisaram dar voz em conversa direta, solicitada no próprio questionário – “ cara a 

cara”. 
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A doce voz das crianças foi o pontapé de início para todo o 

encaminhamento da escrita desse documento. Quando elas nos dizem “...minha escola 

é importante para o meu futuro”, seja através dos desenhos, de palavras, frases ou 

texto, significa que somos responsáveis por muitas vidas; vidas que na sua maioria não 

estão boas agora, mas que esperam de nós mudá-las a partir da formação que damos 

a elas. C O M P R O M I S S O!! 

Este documento representa o anseio e necessidades que 

observamos de fazer uma escola transformadora. A participação de todos é de 

fundamental importância para se alcançar os objetivos propostos. Este documento que 

norteará os trabalhos da escola nos próximos três anos não está acabado, quando 

necessário será discutido, acrescentado, retirado ou reelaborado com a participação de 

todos que o construíram. Ele está fundamentado no Currículo em Movimento da SEE e 

tem como princípios norteadores os Direitos Humanos, a Diversidade, as diferentes 

culturas do povo brasileiro, onde se promove uma educação de qualidade e que 

garante o acesso e a permanência de todos, baseado na igualdade de oportunidades 

para todos. D E M O C R A C I A!! 
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HISTÓRICO 

 

 

A Escola Classe 19 do Gama foi criada pelo Parecer nº 63 – CEDF, de 31/05/71 

(boletim nº 6 – CEDF) e instituída pelo DEx nº 11, de 26/06/71 no intuito de atender a 

comunidade das quadras 17, 27, 28, 30, 31, 48,49 do setor leste do Gama. 

A mesma localiza-se na entre quadra 30/49 do setor leste do 

Gama, tendo como circunvizinhança o setor de chácaras e a entrada sul do entorno 

para o DF. 

Em 15 de fevereiro de 1971, às 18h, iniciaram os trabalhos desta 

escola classe (em construção), funcionando temporariamente no prédio da escola 

classe 01 do Gama, que, na época era dirigida pela professora Elza Trindade Rezende. 

A supervisora Camélia Carneiro da Silva Jacob designou a diretora da Escola Classe 

01 do Gama para exercer em caráter provisório a gestão da Escola Classe 19. Entre 

suas obrigações constava atender e prestar esclarecimento aos pais e efetivação das 

matriculas. 

No dia 27 de mais de 1971, ás 07h30min, houve a inauguração 

da Escola Classe 19, onde a professora Alaíde Dutra Borges assumiu definitivamente a 

gestão escolar que até então estava sob a responsabilidade da professora Elza 

Trindade Rezende (diretora da Escola Classe 01). 

No decorrer desses anos os profissionais atuantes nesta unidade 

de ensino, passaram por formações continuadas e desenvolveram grandes projetos, 

tais como: 

 Em 1978, foi construída uma nova ala, para atender alunos de 5ª e 

6ª serie, hoje denominada, bloco ''B''. Houve a necessidade de levantar o 

muro para maior segurança da clientela. Nesta época a escola 

funcionava em três turnos: Matutino, Vespertino e Intermediário, devido a 

grande demanda. 

 

 Em 1990/1991 retirou-se a clientela de 5ª e 6ª série.  

 Em 1996, com a implantação de gestão democrática, houve a 1ª 
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eleição para diretores sendo eleita, Maria Ferreira de Souza e para vice, 

Maria Vieira da Silva. Assistente, Josefa Barbosa Santos Lima e chefe 

de secretaria, Aurora Aparecida S. Ribeiro. Neste período foram 

desenvolvidos grandes projetos em nível de Distrito Federal com os 

temas transversais: ''água, energia e cerrado'' (reconhecido em todo 

Distrito Federal). A escola se destacou neste projeto com 

reconhecimento e publicação oficial do mesmo. 

 Em 1997, devido à precariedade da estrutura da escola e das 

constantes chuvas, aconteceu o desabamento de grande parte do muro 

da escola, ficando o prédio comprometido e as atividades pedagógicas 

passaram a ser desenvolvidas na Escola Classe 20, hoje atendendo 

crianças de 04 e 05 anos e com denominação de Jardim de Infância 2. 

Neste mesmo ano foi implantada a Escola Candanga, via plebiscito, 

ampliando o atendimento às crianças de 04 para 05 horas diárias e três 

horas de coordenação para o professor. 

 Em 1998, houve uma reforma na escola. Implantou-se o projeto 

''Educação Tamanho Família''. A escola participou e venceu, em primeiro 

lugar a gincana da CAESB. 

 Em 1999 a Escola Classe 19 elaborou e desenvolveu o projeto '' 

Consciência Negra'' onde se trabalhou a origem e a valorização do 

negro, preconceito racial e contribuições culturais. 

 Em 2000 iniciou-se o projeto da PMDF ‘'PROERD'' (Programa 

Educacional de Resistências ás Drogas e a Violência). 

 Em 2001 foi desenvolvido com sucesso o “Projeto Ginástica nas 

Quadras'', coordenado pela professora Eliza. Formou-se o coral ABC, 

regido pela professora Karla. Com muito sucesso desenvolveu-se a 

campanha de reciclagem com o patrocínio do Banco de Brasília (BRB), 

coordenado pela profª Ana Paula. 

 Em 2003 desenvolveu-se a campanha de reciclagem ''Zé Latinha e 

os Amigos do Ambiente'', aonde alcançamos uma melhor 

conscientização quanto à necessidade de preservar o meio- ambiente. 
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 No início de março do ano 2005, a escola recebeu a auditoria da 

DRE – Gama devido a diversas denúncias e intervenção da mesma. Tal 

situação levou a diretora da DRE em ouvir todos os funcionários e estes 

escolherem uma nova direção, sendo votadas as professores Maria 

Aparecida Martins Gomes e vice a professora Karla Félix Rodrigues 

Coelho, em Junho deste mesmo ano. Após a realização de um grandioso 

evento junino com a participação de toda a comunidade, realizou-se 

nova pintura na escola melhorando o aspecto do ambiente escolar. 

 No ano de 2006 promoveu-se a 1ª Cantada da Páscoa, 

dando origem a uma série de outras apresentações musicais e teatrais, 

tornando-se depois um evento especial no calendário anual da escola. 

 Em  2007  por  força  de  política  pública  para  a  área  da 

educação do Distrito Federal, aconteceu a escolha da Equipe Gestora, 

pela comunidade escolar, por meio da gestão compartilhada, onde foram 

reeleitas para a direção a professora Maria Aparecida Martins Gomes e 

vice-diretora Karla Félix Rodrigues Coelho. A escola ganha 

reconhecimento por ficar em 1º lugar em crescimento no IDEB, recebendo 

certificado. 

 Em  2008 -  realização  do  projeto  ''Cidadania  não  tem idade''; 

implementação da proposta pedagógica do BIA; implementação do 

projeto '' Ciência em Foco''; abertura da turma ''Acelera-D. F.'' 

 Em 2009 deu-se continuidade as atividades desenvolvidas nos 

anos anteriores: Programa Educacional da Resistência ás Drogas e à 

Violência; Festa Junina; Cantata de Páscoa e de Natal. Referendo da 

comunidade a equipe gestora. Aplicação da proposta pedagógica do 

Bloco Inicial de alfabetização nos 1ºs e 2ºs anos. Implementação da 3ª 

unidade do Programa Ciência em Foco. Nova turma do Programa Acelera 

Brasil.                       

 Em 2010 acompanhando a proposta da Regional de Ensino do 

Gama, foi trabalhado com muito sucesso o projeto - Todos de mãos 

Dadas Contra a Pedofilia, este trabalho ultrapassou os muros da escola e 
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causou discussões significativas na comunidade. 

 Em 2011 entra para o cronograma anual da escola a “Semana 

De Luta da Pessoa com Deficiência”, onde há a culminância de todo o 

trabalho inclusivo feito no decorrer do ano letivo. Participa da Gincana 

promovida pela ADASA, ficando em 1º lugar no Distrito Federal e 

contemplada pelo Projeto Papai Noel dos Correios. 

 Em 2012 houve um  grande  movimento  sindical,  que culminou 

em greve de 52 dias de paralisação. Assim, a escola deparou-se com 

duas realidades e calendários distintos, professores que aderiram à grave 

e outros não. 

 Em 2013 depois de algumas avaliações institucionais, foi 

construído  coletivamente  projetos  de  leitura,  escrita,  valores  e  

matemática visando sanar dificuldades dos alunos. O SOE e a EEAA 

trabalharam efetivamente para alcançarmos os objetivos planejados. 

Houve também o curso na escola para estudo do novo currículo, onde 

todos os funcionários foram convidados a participar, ministrado pela vice 

diretora Karla. 

 Nos  anos  de  2014, 2015, 2016 e desenvolvemos os Projetos: Recreio – 

Circuito da Alegria, Horta na Escola, Vivendo Valores, Leitura, 

Psicomotricidade na Alfabetização, Produção de Texto e Matemática.    

 No ano de 2018, desenvolvemos os Projetos do PROERD, Lobo Guará, 

Iniciação Musical, SEBRAE, Festival Literário.    

Esta instituição atende crianças com média de 06 a 14anos de 

idade – 1º ao 5º ano, totalizando 316 alunos matriculados, sendo 28 ANEEs 

(estudantes com deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD) São 

alunos da comunidade do Gama e do entorno, áreas carentes de opções de lazer e 

cultura. 

               O perfil sócio-econômico-cultural é bem diversificado, mas a maior parte das 

famílias dos nossos alunos vive de um a três salários mínimos, 10% dependem de 

programas da bolsa família e cartão para aquisição de material escolar. 

  A escola apresenta na sua estrutura física: guarita, rampas, 
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banheiro adaptado, banheiros feminino e masculino com louças para educação infantil 

e mais dois banheiros para o restante da clientela, 3 blocos de salas de aulas, uma 

sala adaptada para o ensino especial, sala de informática, biblioteca, uma sala dividida 

para as equipes de apoio (Equipe Psicopedagógica, Orientação Educacional e Sala de 

Recursos ), duas salas para coordenação pedagógica, uma para a carreira assistência, 

cantina, direção, secretaria e supervisão administrativa. Na área externa, dispomos 

apenas de espaços abertos para atividades ao ar livre. 

As instalações físicas da Escola Classe 19 do Gama estão distribuídas da 

seguinte forma: 

01 
Sala para servidores da Carreira 

Assistência 
01 

Sala de Equipe Especializada e Apoio à 

Aprendizagem (EEAA) 

01 
Sala para a Coordenação do Bloco 

Inicial de Alfabetização 
01 Biblioteca 

01 
Sala de coordenação de professores do 

2º ciclo 
01 Sala de café para servidores 

01 Sala para a Direção 01 Depósito de materiais pedagógicos 

01 Sala para a Secretaria 01 Banheiro masculino para alunos 

02 
Banheiros para professores (masculino e 

feminino) 
01 

Banheiro feminino para estudantes com 

deficiência e Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD) 

01 Sala para o Administrativo com banheiro 01 Depósito de material de limpeza 

12 Salas de aula 01 Cantina 

01 

Salas adaptadas para estudantes com 

deficiência e Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD) 

01 Pátio na Área externa 

01 Sala de Recursos 01 Pátio central coberto 
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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Coordenação de Ensino do Gama 

Instituição: Escola Classe 19 

Localização: EQ 30/49 - AE 01        

Telefone: 39018104 

Modalidade de Atendimento: Ensino Fundamental Anos Iniciais  

INEP: 53002962 

 

Atualmente a Escola Classe 19 vem sendo administrada, desde 

janeiro de 2005 até os dias atuais, pela diretora Maria Aparecida Martins Morais 

Gomes e pela vice diretora Karla Rodrigues Coelho, as quais vêm realizando um 

trabalho em conjunto com toda equipe escolar voltado para o foco: processo de ensino/ 

aprendizagem, buscando uma gestão de resultados satisfatórios, subsidiando e 

oferecendo uma educação de melhor qualidade para nossos alunos. 

Construir um trabalho coletivo, articulado e com posições 

diversificadas é uma tarefa desafiadora, que exige, portanto, empenho, paciência, 

persistência e crença naquilo que queremos alcançar: o desenvolvimento pleno do 

aluno, já que se trata, em muitos casos, de alunos, com dificuldades sociais, 

econômicas e familiares o que torna ainda maior a responsabilidade desta unidade de 

ensino em atender as necessidades de um grupo tão diversificado. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

 

“Minha escola é importante para o meu futuro ficar melhor 

e ela também significa uma coisa especial pra mim.Tenho orgulho da 

minha escola.” 

(Letícia Gomes Dantas – 3º C - E. C 19 do Gama) 

 

 

Esse olhar da aluna sobre a escola em que ela frequenta, sua 

projeção de futuro e dos sentimentos que ela manifesta, remete a cada um de nós que 

somos responsáveis pela educação, um re-pensar muito mais amplo do papel da 

escola na sociedade e, em especial por esta escola, e pela comunidade onde ela está 

inserida. Ouvindo outros alunos e alunas desde o 1º ano até o 5º, o sentimento desses 

é de que essa escola é um lugar de aprender, fazer amigos, brincar e de terem um 

futuro melhor. Então, quem faz parte desse ambiente escolar e proporciona essa 

segurança do presente vivido e futuro almejado pelos alunos? 

A Escola Classe 19 do Gama conta com vinte e três professores 

regentes atuando na modalidade da educação básica, anos iniciais e classes especiais 

de Transtorno Global do Desenvolvimento, duas professoras gestoras eleitas pela 

comunidade escolar professores, servidores da carreira assistência à educação e pais 

de alunos, uma professora que atua na sala de recursos e atende os ANEEs – 

Estudantes com Necessidades Especiais e Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD), um pedagogo com carga horária de 40 h e um psicólogo com carga horária de 

20h semanais, que atuam na E.E.A.A – Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, cuja atuação se dá direcionada para o assessoramento à prática 

pedagógica e ao acompanhamento do processo ensino e aprendizagem em suas 

perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA e sala de recursos, quando se 

tratar dos estudantes com deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), 
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conforme Orientação Pedagógica. Os alunos com altas necessidades educacionais 

especiais também contam com o serviço de três monitores cuidadores, com carga 

horária de 20h semanais, sendo dois no matutino e um no vespertino, contamos ainda 

com 01 monitor da Carreira Assistência com carga horária de 30h semanais. Há déficit 

de professores para atuarem na Biblioteca, montada e equipada para os fins 

específicos. “Que o professor não se canse de aprender e de se aperfeiçoar.” 

Professora Benvinda. 

Outros profissionais da educação que compõem o quadro da 

escola e que estão envolvidos nesse processo de fortalecimento dos sonhos dos 

nossos alunos, e que são percebidos por eles, estão três merendeiras, dois porteiros, 

sendo os dois readaptados de suas funções iniciais e indicados para este serviço, três 

auxiliares de limpeza e uma pessoa, apenas, atuante na secretaria, uma servidora 

responsável pela supervisão. Os três vigias que atuam no horário noturno têm pouco 

envolvimento com os demais servidores devido ao horário noturno de trabalho. 

Contamos com uma firma especializada para manutenção e limpeza da escola. 

Ouvindo todo esse grupo numa avaliação crítica e autocrítica 

procuramos elencar os fatores e as contradições que dificultam a efetiva oferta de uma 

educação de qualidade, por esta escola, à sua comunidade usuária. Esse trabalho nos 

forneceu subsídios concretos para que pudéssemos construir uma lente que nos 

propiciasse uma radiografia da instituição pela ótica de seus próprios atores. 

Segundo a percepção do grupo, contamos atualmente com uma 

equipe gestora organizada, que direciona o trabalho pedagógico e administrativo com 

responsabilidade, sempre na busca de resultados significativos. Esta equipe se 

preocupa em estar sempre direcionando os trabalhos com o intuito de proporcionar a 

todos os segmentos um ambiente de trabalho coletivo, promovendo estudos e 

constantes avaliações, acolhendo sempre que possível, as reivindicações trazidas 

pelos diversos segmentos. 

Como colaborador imprescindível está o corpo docente que faz 

com que a busca de resultados positivos se torne algo possível de alcançar, pois, na 

visão do coletivo são responsáveis e comprometidos com o processo educativo. São 

educadores que fazem de sua criatividade, capacitação profissional contínua, 

companheirismo e autonomia em sala de aula, pilares de sustentação para o pleno 
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exercício de suas funções como educadores. 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, atualmente é 

composta por um psicólogo com carga horária de 20h semanais e um pedagogo de 40 

h semanais. A sala de recursos que tem tarefa distinta atua em consonância com a 

equipe de apoio à aprendizagem em prol do aluno com o intuito de acompanhar e 

ajudar no desenvolvimento cognitivo destes, que apresenta grandes dificuldades ou 

que possuem limitações devido a comprometimentos diversos.  Esta equipe é 

considerada por todos de grande valor na escola por ser responsável, organizada e 

atuante em todas as atividades da instituição apoiando sempre os professores. Temos 

ainda os auxiliares em educação altamente gabaritados para exercer suas funções, 

pois, apesar de um número muito reduzido de funcionários, fazem dessa limitação uma 

grande força advinda da cumplicidade, boa vontade e disposição para o trabalho. O 

fato dos funcionários novos desconhecerem as funções dos profissionais dos serviços 

de apoio leva-nos, ainda, como meio de interação dos segmentos internos da escola, 

apresentar na semana pedagógica os serviços disponibilizados para escola a todos os 

servidores para que conheçam e compreendam a ação dos profissionais responsáveis 

pela educação da escola. 

Os alunos, atores principais, são crianças de grande potencial, 

sinceros, criativos, participativos e lutam para ter o direito a uma educação de 

qualidade. Percebem a competência dos professores, o empenho dos servidores 

quanto à limpeza da escola, o preparo do lanche e o envolvimento dos demais 

servidores no processo de ensino, porém vêem a necessidade de melhorias no espaço 

físico da escola quanto à quadra de esportes, a contribuição da vizinhança quanto à 

limpeza dos arredores da escola e da reforma ou construção de um novo parquinho 

para as brincadeiras dos estudantes menores e daqueles com deficiência e Transtorno 

Global do Desenvolvimento (TGD), 

Atualmente totalizam 316 alunos, sendo 136 no turno matutino e 

180 no turno vespertino. Deste total, 28 alunos possuem diagnóstico médico.  

São: (07) sete alunos com diagnóstico de DI – Deficiência 

Intelectual, (09) nove alunos com TEA (Transtorno do Aspectro Autista), 03 (três) 

alunos com DF (Deficiência Física - média e baixa necessidade), Um (01) aluno com 

DISLEXIA, Um (1) aluno DMU, (09) alunos com TGD, (5) cinco alunos com TDAH 
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(Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) - todos estes atendidos em turmas 

inclusivas e oito (8) alunos em classes especiais de TGD (Transtorno Global do 

Desenvolvimento – autistas). Nas turmas inclusivas, cada aluno possui sua adequação 

curricular elaborada pelo(a) professor (a) regente e são atendidos dentro de cada 

especificidade, tanto na sala de aula como nos serviços de apoio. 

Como co-autores, temos os pais que na medida do possível 

participam da vida escolar de seus filhos, pois percebem a importância da escola no 

futuro deles. Quando solicitados tentam participar das atividades desenvolvidas na 

escola, pois tem a consciência de que esta participação influenciará diretamente no 

desenvolvimento dos alunos. A maioria avaliam o trabalho da escola, gestores, 

professores e demais funcionários em ótimo (68,4%) e bom (27,7%), conforme gráfico 

abaixo: 

 

Numa pesquisa realizada com os responsáveis pelos alunos da 

nossa escola, são famílias que na sua maioria residem próximo à escola – 77,2%; os 

demais (22,8%) moram em outros setores da cidade e entorno sul do Distrito Federal. 

Quanto à renda familiar, 74,7% recebem de um a três salários 

mínimos e 19% acima de três salários mínimos; 6,3% não responderam. Sobre a 

escolarização dos pais, 12,7% não concluíram a fase 1 do ensino fundamental e 

quanto à escolarização das mães, 10,2% também não concluíram a fase 1 do ensino 
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fundamental. O percentual de pais que auxiliam os filhos ajudando-os nos deveres de 

casa é de 97,2% e o momento em que mais participam da educação escolar do seu 

filho é nas reuniões de pais e mestres 91%, conforme gráficos abaixo: 

 

 

 São famílias que na sua grande maioria, 94,4%, costumam ler a 

agenda escolar do seu filho e a consideram muito importante 97,2%: 
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Segundo a pesquisa o que mais motiva os alunos a frequentar nossa escola são 

as aulas/aprendizagem (88,1%). 
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FUNÇÃO SOCIAL 

 

 

“A educação é a ferramenta mais poderosa que 

você pode usar para mudar o mundo” 

(Nelson Mandela) 

 

 

O Brasil enfrenta profundas desigualdades sociais, econômicas e 

culturais, configurando-se na sociedade capitalista como país dependente. Em 

decorrência, vive um processo histórico de disputa de vários interesses sociais, por 

vezes inteiramente opostos. Nesse processo, homens e mulheres, organizando-se em 

várias instituições, fazem, a todo o momento, a história dessa sociedade. 

Passamos por várias fases do processo capitalista, incluindo 

períodos ditatoriais, em que aprendemos o valor de lutar pela reconquista e pela 

garantia da democracia. Construímos, assim, a democracia representativa, em que 

todos os dirigentes são eleitos por votos dos cidadãos (presidente da República, 

governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores). As conquistas históricas 

trazidas por essa democracia representativa serão ampliadas e novos avanços reais 

para a grande maioria da população serão conquistados quando a democracia for se 

tornando, cada vez mais, uma democracia participativa. Esta amplia e aprofunda a 

perspectiva do horizonte político emancipador da democracia, isto é, uma democracia 

em que todos os cidadãos, como sujeitos históricos conscientes, lutam pelos seus 

direitos legais, tentam ampliar esses direitos, acompanham e controlam socialmente a 

execução desses direitos, sem deixar de cumprir, em contrapartida, os deveres 

constitucionais de todo cidadão. 

No espaço escolar, a herança cultural é a primeira responsável pela 

diferença inicial da criança na escola, pois é a família que transmite a seus filhos o que 

podemos chamar de “capital cultural” e seus valores, que contribuem às probabilidades 

de êxito na vida escolar de cada criança. Sendo a escola o lugar de transmissão e 

troca do saber, recebe e trata os alunos como iguais a despeito dessa disparidade 
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cultural não anulando a desigualdade socioeconômica. Frente a esse contexto, a 

escola ainda exerce a função de reprodutora cultural e conservadora social diante do 

sistema educacional. 

Nesse meio entre transmitir e trocar conhecimentos e atender as 

especificidades do sistema educacional, dentre eles os conteúdos curriculares, existe 

um espaço de autonomia que a escola deve resistir e atenuar os efeitos das 

desigualdades sócio-economicas. É indispensável socializar o saber sistematizado, 

historicamente acumulado, como patrimônio universal da humanidade, fazendo com 

que esse saber seja criticamente apropriado pelos estudantes, que já trazem consigo o 

saber popular, o saber da comunidade em que vivem e atuam. A interligação e a 

apropriação desses saberes pelos estudantes representam, certamente, um elemento 

decisivo para o processo de democratização da própria sociedade. 

Espera-se que o processo de escolarização construa 

conhecimentos embasados na vivência e que este seja aplicado na vida. Outro ponto 

importante é que este processo de aquisição de conhecimentos possa dar subsídios 

para minimizar as diferenças, dando ao aluno das classes menos favorecidas a 

oportunidade de inserir-se na sociedade com chances de concorrer em iguais 

condições. 

Desta forma, a Escola Classe 19 do Gama é um espaço 

democrático, que valoriza e respeita a diversidade e promove o diálogo com o 

propósito de formar cidadãos participativos, conhecedores de seus direitos e deveres e 

que estes possam superar as contradições da sociedade, as suas desigualdades e, 

assim, atuarem no meio em que vivem. 

Assim, a Escola Classe 19 do Gama constrói este espaço 

democrático dia-a-dia desenvolvendo ações onde propicia a toda a comunidade 

escolar vivências que orientam essa transformação, primeiramente com a Gestão 

Democrática no qual todos participaram da eleição da equipe gestora, e esta procura 

desenvolver seu trabalho em consonância com a interação e participação de todos. 

Um segundo ponto é estar aberta a acolher todos os alunos que 

procuram nossa Escola, independente de ser portador ou não de deficiência e 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). Essa prática desenvolvida na Escola 

Classe 19, que é a inclusão dos estudantes com deficiência e que necessitam de 
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atendimento diferenciado para ter o seu desenvolvimento pedagógico alcançado, é 

feito com o acompanhamento pelos profissionais dos serviços de apoio (Sala de 

Recursos, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem). 

Um terceiro aspecto relevante para que nossa escola seja 

democrática é a relação professor e aluno que deve ser pautada no desenvolvimento 

de metodologias participativas. Esta medida é construída nas reflexões das 

coordenações pedagógicas, no atendimento aos professores em suas dificuldades, em 

estudos, palestras que a escola desenvolve para ajudar o professor no processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Assim, à medida que a escola vai se deparando com os desafios, 

busca estabelecer as condições de mudanças, desenvolvendo projetos que 

oportunizam aos alunos compreender e respeitar as diversidades, e assim buscar 

amenizar a exclusão na nossa sociedade. Essa também é a função social da nossa 

escola, construir conhecimentos embasados na vivência e aplicados na vida, 

contribuindo para reduzir ou até erradicar as diferenças, favorecendo oportunidades 

iguais a todos. 

 

“A escola que temos vai muito além dos trabalhos que já 

vi em outras escolas da rede. Temos uma escola 

eficiente, presente e muita humana, onde sinto-me à 

vontade para exercer minha função.” 

(Doraci Procópio – Carreira à Assistência)
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PRINCÍPIOS  

 

 

Justificamos a escola, na formação das pessoas, como o lugar em 

que se deve ensinar ler, escrever, assim também todos os conhecimentos que a 

humanidade já produziu e que se tornaram essenciais para a participação de qualquer 

pessoa no setor sócio/econômico, tendo como finalidade bons desempenhos na vida 

(passar nos vestibulares, ENEN, concursos públicos e etc.) 

Se ficarmos apenas diante dessa percepção, fica o entendimento 

de que a escola delimita a sua função no repasse de conhecimentos, ou seja, a escola 

fornece conhecimentos para os alunos e estes devem ir absorvendo ao longo dos anos 

para que saiam “formados” aptos para interagirem na sociedade. Contudo, vemos uma 

dimensão bem mais ampla com relação ao papel da escola na sociedade, tendo em 

vista que, a capacidade de uma pessoa para se relacionar depende das experiências 

que vive, e as instituições educacionais são um dos lugares preferenciais, nesta época, 

para se estabelecer vínculos e relações que condicionam e definem as próprias 

concepções pessoais sobre si e as demais. 

Torna-se evidente que o papel da escola está além do ensino das 

matérias tradicionais. Para tanto, o novíssimo Currículo em Movimento da Educação 

Básica do Distrito Federal considera a escola como um espaço de instrução, 

socialização, expectativas e contradições. Este currículo abre espaço para grandes 

temáticas de interesse social que produzem convergências de diferentes áreas do 

conhecimento como: sustentabilidade ambiental, direitos humanos, respeito, 

valorização das diferenças e complexidade das relações entre escola e sociedade. 

No Currículo em Movimento, os conteúdos científicos se organizam 

em torno dos eixos transversais: educação para a diversidade; cidadania e educação 

em e para os direitos humanos; educação para a sustentabilidade. Já os eixos 

integradores – alfabetização, letramento e ludicidade – perpassam por todas as áreas 

do conhecimento nos anos iniciais do ensino fundamental. No estudo das linguagens 

se articulam a Língua Portuguesa, a Arte e a Educação Física, expressões verbais ou 

não, que contribuem com as aprendizagens e o desenvolvimento dos estudantes. 
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O ensino da Língua Portuguesa é para propiciar a competência 

comunicativa, expressar-se adequadamente em qualquer situação de forma oral ou 

escrita, ler e escrever proficientemente. O estudo da Arte como forma de comunicar, 

criar e sensibilizar cumpre seu papel de fortalecer laços de identidade do homem para 

que ele se reconheça como sujeito de sua própria história. Por meio dos sentidos, esse 

homem percebe o mundo e cria suas formas de registro e expressão para que possa 

compreender melhor sua realidade e interferir no meio em que vive. A Arte gera 

significados, alarga a imaginação e refina os sentidos potencializando processos 

cognitivos. Já a Educação Física “deve ser compreendida como importante 

manifestação da cultura corporal do movimento, que contribui para formação global da 

criança por meio do brinquedo, do jogo simbólico, de movimentos gerais vivenciados 

mediante atividades orientadas, de iniciação das danças, de ginásticas e de jogos pré-

desportivos, entre outras atividades que, ao oportunizar as aprendizagens, favoreçam o 

desenvolvimento geral do estudante... O brincar e jogar assumem outras significações 

no contexto educativo, possibilitando aquisições necessárias a saberes lógico-

matemático, de oralidade, de escrita e outras atividades de cognição referentes à 

memória e a atenção. Sendo assim, auxilia na aquisição de conhecimentos que são 

permeados por letramento, visto de uma forma mais abrangente, transcendente ao 

letramento lingüístico, mas que englobam também letramento simbólico, geográfico, 

científico e corporal. 

O Currículo em Movimento traz o ensino de Matemática como 

imprescindível à humanidade e ao desenvolvimento de cada sujeito dentro e fora da 

escola. Nele, os eixos integradores interagem com o ensino da Matemática através da 

problematização, situações que provoquem os estudantes fazendo-os pensar, buscar 

soluções próprias e que estas sejam socializadas com todos. A aprendizagem deve ser 

fruto de experiências provocadas pela escola e os registros, argumentações e 

sistematizações sejam de autoria dos estudantes, sujeitos de suas próprias 

aprendizagens. Os blocos de conteúdos do currículo estão assim propostos: Estruturas 

Lógicas ou Processos Mentais (essenciais pra a construção de conceitos 

matemáticos), Números e Operações (nosso Sistema de Numeração), Geometria 

(noções espaciais), Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação (Estatística, 

Combinatória e Probabilidade). 
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Na área de Ciências Humanas o estudante é levado a 

compreender os fatos e os processos históricos na relação entre homens e destes, 

com o contexto social, político, econômico, cultural, natural tecnológico em constante 

transformação. Os dois componentes das Ciências Humanas são a História e 

Geografia. O ensino da História se relaciona à constituição da noção de identidades 

individuais, sociais e coletivas e o de Geografia busca explicar e compreender relações 

entre sociedade e natureza, na quais os indivíduos estão inseridos, compondo a 

paisagem e o espaço geográfico. 

A organização curricular proposta no Currículo em Movimento para 

o ensino das Ciências da Natureza apresenta os conteúdos a partir de temáticas mais 

amplas e integradas e por meio de processo investigativo, levantamento de saberes, 

formulação de hipóteses, investigação teórica, observação e experimentação, 

conclusões apresentadas pela comunidade científica, socialização de resultados e 

conclusões, registros, visando a ampliação de conhecimentos científicos dos 

estudantes. São elas: Ambiente, Ser Humano e Saúde e Recursos Tecnológicos. Mais 

especificamente nesta proposta das Ciências para os anos iniciais é a de que o 

professor trabalhe os eixos transversais, bem como os eixos integradores na 

perspectiva interdisciplinar dos conteúdos. 

O Ensino Religioso, “inserido no contexto educacional público, de 

acordo com a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) de 1996 e a Lei Orgânica do Distrito Federal de 1993”, componente 

do Currículo em Movimento constitui-se respeitando as regras advindas desse espaço, 

que não é proselitista, mas pedagógico, laico e pluralista. Assim, esse componente 

curricular deve construir sua identidade a partir desses parâmetros, valorizando a 

riqueza cultural e religiosa das comunidades regionais, nacionais e internacionais e 

incentivando o respeito a essa diversidade. As temáticas dessa organização curricular 

consideram a Alteridade - desenvolve-se a partir do conceito de ethos, em uma 

perspectiva familiar, comunitária e social e o Simbolismo Religioso – desenvolve-se a 

partir dos conceitos de Ritos, Mitos, Sagrado e Transcendente. 

Os conteúdos estão organizados a partir de diferentes áreas do 

conhecimento, porém articulam-se em uma perspectiva de unidade, progressividade e 
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espiralização, vinculados diretamente à função social. A relação complexa que se 

estabelece entre os fatores do processo educativo é estabelecida a partir da prática 

pedagógica, conduzindo tais fatores pelas determinações, fins e objetivos educativos. 

 

“A prática pedagógica é uma dimensão da pratica social que 

pressupõem a teoria-prática, e é essencialmente nosso dever como 

educadores a busca de condições necessárias à realização” 

                                (VEIGA, 1989, p.16) 

 

Podemos afirmar que toda ação pedagógica requer uma reflexão 

sobre a construção do saber, na medida em que compreender o ato de ensinar não 

constitui em uma transferência de conhecimento, mas sim, de criar possibilidades para 

a sua produção e a sua construção. 

Diante desta perspectiva, a prática pedagógica deve compreender 

que a educação é um processo histórico e social, dando sentido a todo tipo relação que 

emerge do contexto sócio/educacional a partir da interação estabelecida pelos 

sujeitos/momento/espaço. Temos aqui o entendimento que as relações que se 

estabelecem no meio em que o alunado está inserido propiciará no seu 

desenvolvimento, na sua aprendizagem; tanto o desenvolvimento quanto a 

aprendizagem decorrem das condições sociais que o indivíduo está imerso. 

Ainda neste contexto, torna-se de fundamental importância refletir 

o papel do/a educador/a tendo em vista que a partir da sua concepção de mundo o/a 

mesmo/a pode desenvolver atividades que formem cidadãos emancipados (o que 

requer do/a mesmo/a bem mais que trabalhar os conhecimentos disciplinares) ou até 

mesmo interferir negativamente sobre a identidade de um povo. Estas situações 

exigem reflexão quanto à postura e a prática pedagógica a ser desencadeada pelo 

professor, diante das questões sociais que circundam o meio escolar tornando 

essencial relacionar questões teóricas com as práticas. Muitas vezes são feitas 

comparações entre as teorias e as práticas, no que se refere à atuação pedagógica, 

por vezes separando uma da outra como pólos opostos, desconsiderando uma e 

privilegiando a outra ou as unificando com os mesmos objetivos e finalidades. 

Elucidando tal paradigma, Veiga (1989, p.17) afirma que “a teoria e a prática não 
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existem isoladas, uma não existe sem a outra, mas se encontram em indissolúvel 

unidade. Uma depende da outra e exercem uma influência mútua, não uma depois da 

outra, mas uma e outra ao mesmo tempo”. 

Sobre competência pedagógica, e aqui bem discutida pelos 

professores da Escola Classe 19 do Gama e que norteia o nosso trabalho diário, 

concluímos que o professor bem sucedido é aquele que articula as competências por 

quatro dimensões, a saber: 

 

a) técnicas, a qual diz respeito ao domínio do conteúdo, dos saberes e    

habilidades; 

 

b) política, que define a postura crítica nas relações sociais, perpassa a 

função do ensinar conteúdo, a interagir no mundo; 

 

c) ética, a que media a técnica e a política dando uma dimensão reflexiva 

da atuação do indivíduo em sociedade; e 

 

d) estética, relacionada à sensibilidade no ato educativo. 

 

Assim, faz-se necessário ter consciência e clareza das quatro 

competências acima abordadas na atuação docente, pois docente bem-sucedido é 

aquele que articula as dimensões técnica, política, ética e estética na atividade 

docente. Ser competente não significa apenas dominar os conceitos de sua disciplina, 

ser criativo e comprometido, é necessário que reflita criticamente sobre o valor do que, 

para que, por que e para quem ensinar, visando à inserção criativa na sociedade, a 

construção do bem-estar coletivo e direcionar sua ação para uma vida digna e 

solidária. 

As dimensões que compõem o termo competência se efetiva no dia 

a dia do professor, na ação pedagógica dinâmica, lúdica que se desenvolve numa 

proporção própria do espaço e dos sujeitos que compõem o mesmo e nesse espaço 

plural que é a escola.  

Sobre a Educação Inclusiva o aluno com deficiência e a inclusão 



 

25 

 

escolar introduziram mudanças na discussão sobre a função social da escola, exigindo 

assimmaior relfexão, organização e planejamento das práticas escolares utilizadas na 

EC 19 do Gama. 

“Ela lida com algo que dói muito: não é a diferença, em si mesma, 

mas o ar de espanto que a criança percebe nos olhos os outros” [...] O medo dos olhos 

dos outros é sentimento universal. Todos gostaríamos de olhos mansos... 

A diferença não é resolvida de forma triunfante, como na história do 

patinho feio. O que muda não é a diferença; São os olhos... (Rubem Alves, 1987) 

Para nós é claro que a inclusão é um desafio, que ao ser 

devidamente enfrentado, provoca a melhoria da qualidade da Educação, pois para que 

os alunos com e sem deficiência possam exercer o direito à educação em sua 

plenitude, é indispensável que aprimoremos nossas práticas, a fim de atender às 

diferenças. 
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MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO 

ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

GERAL: 

 

 Promover a integração entre todos os segmentos da instituição com o 

intuito de estabelecer relações mais estreitas a fim de provocar nesta 

comunidade escolar um sentimento de pertencimento e de 

responsabilidade mútua com a formação do educando em sua plenitude.  

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Promover ações ao longo da implementação do Projeto Pedagógico no 

sentido de democratizar os processos decisórios no âmbito de toda 

comunidade escolar e seus colegiados.  

 

 Oportunizar as atividades do Conselho Escolar proporcionando 

momentos para desenvolver ações pedagógicas, administrativas e 

financeira, de modo a contribuir efetivamente para o aprimoramento do 

processo pedagógico.  

 

 Melhorar o índice do IDEB alcançando o estabelecido pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal.  

 

 Promover a inclusão dos ANEEs em todo e qualquer processo educativo 

na escola, respeitando a limitação de cada um deles.  

 

 Ampliar a participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar 

em seus órgãos colegiados, de modo a garantir a efetiva atuação desses 

segmentos nos processos consultivos e decisórios da escola.  
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 Realizar encontros temáticos envolvendo todos os segmentos da 

comunidade escolar, objetivando a tomada de consciência e o senso de 

co-responsabilidade com todas as questões pertinentes à escola.  

 

 Elaborar e executar junto com os segmentos estratégias que atinjam 

diretamente a dificuldade de aprendizagem dos alunos tendo como 

referencia sua condição social e seus pontos de partida.  

 

 Oferecer suporte aos envolvidos no processo educativo executando de 

forma integral projetos que visam a aprendizagem do educando.  

 

 Coordenar e incentivar o planejamento e execução de ações pedagógicas 

de forma coletiva e paritária.  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

   A equipe da Escola Classe 19 do Gama acredita que a função 

social da escola é proporcionar ao indivíduo sua inserção na sociedade para que seja 

atuante na mesma, resignificando os conteúdos, formando “ser” consciente de sua 

cidadania e de sua responsabilidade para com sua vida. Para tanto, a integração de 

todos os segmentos da escola provoca o “pertencimento” e consequentemente a 

responsabilidade na formação do educando, levando-o ao senso crítico e 

desenvolvendo a sua autonomia.  

Segundo FREIRE (1996), o docente deve transmitir o 

conhecimento buscando proporcionar ao discente a compreensão do que foi exposto e, 

a partir daí, permitir que o mesmo dê um novo sentido, quer dizer, a ideia é não dar 

respostas prontas, mas criar possibilidades, abrir oportunidades de indagações e 

sugestões, de raciocínio, de opiniões diversas etc. Jamais impedir as interações, as 

opiniões, os erros e os acertos, isto é, todos esses elementos permitirão que o aluno 

alcance o real conhecimento e continue a buscá-lo incessantemente de forma 

autônoma e prazerosa. “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 21). 

   Dessa forma, a escola é responsável pela promoção no sentido 

pleno da palavra. Então, cabe a ela definir-se pelo tipo de cidadão que deseja formar, 

de acordo com sua visão de sociedade. Cabe-lhe também a incumbência de definir as 

mudanças que julgar necessário fazer nessa sociedade, através das mãos dos 

cidadãos que irão formar. 

 Assim, quando a escola assume a responsabilidade de atuar na 

transformação e na busca do desenvolvimento social, seus agentes devem empenhar-

se na elaboração de uma proposta para a realização desse objetivo. Essa proposta 

ganha força na construção do Projeto Pedagógico. 

 

 

Na sociedade atual, a escola é chamada   a desempenhar intensivamente   um   

conjunto de funções diversas.  Além  da função   de    instruir   e   avaliar,   a   



 

29 

 

escola   tem   de   orientar (pedagógica,  vocacional  e  socialmente),  de cuidar  

e  acolher crianças  e  jovens em complementaridade com a família, de se 

relacionar  ativamente  com  a  comunidade,  de gerir e adaptar currículos,  de  

coordenar  um grande número de atividades, de organizar   e   gerir   recursos   

e   informações   educativas,  de autogerir  e  se  administrar,  de  autoavaliar, 

de ajudar a formar seus  próprios  docentes,  de  avaliar  projetos  e  de  

abordar  a importância da formação ao longo de toda a vida. 

                                                                                  (ALARCÃO, 2001). 

 

Aprender é uma tarefa árdua, na qual se convive o tempo inteiro 

com o que ainda não é conhecido. Para o sucesso da aprendizagem, é essencial que 

exista uma relação de confiança e respeito mútuo entre professor e aluno. Embora seja 

de fundamental importância, as ações do professor de modo isolado não garantem a 

aprendizagem do aluno, e esta deve ser conseguida através da motivação e interesse 

de ambos. 

David Ausubel, especialista em psicologia educacional, afirma 

que o conhecimento prévio do educando é o caminho para a aprendizagem 

significativa. Dessa forma, o ponto de partida será dado através da bagagem que o 

aluno traz consigo. Segundo Ausubel, aprender significativamente é ampliar e 

reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e com isso ser capaz de relacionar 

e acessar novos conteúdos.  

Novos significados são adquiridos quando símbolos, conceitos e 

proposições são relacionados e incorporados à estrutura cognitiva de uma forma não 

arbitrária e substantiva. Desde que a estrutura cognitiva tende a ser hierarquicamente 

organizada com respeito ao nível de abstração, generalidade e inclusividade, 

aparecimento de novos significados reflete a "subsunção" de um material 

potencialmente significativo por um conteúdo mais inclusivo. Por outro lado, pode 

existir também uma situação na qual o novo material que é apreendido é uma 

extensão, elaboração ou qualificação de conceitos previamente aprendidos (Ausubel 

apud Moreira,1982). 

De acordo com esse estudioso, os novos conteúdos aprendidos 

pelo estudante são organizados e formam uma hierarquia de conceitos que se 
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relacionam com o conhecimento previamente interiorizado pelo mesmo e se dá através 

de um intermediário, o professor.  

Ele afirma que para haver aprendizagem significativa são 

necessárias duas condições. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição 

para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, 

então a aprendizagem será mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser 

aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e 

psicologicamente significativo: o significado lógico depende somente da natureza do 

conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada 

aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio. 

Nessa mesma ótica, o Currículo em Movimento do Distrito 

Federal destaca que a concepção de aprendizagem se amplia ao trabalhar de forma 

significativa o sistema de escrita (alfabetização), de forma articulada as práticas sociais 

de leitura e escrita (letramento), o que se dá prazerosa e criativamente por meio do 

jogo, da brincadeira e do brinquedo (ludicidade).  

Com vistas ao processo dessa aprendizagem significativa, o 

Currículo em Movimento utilizado pelas escolas públicas do Distrito Federal traz os 

seus três eixos integradores: alfabetização, letramentos e ludicidade. Esses eixos 

estabelecem uma comunicação entre as áreas da organização curricular na 

perspectiva interdisciplinar dos conteúdos. Mais especificamente no currículo das 

Ciências são trabalhados os eixos transversais: Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade.  

A aprendizagem significativa depende de uma motivação 

intrínseca tem origem em fatores internos ao indivíduo, relaciona-se com a sua forma 

de ser, os seus interesses, os seus gostos e depende unicamente do sujeito e não de 

fatores externos, isto é, o aluno precisa tomar para si a necessidade e a vontade de 

aprender. Mas para que esta motivação exista, as ações em sala de aula devem 

garantir condições para que esta atitude favorável se manifeste e prevaleça. Para isso 

será necessário que o professor ofereça aquilo que pretende receber dos alunos, se 

espera uma atitude curiosa e investigativa, deve propor atividades que exijam esta 
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postura e não a passividade. Deve valorizar o processo e a qualidade e não apenas a 

rapidez na realização. 

Enfim, aprender é uma tarefa árdua, na qual se convive o tempo 

inteiro com o que ainda não é conhecido. Para o sucesso desta aprendizagem, é 

fundamental que exista uma relação de confiança e respeito mútuo entre professor e 

aluno. Embora seja de fundamental importância, as ações do professor não garantem a 

aprendizagem do aluno, e esta deve ser conseguida através da motivação dos 

mesmos. 

Tal motivação é encontrada quando as atividades são abordadas 

de forma lúdica. Um dos pensadores que desenvolveu uma teoria sobre a ludicidade foi 

Lev S. Vygotsky (1998), que buscou compreender a origem e o desenvolvimento dos 

processos psicológicos ao longo da história da espécie humana, levando sempre em 

conta a individualidade de cada sujeito, o qual está imerso no meio cultural que o 

define. Para ele, o homem constitui-se enquanto ser social e necessita do outro para 

desenvolver-se.   

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer 

idade e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto 

lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, facilita os 

processos de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. 

A criança satisfaz certas necessidades no brinquedo, mas essas 

necessidades vão evoluindo no decorrer do desenvolvimento. Assim, como as 

necessidades das crianças vão mudando, é fundamental conhecê-las para 

compreender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade. Com isso, é 

possível entender que o brincar auxilia a criança nesse processo de aprendizagem. Ele 

vai proporcionar situações imaginárias em que ocorrerá o desenvolvimento cognitivo e 

irá proporcionar, também, fácil interação com pessoas, as quais contribuirão para um 

acréscimo de conhecimento. Dessa forma, é imprescindível a utilização de brincadeiras 

no meio pedagógico.  

O Currículo em Movimento, construído na base da escola pública 

do Distrito Federal contempla essa necessidade, e o mesmo é de fato um “documento 

de identidade” da escola, ou seja, o trabalho desenvolvido é pautado naquilo que 

acreditam os profissionais envolvidos no processo. A Escola Classe 19 do Gama, 
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assim como as demais escolas públicas do DF são contempladas pelo Currículo em 

Movimento, que teve educandos e educadores como protagonistas na elaboração.   

O processo de elaboração coletiva da proposta curricular, vivenciado nos 

últimos anos, explicita o Projeto Pedagógico da escola que almejamos para o 

Distrito Federal. Numa visão dinâmica, admitindo o currículo como um 

instrumento que se realiza em diferentes âmbitos de decisões e realizações, 

ganha vida no processo de implantação e se materializa no processo de 

concepção, desenvolvimento e expressão de práticas pedagógicas e em sua 

avaliação, cujo valor para os(as) estudantes depende dos processos de 

transformação por eles vivenciados.  

                                                                                (SACRISTÁN, 2000). 

Assim a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em 

e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, bem como os 

conteúdos e os processos de avaliação educacional devem sempre estar a serviço da 

aprendizagem. 

Nesse contexto, a avaliação constitui-se numa prática que permite 

ao professor aproximar-se dos processos de aprendizagem do aluno, compreender 

como esse aluno está elaborando seu conhecimento. Não importa, aqui, registrar os 

fracassos ou os sucessos através de notas ou conceitos, mas entender o significado do 

desempenho. A função formativa, independentemente do instrumento ou procedimento 

utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo. Esta função 

deve perpassar os níveis: da aprendizagem, institucional (auto-avaliação da escola) e 

de redes ou de larga escala. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, 

expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação. 

   Nessa perspectiva, a avaliação coloca-se a serviço das 

aprendizagens da formação dos alunos. Trata-se, portanto, de uma avaliação que tem 

como finalidade não o controle, mas a compreensão e a regulação dos processos dos 

educandos, tendo em vista auxiliá-los na sua trajetória escolar. Isso significa entender 

que a avaliação, indo além da constatação, irá subsidiar o trabalho do professor, 

apontando as necessidades de continuidade, de avanços ou de mudanças no seu 

planejamento e no desenvolvimento das ações educativas. Caracterizando-se como 



 

33 

 

uma prática voltada para o acompanhamento dos processos dos alunos, este tipo de 

avaliação não comporta registros de natureza quantitativa (notas ou mesmo conceitos), 

já que estes são insuficientes para revelar tais processos. A avaliação da 

aprendizagem se sustenta no paradigma positivista e, portanto, distancia-se do 

avaliado, buscando certa “neutralidade”. Enquanto isso, a Avaliação para as 

aprendizagens se compromete com o processo e não somente com o produto da 

avaliação. 

   A verdadeira aprendizagem é aquela que transforma o sujeito, ou 

seja, os saberes ensinados são reconstruídos pelos educadores e educandos e, a 

partir dessa reconstrução, tornam-se autônomos, emancipados, questionadores, 

inacabados. “Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, 

ao lado do educador igualmente sujeito do processo”. (FREIRE, 1996, p. 26).  Sob 

esse ponto de vista, percebemos a posição do educando como sujeito desse processo 

de reformulação do conhecimento, ao lado do educador. Ele passa a ser visto como 

agente e não mais como objeto, isto é, ambos fazem parte do processo ensino-

aprendizagem numa concepção construtivista. 

O princípio de que o processo de conhecimento por parte da 

criança deve ser gradual corresponde aos mecanismos deduzidos por Piaget, segundo 

os quais cada salto cognitivo depende de uma assimilação e de uma reacomodação 

dos esquemas internos, que necessariamente levam tempo. É por utilizar esses 

esquemas internos, e não simplesmente repetir o que ouvem, que as crianças 

interpretam o ensino recebido. 

   Assim, para o construtivismo, nada mais revelador do 

funcionamento da mente de um aluno do que seus supostos erros, porque evidenciam 

como ele "releu" o conteúdo aprendido. O que as crianças aprendem não coincide com 

aquilo que lhes foi ensinado. 

Emília Ferreiro critica a alfabetização tradicional, porque julga a 

prontidão das crianças para o aprendizado da leitura e da escrita por meio de 

avaliações de percepção (capacidade de discriminar sons e sinais, por exemplo) e de 

motricidade (coordenação, orientação espacial etc.). 
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Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para escrever 

coisas inteligentes, divertidas ou importantes. Essas são as que terminam de 

alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar muito antes, através da 

possibilidade de entrar em contato, de interagir com a língua escrita. Há outras 

crianças que necessitam da escola para apropriar-se da escrita.  

(FERREIRO E TEBEROSKY, 1999, p.23). 

   Dessa forma, dá-se peso excessivo para um aspecto exterior da 

escrita (saber desenhar as letras) e deixa-se de lado suas características conceituais, 

ou seja, a compreensão da natureza da escrita e sua organização.  A esse respeito, a 

Escola Classe 19 do Gama embasa suas concepções sobre a alfabetização e 

letramento em uma ótica construtivista, onde aprendizado da alfabetização não ocorre 

desligado do conteúdo da escrita. Assim, a alfabetização também é uma forma de se 

apropriar das funções sociais da escrita. Desempenhos díspares apresentados por 

crianças de classes sociais diferentes na alfabetização não revelam capacidades 

desiguais, mas o acesso maior ou menor a textos lidos e escritos desde os primeiros 

anos de vida. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

1 – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

De acordo com a portaria nº 284, de 31 de dezembro de 2014, 

que trata sobre os critérios para Distribuição de carga Horária, os procedimentos para a 

escolha de turmas e para o desenvolvimento das atividades de Coordenação 

Pedagógica entre outros, deverá constar no Projeto Pedagógico da unidade escolar. 

Seguindo as orientações da portaria a Escola Classe 19 do Gama 

organiza seus tempos e ações de coordenação da seguinte forma: 

 

1.1 - Às quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na unidade 

escolar; 
 

Momento em que são realizadas as seguintes ações: 

Ação Cronograma 
Objetivos 

Específicos 

Parcerias 
envolvidas nas 

ações 
Público Avaliação 

Organização 
Pedagógica da 

Unidade Escolar 

Início do 1º 
Bimestre 

Acolher e orientar 
os professores 

Gestores  Professores 
Ao término de 

cada e nas ações 
ao longo do ano. 

Apresentação dos 
profissionais dos 
Serviços e suas 

respectivas O.P’s 

Início do 1º 
Bimestre 

 

Acolher e orientar 
os profissionais 

recém-chegados à 
escola 

Gestores, sala 
de recursos 

Professores 
recém-chegados 

à escola 

Ao término de 
cada trabalho. 

Fórum de 
avaliação do BIA 

Semestral 

Analisar 
coletivamente os 

resultados obtidos 
e planejar 

estratégias de 
intervenções 
pedagógicas 

Gestores 
professores 

Professores; 
Alunos; 

Equipes de 
apoio; 

Coordenadores 
 

No término das 

atividades do 

Fórum. 

Estudo sobre 
Diretrizes 2º Ciclo 

Junho 

Analisar 
coletivamente os 

resultados obtidos 
e planejar 

estratégias de 
intervenções 
pedagógicas 

 

Gestores 
articuladores do 

CRA 

Professores; 
Alunos; 

Equipes de 
apoio; 

Coordenadores; 
 

No término das 

atividades do 

Estudo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

36 

 

Estudo sobre 
Psicogênese da 

escrita 

Início do 1º 
Bimestre 

Orientar os 
profissionais 

recém chegados a 
escola 

Gestores e 
professores 

Professores 
recém chegados 

a escola 

Ao término de 

cada trabalho 

Estudo sobre 
Adequação 
Curricular 

2º Bimestre 

Orientar os 
profissionais 

recém chegados a 
escola 

Profissional da 
sala de recursos 

Professores 
recém chegados 

a escola 

Ao término de 

cada trabalho 

Execução de 
conselhos de 

classe 
Bimestral 

Analisar 
coletivamente os 

resultados obtidos 
e planejar 

estratégias de 
intervenções 
pedagógicas. 

Gestores  
Professores e 

equipe de apoio 

Professores 
Alunos 

Equipes de 
apoio 

Coordenadores 
 

Durante a 

realização do 

Conselho 

Realização de 
coletivas com 
temáticas e 
questões 

levantadas junto 
ao grupo 

Ao longo do 
ano de acordo 

com as 
necessidades 

Planejar, promover 
a formação 

continuada e a 
troca de 

experiências 

Coordenadores; 
Professores; 

Articuladores do 
CRA 

Equipes de 
apoio 

Especialistas 
convidados 

A depender da 
temática 

Ao término de 

cada trabalho 

Promoção de: 
palestras com 

especialistas ou 
profissionais da 
escola; Oficinas; 

laboratórios; 
Troca de 

experiências 
entre professores 
da escola e/ou de 

outras escolas. 

Ao longo do 
ano de acordo 

com as 
necessidades 

Promover a 
formação 

continuada e a 
troca de 

experiências 

Coordenadores; 
Professores; 

Articuladores do 
CRA 

Equipes de 
apoio 

Especialistas 
convidados 

 

A depender da 
temática 

Ao término de 

cada trabalho 

Elaboração de 
projetos 

Bimestral 

Facilitar a 
abordagem e o 

desenvolvimento 
de atividades 

relacionadas aos 
eixos transversais. 

Professores 
Coordenadores 

Gestores 
Equipes de 

apoio 

Estudantes 
 

Ao longo do 

desenvolvimento 

do projeto. 

 

Realização de 
avaliação 

institucional 
A definir 

Avaliar os 
trabalhos e 

projetos realizados 
durante o 
semestre 

Professores 
Coordenadores 

Gestores 
Equipes de 

apoio 

Professores 
Coordenadores 

Gestores 
Equipes de 

apoio 
Estudantes 

Ao término da 

avaliação 
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1.2  - Às terças-feiras e às quintas-feiras destinadas à coordenação 

pedagógica aos pares na unidade escolar e formação continuada. 

 

Ação Cronograma 
Objetivos 

Específicos 

Parcerias 
envolvidas nas 

ações 
Público Avaliação 

Espaço físico 
separado por blocos 

com coordenador 
próprio 

Ao longo do 
ano letivo 

Organizar e otimizar 
o espaço/tempo das 

coordenações 

Gestores, 
serviços de 

apoio, 
coordenadores 
e professores. 

Professores e 
coordenadores 

Diariamente 
nas 

coordenações. 

Direcionamento das 
ações: Terça: 

coordenação por 
blocos 

(planejamento da 
semana); 
Quinta: 

Coordenação aos 
pares para 

reagrupamentos. 

Ao longo do 
ano letivo 

Organizar e otimizar 
o espaço/tempo das 

coordenações 

Gestores, 
serviços de 

apoio, 
coordenadores 
e professores. 

Professores e 
Coordenadores 

Diariamente 
nas 

coordenações. 

Projeto Interventivo Semanal 
Elaboração e oferta 

de Projeto 
Interventivo. 

Gestores, 
serviços de 

apoio, 
coordenadores 
e professores. 

Estudantes 
A cada quatro 

encontros 

Avaliação escrita Bimestral 

Melhorar o processo 
de ensino-

aprendizagem 
mediante o uso de 

informações 
levantadas por meio 
da ação avaliativa. E 

ajustar a prática 
pedagógica às 
necessidades 

discentes durante o 
processo. 

Gestores, 
coordenadores 
e professores. 

Estudantes 
Ao término da 
aplicação dos 

testes 

Relatório de 
acompanhamento 
individual do aluno 

Bimestral 

Registrar o 
desempenho do 

discente durante o 
bimestre letivo 

Professores. 
Estudantes e 

pais 
Na reunião de 
pais e mestres 

Avaliação no Ensino 
Especial: Relatório 

de 
Acompanhamento 

Toda quinta-
feira 

Registrar o 
desempenho do 

discente durante o 
semestre letivo 

Professores. 
Estudantes e 

pais 
Na reunião de 
pais e mestres 
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Individual 

Seminários, 
pesquisas, trabalhos 
de pequenos grupos 

e avaliação por 
pares ou grupos. 

A critério do 
professor 

Contribuir para 
aplicação das 

aprendizagens e 
constituindo um 

facilitador da 
inclusão escolar 

Gestores, 
professores. 

Estudantes e 
comunidade 

escolar 

Durante a 
realização e 

apresentação 
dos trabalhos. 

Dia específico para 
duplicação de 

atividades 
Semanalmente 

Entrega das 
atividades a serem 
reproduzidas para a 

semana seguinte 

Gestores, 
professores 

Professores Coletivão 

 

1.3  - Às segundas-feiras e às sextas-feiras destinadas à coordenação 

pedagógica individual, podendo ser realizada fora do ambiente da 

unidade escolar. 

 

Ação Cronograma Objetivos Específicos 
Parcerias 

envolvidas nas 
ações 

Público Avaliação 

Planejamento 
individual do 
professor. 

Planejamento 
individual do 
professor. 

Possibilitar que o 
professor organize seus 
estudos independente e 

busque recursos fora 
do ambiente escolar 

para aprimorar o 
planejamento e a 

docência. 

Professores e 
coordenadores 

Professores e 
coordenadores 

Semanal 

 

2 – ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA 

Ação Cronograma Objetivos Específicos 

Parcerias 

envolvidas nas 

ações 

Público Avaliação 

Valorização e 

Formação 

continuada 

Ao longo do 

ano letivo 

Divulgar cursos ofertados pela 

EAPE, Promover momentos 

sociais, Coordenações coletivas 

com caráter formativo 

Gestores 

Professores 

CRE 

 

Servidores 

em geral 

Em cada 

semestre 
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3 – PLANNER ANNUAL 

Ação Cronograma Objetivos Específicos 

Parcerias 

envolvidas nas 

ações 

Público Avaliação 

Apresentação das 

ações pedagógicas 

do ano letivo 

No início do 

ano letivo 

Permitir o planejamento 

coletivo entre 

professores ao longo do 

ano. 

Gestores 

Professores 

 

Professores 
No decorrer 

do bimestre 

 

4 – COLETIVÃO 

Ação Cronograma Objetivos Específicos 

Parcerias 

envolvidas nas 

ações 

Público Avaliação 

Coletivão Bimestral 

Permitir o planejamento coletivo entre 

professores que atual no mesmo ano 

e leciona em turnos contrários. 

Gestores 

Professores 

 

Professores 
No decorrer 

do bimestre 

 

5 - RECREIO 

 

Ação Cronograma Objetivos Específicos 

Parcerias 

envolvidas nas 

ações 

Público Avaliação 

Circuito 

das cores 

Diariamente 

10:15 as 

10:30h 

15h45 as 16h 

Promover oportunidade para que os 

estudantes participarem de atividades 

recreativas diversificadas com segurança, 

tempo e espaço adequados. 

Gestores 

Professores 

Carreira 

Assistência 

 

Alunos 
No decorrer 

do ano. 
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6 – AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Ação Cronograma 
Objetivos 

Específicos 

Parcerias 
envolvidas nas 

ações 
Público Avaliação 

Teste da 
psicogênese 

No início do ano 
e no final de 

cada bimestre 

Compreender as 
hipóteses das 

crianças sobre o 
sistema de 

escrita e auxiliar 
no planejamento 
das intervenções 
intencionais para 
que avancem de 

nível. 

Gestores 
Professores do 
Bloco Inicial de 
Alfabetização 

Alunos não 
alfabetizados 

do Bloco 
Inicial 

Após análise 
dos testes 

 
Análise de 

Textos 
Narrativos 

com apoio de 
Chave de 
Correção 

 
Semestralmente 

Avaliar os itens: 
Progressão 
Temática: 

Elementos da 
Narrativa; 
Coesão: 

Segmentação: 
Ortografia: 
Pontuação 

 
Gestores 

Professores do 
1º e 2ºBloco 

 
Alunos 

Alfabetizados 

 
Após análise 

dos textos 

Prova Brasil Bienal 

Proporcionar aos 
agentes 

educacionais e à 
sociedade uma 
visão clara dos 
resultados dos 
processos de 

ensino e 
aprendizagem e 
das condições 

em que são 
desenvolvidos. 

Professores do 
5º ano, 

coordenadores e 
gestores. 

Toda a 
equipe 
escolar, 

alunos, pais e 
comunidade 

Planejamento 
após divulgados 
os resultados da 

escola. 

Conselho de 
Classe 

Bimestral 

Apresentar e 
analisar os 

resultados ou 
desempenhos 

dos estudantes, 
servir para que a 
escola se avalie. 

Todos os 
docentes de 
cada turma e 

representantes 
da equipe 
gestora na 

condição de 
conselheiros 

natos. 

Comunidade 
escolar. 

Durante o 
conselho. 

Dever de 
casa 

Segunda a 
sexta 

Contribuir para 
aplicação das 

aprendizagens e 
constituindo um 

facilitador da 
inclusão escolar. 

Professores. Estudantes 

A Avaliação 
dessa atividade 
poderá ser feita 

através de 
tabelas de 
frequência 

fixada ou não na 
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forma de cartaz 
na parede da 
sala/caderno, 
podendo ser 
utilizada em 

reunião de pais, 
auto avaliação e 

conselhos de 
classe. 

Recuperação 
continuada 

Ao longo do ano 
letivo 

Prover meios 
para 

recuperação dos 
alunos de menos 

rendimento. 

Coordenadores 
e professores. 

Estudantes 
com menos 
rendimentos 

Ao longo do ano 
escolar. 

 

 

7 – REAGRUPAMENTO 

 

Ação Cronograma 
Objetivos 

Específicos 

Parcerias 

envolvidas 

nas ações 

Público Avaliação 

Reagrupamento 

Inter classe 

Segundas e 

sextas-feiras 

das 13h30 às 

15h. 

Permitir o 

atendimento às 

necessidades de 

aprendizagens de 

grupos específicos de 

estudantes por um 

período determinado. 

Gestores 

Professores 

 

Alunos do Bloco 

Inicial de 

Alfabetização e 

do Segundo 

Ciclo 

Na aplicação 

dos testes da 

Psicogênese e 

Avaliações 

diagnósticas. 

 

8 – PROJETO INTERVENTIVO 

 

Ação Cronograma 
Objetivos 

Específicos 

Parcerias 

envolvidas 

nas ações 

Público Avaliação 

Projeto 

Interventivo 

Um encontro 

semanal feito pelo 

Atender de imediato 

os estudantes que 

Gestores Alunos do Bloco 

Inicial de 

Na aplicação dos 

testes da 
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professor do turno 

contrário no horário 

de coordenação 

(terça ou quinta) 

evidenciam 

dificuldade de 

aprendizagem. 

Professores 

 

Alfabetização e 

do Segundo 

Ciclo 

Psicogênese e 

Avaliações 

diagnósticas. 

 

9 – PLANEJAMENTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

O detalhamento do planejamento da unidade didática é feito por meio de duas 

modalidades de organização:  

Sequências Didáticas: Semana da Água, Páscoa, Semana de Educação Para 

a Vida; Dia Nacional de Luta, Consciência Negra; Natal. 

Projetos Didáticos: (Fundamenta-se na Pedagogia de Projetos): Recreio, 

Projeto de Leitura, Lobo Guará, PROERD, Aula de Flauta, Festival Literário 

EEAA). 

Eventos: organização e realização coletiva. 

 

9  – EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO A APRENDIZAGEM 

 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA 

Edivan Pedagogo 

Sílvio Psicólogo 

Sala de Recursos 

Vera Gaudência  

Ação Cronograma Objetivos Específicos 

Parcerias 

envolvidas nas 

ações 

Público Avaliação 

Assessoramento à 

prática pedagógica e 

ao acompanhamento 

do processo ensino e 

aprendizagem 

Ao longo do 

ano letivo 

Contribuir para o 

aprimoramento da 

atuação dos profissionais 

da instituição 

educacional, bem como 

colaborar para a 

Gestores, 

serviços de 

apoio, 

coordenadores e 

professores 

Alunos do 

Bloco Inicial de 

Alfabetização e 

do Segundo 

Ciclo 

Durante o 

ano letivo 
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promoção da melhoria do 

desempenho de todos os 

estudantes, viabilizando 

a concretização de uma 

cultura de sucesso 

escolar. 

 

 

10 – CONSELHO ESCOLAR 

Conselho Escolar eleito democraticamente nos termos da Lei de Gestão 

Democrática nº 4,751/12 integrado pelos seguintes conselheiros: 

Presidente: Mª Auxiliadora de Araújo (Segmento Assistência) 

Vice-Presidente: Mª Aparecida da Silva Soares (Segmento Alunos) 

Secretário: Vanira Fernandes de Souza (Segmento Pais) 

Edivan da Costa Madureira (Segmento professores) 

Francisca Andreia Teixeira Oliveira (Segmento professores) 

Mª Aparecida Martins Morais Gomes (Membro nato) 

O Conselho Escolar se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação. 

 

     10 – METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

 

O trabalho pedagógico de nossa escola é planejado a partir de 

Sequências Didática, tais como: Semana da Água, Páscoa, Semana de Educação 

Para a Vida; Dia Nacional de Luta, Consciência Negra; Natal, planejados em no 

nosso Coletivão (ao final de cada bimestre) entre professores, Serviços de Apoio 

Pedagógicoe direção. Nestes momentos, busca-se interligar os conhecimentos das 

diferentes áreas, a fim de mediar à aprendizagem, proporcionando ao educando 

fazer uma leitura e releitura de mundo. Os educadores buscam construir seus 

planejamentos em consonância com o Projeto Pedagógico da Escola de uma forma 

interdisciplinar. 

Nossa proposta parte da ideia de Paulo Freire relacionada a 
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concepção do conhecimento como processo de busca, na qual propõe-se uma 

metodologia baseada na educação problematizadora. De acordo com esse educador 

“ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho, os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo. Assim, os educandos são investigadores 

críticos em diálogo com o educador e com outros educandos.”(FREIRE, 1987).Esta 

metodologia, assumida pela equipe de educação da escola, é aquela que possibilita 

a troca entre discentes e docentes, que tenha flexibilidade, que respeite o aluno na 

sua individualidade, levando-o a formação de uma consciência crítica e 

transformadora. 

 

11 – RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE 

                         A parceria com a família é uma ponte para a relação entre escola e 

comunidade. É importante que os pais e responsáveis sintam-se acolhidos pela equipe 

pedagógica e tenham canais de comunicação efetivos com a escola. Eles devem ser 

incluídos não só quando for preciso resolver alguma questão do aluno, mas em 

diversos momentos da rotina escolar. 

Quando as famílias têm uma imagem positiva da escola, elas expressam isso nas suas 

relações pessoais e sociais. Nossa participação acontece por meio: 

 

• Conselho Escolar 

Conselho Escolar eleito democraticamente nos termos da Lei de Gestão 

Democrática nº 4,751/12. 

 

• Uso diário da agenda como forma de comunicação 
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• Participação nos Dias Letivos Temáticos e Eventos Culturais 

 

 

Reunião de Pais Bimestral 
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                 É compromisso dos pais acompanharem o processo vivido 

pelos filhos, dialogar com a escola, assumir o que lhes é de responsabilidade. 

Nessa perspectiva, a escola por sua maior aproximação com as famílias 

constitui-se em instituição social importante na busca por mecanismos que 

favoreçam um trabalho avançado em favor de uma atuação que mobilize os 

integrantes tanto da escola, quanto da família, em direção a uma maior 

capacidade de dar respostas aos desafios que impõe a essa sociedade. 

                            As reuniões, na Escola Classe 19 do Gama, são realizadas no 

início do ano letivo e no final de cada bimestre letivo. 

                             A reunião realizada no início do ano letivo está focada na 

apresentação do professor que assumirá a turma, bem como a metodologia 

adotada pelo mesmo; a assinatura de termos de responsabilidades com relação 

ao horário de saída de aluno; horários de saída e entrada; apresentação da 

equipe gestora; uso do uniforme e lista de materiais que serão utilizados durante 

o ano. 

                              As demais reuniões (1º, 2ª, 3º e 4º Bimestres) terão como 

pauta o desenvolvimento do aluno durante o bimestre, no que diz respeito às 

habilidades em língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático e 

conhecimentos gerais; aspectos relacionados ao comportamento; assinatura de 

relatórios e entrega de atividades avaliativas e realizadas diariamente em sala. 

                              As reuniões de pais estão focalizadas na troca de 

informações para que a escola possa elaborar de forma conjunta uma solução, e 

que não se resuma somente em períodos de encerramento do bimestre, mas no 

decorrer de todo o ano. 

                            Aos pais que se ausentam do trabalho para participar da 

reunião, a Escola Classe 19 do Gama disponibiliza na secretaria documento que 

justifica sua ausência ou, em casos específicos, indica os horários de 

coordenação do professor responsável pela turma para que o responsável 

possa estar entrando em contato, posteriormente. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

O aluno com deficiência e a inclusão escolar introduziram 

mudanças na discussão sobre a função social da escola, exigindo assimmaior relfexão, 

organização e planejamento das práticas escolares utilizadas na EC 19 do Gama. 

“Ela lida com algo que dói muito: não é a diferença, em si mesma, 

mas o ar de espanto que a criança percebe nos olhos os outros” [...] O medo dos olhos 

dos outros é sentimento universal. Todos gostaríamos de olhos mansos... 

A diferença não é resolvida de forma triunfante, como na história do 

patinho feio. O que muda não é a diferença; São os olhos... (Rubem Alves, 1987) 

Para nós é claro que a inclusão é um desafio, que ao ser 

devidamente enfrentado, provoca a melhoria da qualidade da Educação, pois para que 

os alunos com e sem deficiência possam exercer o direito à educação em sua 

plenitude, é indispensável que aprimoremos nossas práticas, a fim de atender às 

diferenças. 

A Educação Especial “é uma modalidade de educação escolar de 

natureza complexa, oferecido as pessoas com necessidades educacionais especiais 

em todos os níveis que estruturam a oferta educacional do estado brasileiro.” Desde a 

constituição de 1988 está garantida como dever do Estado e sua realização deve “ser 

preferencialmente na rede regular de ensino e por meio do atendimento educacional 

especializado.” 

         A Escola Classe 19 do Gama é pioneira na inclusão de 

alunos com deficiência, temos a percepção de que todos ganham em um ambiente 

heterogênio, “onde o reconhecimento das diferenças e a conscientização acerca da 

garantia de igualdade de oportunidades orientam para uma politica permeada pela 

ética de inclusão”.  Desta forma trabalhamos com os três eixos estratégicos 

orientadores do MEC “institucionalização, financiamento (adaptações de espaço físico 

(anexo), materiais, mobiliário, equipamentos e sistema de comunicação alternativo), e 

orientação das práticas pedagógicas inclusivas”. 
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A Sala de Recursos – Atendimento Educacional Especializado – 

foi regulamentado pelo Decreto nº 6.571 de 17/09/2008 (MEC). O A.E.E complementa 

e/ou suplementa a formação do aluno com vistas à autonomia e independência na 

escola e fora dela, privilegiando o desenvolvimento dos alunos e a superação dos 

limites intelectuais, motores ou sensoriais. 

       Devido a essa realidade nossa Sala de Recursos Generalista 

está implantada a mais de 15 anos, esse é o espaço de “atendimento educacional 

especializado definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica”. 

Os alunos atendidos, estão matriculados em turmas inversas. Os 

atendimentos acontecem nos períodos matutinos e vespertinos, no contra turno, de 

acordo com a grade horária da SEE. O planejamento é individual, pautado nas 

informações colhidas e definido no plano de AEE, que subsidiará as ações específicas 

para cada aluno, havendo momentos coletivos e individuais, com a finalidade de 

explorar as diversas dimensões do conhecimento. 

     Nossos alunos ANEEs são atendidos em Sala de Recursos 

Generalista, esses alunos são na maioria moradores do entorno que buscam educação 

de qualidade e ambiente acolhedor. Nos atendimentos, previamente agendados 

(anexo), e /ou em observações  e participações em sala de aula, utilizando conteúdos 

significativos e lúdicos, usando ferramentas disponíveis, como: livros literários, jogos 

pedagógicos, brinquedos variados, músicas, psicomotricidade, tintas, computador e 

carinho( em anexo); por não ser reforço escolar, esse ambiente deve favorecer as 

aprendizagens com alegria e prazer, a sala de recursos ainda trabalha junto ao 

professor regente, coordenadores, gestores, famílias, médicos e terapeutas e a 

comunidade escolar. Toda essa organização é construída bimestralmente para 

funcionalidade do ambiente escolar.   

Trabalhamos com os alunos deficientes do 5º ano que irão para o 

6º ano, consideramos esta passagem muito importante para as crianças e familiares, 

assim a Sala de Recursos está também presente nesta transição. 
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A professora de Sala de Recursos é uma professora especialista 

com o curso de AEE e aptidão para lidar com esta clientela na sua ficha funcional, 

    A Classe de Ensino Especial trata-se de um recursos 

educacional previsto em lei. É definidade como sala de aula em escolas de ensino 

regular, organizada de forma a se constituir um ambiente próprio e adequado ao 

processo de ensino/aprendizagem do alunado da educação especial. 

Neste espaço na EC 19, os professores selecionados para essa 

função utilizam métodos, técnicas e recursos pedagógicos especializados e, quando 

necessário, equipamentos e materiais didáticos específicos. 

Assim, desde de 2012 temos Classe Especial de TGDs, nesse 

ano são quatro(4), duas no matutino e duas no vespertino, em “espaço e modulação 

adequada, regido por um professor especializado na educação de estudantes com 

Transtorno Global de Desenvolvimento.” As turmas de acordo com o ritmo acadêmico 

dos alunos participam dos reagrupamentos e de vivência em turmas regulares tendo 

em vista que “a classe destina-se a atender extraordinária e temporariamente as 

necessidades dos alunos com deficiências e com TGD, cujas condições não puderam 

ser atendidas adequadamente por propostas, programas ou espaços inclusivos na rede 

de ensino.”   

     A escola conta também com o apoio de um monitor escolar 

de 30 horas semanais, três educadores sociais voluntários, cada um de 20 horas 

semanais, que auxiliam no cuidar e atendem prontamente quando solicitados as 

necessidades dos alunos ANEEs, auxiliando no lanche no recreio e nas recreações, 

acompanhando nos passeios, sempre estão atentos á mudanças de comportamentos e 

atitudes de risco dos alunos deficientes, inclusive nas idas ao banheiro. 

      Neste paradigma inclusivo, nossa escola entende que todos 

ganham, pois a organização curricular da Educaçao Especial concentra-se em “eixos 

transversais e tem na perspectiva inclusiva a possibilidade de favorecer aprendizagens 

a partir da educação para a diversidade, cidadania e educação em e para direitos 

humanos e educação para a sustentabilidade”, assim somos mais uma gotinha na 
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construção de um mundo melhor, onde as diferenças agregam valores positivos à 

todos que convivem no nosso espaço escolar. 

Entendemos que na concepção de educação de qualidade para 

todos deve haver respeito a diversidade dos alunos e o atendimento às suas 

necessidades educativas e que isso implica em adaptações diante das diferenças e 

das necessidades individuais de cada aluno, pois como foi dito no início “o que muda 

não é a diferença, são os olhos.” 
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

A LDB em seu Art. 24, inciso V, alínea “a” que determina como 

critério a ser seguido quanto à verificação do rendimento escolar uma avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais. 

A avaliação deve estar a serviço da aprendizagem e do 

desenvolvimento e a concepção de uma escola ciclada e inclusiva, justificando a 

adoção da avaliação formativa – aquela comprometida com a aprendizagem dos 

alunos e o desenvolvimento dos educadores e da unidade escolar. 

A avaliação com função formativa, de acordo com Villas Boas 

(2004), necessita ser: diagnóstica, ser objeto de reflexão e ser interventiva. Assumindo 

um papel de processual e contínua. 

A avaliação formativa, independente do instrumento ou 

procedimento utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos 

aprendendo (Hadji, 2001); 

De acordo com Villas Boas (2012), a avaliação para as 

aprendizagens nos situa no campo da Educação com a intenção de avaliar para 

garantir algo e não apenas para coletar dados sem o comprometimento com o 

processo. A avaliação da aprendizagem se sustenta no paradigma positivista e, 

portanto, distancia-se do avaliado, buscando certa “neutralidade”. Enquanto isso, a 

avaliação para as aprendizagens se compromete com o processo e não somente com 

o produto da avaliação. 

A progressão continuada consiste na construção de um processo 

educativo ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condições de aprendizagem a todos 

os estudantes, rompendo com a avaliação classificatória, fragmentada e permeada 

pela reprovação anual. 

Praticada por mecanismos como reagrupamento dos alunos, 

avanços de estudantes de um período para outro durante o ano letivo, se os resultados 

de avaliação indicarem, a escola poderá acrescentar outros mecanismos e estratégias 
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pedagógicas após análise pelo conselho de classe, desenvolvimento de projetos 

interventivos, autoavaliação, feedback ou retorno, avaliação por pares ou colegas, etc. 

A SEDF articula três níveis de Avaliação Educacional: avaliação 

em larga escala ou em redes de ensino, realizada pelo Estado; avaliação institucional 

da Escola, desenvolvida por ela mesma e a avaliação da aprendizagem em sala de 

aula, sob a responsabilidade do professor; A perspectiva é de que esses três níveis 

interajam entre si e possam contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade da 

educação pública do Distrito Federal. 

Para os alunos atípicos (estudantes com deficiência e Transtorno 

Global do Desenvolvimento (TGD), suas avaliações são feitas através de análise dos 

rendimentos acadêmicos, mediante o que é proposto na adequação curricular, 

elaborada bimestralmente pelo (a) professor (a) regente, suportes metodológicos 

variados, registros descritivo individual do aluno e uso de material específico para cada 

necessidade, como também a redução do número de aluno por turma, de acordo à 

estratégia de matrícula do ano vigente. Já para os alunos com Transtorno Global do 

Desenvolvimento, destacamos o currículo funcional no Plano Pedagógico Individual 

(PPI) e as interações sociais. 

A avaliação, em quaisquer níveis, será utilizada de maneira que 

promova a Educação para as Diversidades, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a sustentabilidade. Nenhum ato avaliativo é 

utilizado para excluir ou cercear direitos educacionais, garantindo assim, a todos, o 

direito fundamental e inalienável de aprender. Diante disso, a Escola Classe 19 do 

Gama, utiliza como estratégia de avaliação: 

 

l – PROVA BRASIL 

 

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Anisio Teixeira (Inep-Mec). 

Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo Sistema Educacional 

Brasileiro a partir de testes padronizados e questionários sócioeconômicos. 
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No questionário sócioeconômico, os estudantes fornecem 

informações sobre fatores e contextos que podem estar associados ao desempenho. 

Diretor e professores das turmas avaliadas também respondem 

questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de 

trabalho. 

A partir das informações do Saeb e da Prova Brasil, o MEC e as 

secretarias estaduais e municipais de educação podem definir ações voltadas ao 

aprimoramento da qualidade da educação do país e a redução das desigualdades 

existentes, promovendo, por exemplo, a correção de extorções e debilidades 

identificadas e direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas 

identificadas como prioritárias. 

As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o 

cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ao lado das taxas de 

aprovação nessas esferas. Além disso, os dados também estão disponíveis a toda 

sociedade e que a partir dos resultados, podem acompanhar as políticas 

implementadas por diferentes esferas do governo. No caso da Prova Brasil, ainda pode 

ser observado o desempenho específico das escolas públicas do país. 

Tendo em vista um bom aproveitamento e uma participação de 

excelência nesse processo, conforme indicadores abaixo, nós da Escola Classe 19 do 

Gama nos voltamos para um planejamento de várias ações envolvendo: palestras 

sobre o tema para o público-alvo, ciclos de conversas (esclarecendo e eliminando 

dúvidas), atividades simuladas, orientações específicas de preenchimento de gabarito, 

dinâmicas motivacionais, dentre outras. 

 

PROVA BRASIL – INDICADORES E TAXAS (PDE 2012)
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IDEB – (PDE 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXAS DE RENDIMENTOS (PDE -2013) 
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II – SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL – SIPAEDF 

Tem o objetivo de assegurar o processo de avaliação do 

desempenho dos estudantes, de gestão e do contexto escolar com vistas a (re) 

direcional políticas públicas educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas que 

promovam a equidade e a qualidade no processo de ensino-aprendizagem. 

- Prova Diagnóstica: É embasada pela concepção formativa de avaliação e seus 

resultados foram apresentados por meio do estudo do comportamento de marcação 

dos estudantes, possibilitando a interpretação pedagógica e geração de ações de 

intervenção e realinhamento de processo pedagógicos e de gestão educacional. 

Participantes: alunos do 2º ano e 4º anos dos Anos Iniciais, 6º e 8º ano dos Anos Finais 

e 1ª série e 2ª série do Ensino Médio. 

- Outras avaliações em 2019: Simulado DF e SAEB. 

 

IV - CONSELHO DE CLASSE 

 

O Conselho de Classe é um órgão colegiado, presente na 

organização escolar, em que os educadores juntam-se bimestralmente com a 

coordenação pedagógica, a equipe gestora e a equipe de apoio à aprendizagem, com 

o propósito de se ter um olhar mais atencioso ao desenvolvimento individual dos 

alunos, bem como verificar se os objetivos, processos, conteúdos e relações estão 

coerentes com o referencial de trabalho pedagógico da Escola Classe 19 do Gama; 

analisando de forma ética aspectos pertinentes aos avanços alcançados no processo 

de ensino e aprendizagem e estratégias pedagógicas adotadas, entre elas, projetos 

interventivos e reagrupamentos. 

A organização do Conselho de Classe se dá através do 

preenchimento da ficha de Conselho, na qual são registradas informações como: o 

total de alunos frequentes e infrequentes, alunos com necessidades de aprendizagem 

mais acentuadas, providências tomadas, encaminhamentos necessários, 

potencialidades e fragilidades encontradas ao longo do bimestre. 

A partir dessa ficha, analisa-se o desenvolvimento da turma de 

modo geral, porém observa-se também com muita precisão rendimento individual de 
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cada aluno, verificando seus progressos pessoais e indicando pontos que ainda serão 

necessários superar. Esse olhar é ainda mais intenso quando se trata dos alunos 

atípicos, pois, nesses casos, o trabalho de encontrar estratégias que alcancem as 

necessidades desses alunos é realizado afinco a fim de oferecer um trabalho de 

excelência. 

Os registros dos Conselhos de Classes são assinados pelos 

membros que participaram dando ciência das informações contidas nele e ficam a 

disposição para eventuais consultas, suporte para o professor do ano seguinte que 

deseja conhecer os alunos que estão sob seus cuidados, respaldo a cerca das 

providências tomadas ao longo do bimestre ou ano letivo, acompanhamento do 

desenvolvimento da turma, ou simplesmente para apreciação dos interessados. 

 

V - AVALIAÇÃO ESCRITA 

 

Dentre as formas de registro, faz parte das estratégias pedagógicas 

a avaliação escrita, que, nesta instituição de ensino, não possui caráter de quantificar o 

saber ou atribuir um valor ao conhecimento aprendido. Porém, possui o objetivo de 

acompanhar o aprendizado, observando o desenvolvimento individual para que se 

possa atuar de forma específica nas necessidades de cada estudante. 

Diante disso, essa avaliação é construída a partir de descritores 

que, como o próprio nome sugere, descrevem os conhecimentos e habilidades que os 

educandos necessitam para concluir a série/ano com êxito e autonomia em seu 

aprendizado. Assim, a avaliação escrita perde o foco quantitativo das notas e, seguindo 

os princípios da LDB 9394/96, passa a dar prevalência aos aspectos qualitativos, pois 

ela é considerada apenas mais um instrumento de registro individual do estudante. 

Essa avaliação é elaborada pelos professores que compartilham a 

mesma série/ano. Sua elaboração pode ocorrer de duas maneiras: 

 

• Coletivamente: onde os descritores são distribuídos entre os professores para 

que sejam elaboradas as questões, e em seguida as reúnam em um documento 

único formando a avaliação escrita.  
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• Um professor responsável por bimestre: cada bimestre letivo um professor fica 

responsável pela elaboração da avaliação escrita, porém é necessário que os 

demais colegas de série/ano tenham conhecimento a cerca dos conhecimentos, 

habilidades e conteúdos que estarão sendo verificados.  

É importante destacar que todo o processo de construção da 

avaliação escrita é acompanhado pelo coordenador pedagógico, desde a distribuição 

dos descritores, quando necessário, à revisão final desse documento, a fim de garantir 

que o trabalho seja realizado dentro dos princípios e práticas pedagógicas que 

norteiam as atividades diárias da Escola Classe 19 do Gama. 

 

 

VII - PSICOGÊNESE DA ESCRITA E/OU ANÁLISE DE TEXTOS NARRATIVOS 

 

A Escola Classe 19 do Gama utilize dois instrumentos de avalição 

e acompanhamento pedagógico, sendo um para alunos não alfabetizados e outro para 

alunos já alfabetizados. O primeiro trata-se da Psicogênese da Língua Escrita baseada 

na teoria desenvolvida por Ana Teberosky e Emília Ferreiro.O Segundo, baseia-se na 

análise de textos narrativos, nos quais são avaliados progressão temática, elementos 

da narrativa, coesão, segmentação, pontuação e ortografia. 

Ambos os testes são realizados pela vice-diretora no início do ano 

letivo e no fim de cada bimestre. Os resultados são analisados pela equipe e 

disponibilizados aos professores que utilizarão como recurso para o desenvolvimento 

dos reagrupamentos interclasse e intraclasse; reforço ou projetos interventivos. 

Cada professor poderá realizar o teste com seus alunos, podendo 

utilizá-los como mais um recurso de intervenção em classe. 

 

VIII - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO ALUNO 

 

Na Escola Classe 19 do Gama, o relatório descritivo individual do 

aluno é um documento cuja finalidade é mostrar o desempenho do discente durante o 

bimestre letivo. O professor ao elaborar o registro deve considerar as conquistas que o 

estudante demonstrou e os aspectos que ainda necessita ser trabalhados para que ele 
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alcance os objetivos propostos, pontuando as intervenções realizadas que o ajudaram 

a superar suas necessidades e de que forma este respondeu às ações, destacando 

sempre os eixos do currículo da educação básica que precisam ser contemplados. 

Quando se tratar de ANEEs – estudantes com deficiência e 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) – inclusos, o relatório deve constar 

referência a laudo médico, uso de medicação, providências de relatórios médicos e 

outras solicitações. 

 

 

IX – ENSINO ESPECIAL 

 

Na modalidade do Ensino Especial, a avaliação assume um 

caráter individual e personalizado no que diz respeito aos alunos com Transtorno 

Global de Desenvolvimento – TGD, atendidos nesta instituição. Atendidos em classes 

especiais com no máximo dois alunos, a avaliação é feita através de Relatório de 

Acompanhamento Individual, realizado no final de cada semestre e pelo diagnóstico, 

realizado no início do ano. 

PPI – Plano Pedagógico Individual – É uma ficha de Relatório de 

Acompanhamento Individual do ANEE - estudantes com deficiência e Transtorno 

Global do Desenvolvimento (TGD),  com o objetivo de personalizar o atendimento do 

aluno com Transtorno Global do Desenvolvimento – TGD – de modo que o mesmo seja 

atendido na sua individualidade, quer seja em aspectos funcionais, quer seja em 

desenvolvimentos de habilidades e competências acadêmicas O PPI tem validade 

semestral, podendo ser alterado diante da observação do professor e do Conselho de 

Classe. 

Esta modalidade de acompanhamento/avaliação não contempla os 

alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento – TGD nem outros ANEEs – Alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais inclusos em classes comuns, pois os 

mesmos são avaliados de acordo às modalidades de avaliação do nível/série que 

freqüentam. 

Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem ser 

largamente utilizados ao longo do período letivo. Esses instrumentos devem permitir ao 
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professor colher informações sobre a capacidade de aprendizado dos alunos, medida, 

em especial, pela competência dos mesmos para resolver problemas e instrumentalizar 

o conhecimento para a tomada de decisões. 

Cabe ao professor, definir os instrumentos que serão utilizados para 

melhor acompanhar o processo de aprendizado de seus alunos. 

Não existem instrumentos específicos de avaliação capazes de 

detectar a totalidade do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. É diante da 

limitação que cada instrumento de avaliação comporta que se faz necessário pensar 

em instrumentos diversos e mais adequados com suas finalidades, para que dêem 

conta juntos, da complexibilidade do processo de aprender.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Currículo Escolar requer uma organização do tempo/espaço em 

que a escola vai desenvolver os diferentes conhecimentos e valores. 

 

A escola tem como um de seus objetivos promover o desenvolvimento dos 

sujeitos e a “interação” social destes. Podemos afirmar que na escola ocorre um 

processo de humanização – apesar de tal processo não ocorrer somente neste 

espaço. E neste momento que a interação entre professor e aluno se torna 

necessária, pois é o professor o responsável direto pela mediação de tal 

processo no espaço escolar.            

(LIMA, 2007). 

 

O processo de humanização na escola começa na sala de aula 

quando o professor introduz a inovação desafiando cada aluno à descoberta, 

aproveitando seus dons e talentos. A principal tarefa é o resgate de valores com 

influência positiva. 

Os alunos são valorizados pelo que são. Cada um é importante, 

portanto é apreciado pelo que é, tratado como pessoa recebendo devida atenção, amor 

e afeto para que ele se sinta como pessoa valiosa dentro da sala de aula. A formação 

de cada aluno implica um trabalho constante e é fundamental que o professor apoie e 

estimule a ir adiante. Não basta somente estar preparado pedagogicamente, mas 

também dar atenção aos alunos. Esse processo implica envolver-se mais com o aluno 

dentro e fora da sala de aula. 

O professor promove a mudança do aluno através do ensino. O 

jeito de se comunicar pode aproximar ou afastar o aluno. A interação oferece 

facilidades no desenvolvimento das atividades comuns do dia-a-dia, possibilitando a 

compreensão e a realização. 

E é na seleção, organização e sistematização desses 

conhecimentos historicamente constituídos e acumulados – que se acredita que os 

alunos devam aprender – que começamos a perceber as definições e as funções do 

currículo escolar. O ingresso dos alunos nas instituições escolares possui alguns 
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objetivos claros. Dentre estes, encontramos a necessidade de acesso desses alunos a 

determinados bens culturais como literatura, artes, conhecimentos teóricos e ciências. 

Esse acesso não se limita aí, também avança sobre os meios e tecnologias de 

informação e comunicação como o computador. 

 

Um currículo preocupado com os reais objetivos da escola, se 

preocupa, também, em possibilitar tais acessos, viabilizando situações de 

aprendizagens a partir deles. E é importante que ocorra a promoção dessas aquisições 

não só para o desenvolvimento pessoal do sujeito, mas para que toda essa gama de 

conhecimentos gerados esteja à disposição e a serviço de todos que fazem parte da 

comunidade escolar e dos que a cercam. o currículo também atende à diversidade, é 

orientado para inclusão de todos ao acesso de bens culturais e do conhecimento, pois 

hoje a diversidade também é recebida na escola. 

Dentre as práticas implantadas pela escola, a mais legitimamente 

ligada à sua razão de ser é o desenvolvimento do currículo escolar. Muito mais do que 

um conjunto de saberes dividido em áreas de conhecimento, disciplinas, atividades e 

projetos. O currículo é o coração da escola e é por ele que pulsam e se mostram as 

mais diversas potencialidades manifestas pelos alunos nos seus escritos, jogos, 

experimentos e brincadeiras. A força do currículo escolar é tanta que costuma recair 

sobre ele o êxito ou fracasso escolar. 

A organização curricular desta instituição de ensino é regida pelo 

Currículo em Movimento da Educação Básica do Ensino Fundamental Anos Iniciais; 

obedecendo a legislação vigente; abrangendo o estudo de linguagens, a arte, a e 

educação física, a matemática, ciências humanas, ciências da natureza, o ensino 

religioso, projetos, valores e temas transversais como: Educação para a Diversidade; 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Cultura Afro Brasileira e 

Indígena. 

A linguagem é o estudo da palavra articulada ou escrita, utilizada 

como meio de comunicação entre pessoas, com o objetivo de representar o mundo de 

forma verbal, escrita ou dinâmica. 

A arte possibilita ao aluno o conhecimento por meio dos sentidos, 

levando- o a perceber, criar e registrar melhor a sua realidade. O ensino da arte se da 
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através das artes visuais, do teatro, da música e da dança. 

É através da educação física, que a criança se manifesta usando 

o seu próprio corpo como veículo da cultura corporal de movimento, visando o 

desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social. 

O ensino da matemática já passou por vários períodos, desde o 

ensino de caráter decorativo, até se chegar a conclusão que a própria criança pode 

contribuir de forma lúdica, conceitos que antes eram vistos como complexos. 

A aplicabilidade das ciências humanas se dá, quando a história e 

a geografia se apresentam de fora harmônicas, estabelecendo relações entre p 

passado e o presente, deixando bem definidas, tanto na dimensão histórica como na 

dimensão geográfica. 

Na década de 1990 as ciências da natureza são apresentadas 

como conceitos não prontos, possibilitando assim o indivíduo a construir idéias com 

foco no: ambiente, ser humano e saúde e recursos tecnológicos. 

O objetivo do ensino religioso é de dar ênfase à igualdade de 

direitos, ao respeito e a tolerância religiosa, de forma que seja possível o convívio em 

sociedade, respeitando diferenças culturais e religiosas.A escola, como lugar legítimo 

de aprendizagem produção e reconstrução de conhecimento, acompanha as 

transformações da ciência contemporânea, adota e apóia as exigências 

interdisciplinares. Com a prática interdisciplinar a distância entre as disciplinas 

escolares e o cotidiano do aluno pode ser estreitado pelos temas transversais, que são 

assuntos da vida diária, facilitadores do encontro de soluções para necessidades da 

atualidade. 

No que diz respeito à acessibilidade, compartilhamos com as 

idéias de Moreira (1997) de que a visão de currículo inclui o currículo formal referente a 

planos e programas; o currículo em ação, ou seja, o que de fato acontece na escola. 

Sendo assim, as adaptações curriculares envolvem medidas que adéquam o currículo 

às características dos alunos nos diferentes níveis de concretização. Considerando o 

momento que ora vivenciamos, da construção de uma escola para todos, faz-se 

necessária uma maior dinamicidade curricular, que propicie os ajustes para o 

atendimento à diversidade. 

Os conteúdos devem ser relevantes e significativos do ponto de 
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vista social para formar um estudante participativo e que se responsabilize pelo seu 

próprio saber. 

Um exemplo pertinente foi o lixão constituído por grande maioria 

da comunidade durante anos e anos à beira do muro da escola. Incomodava a todos 

da escola e muitas das vezes era impossível para os alunos e professores ter 

rendimento satisfatório na sala de aula devido o mal cheiro. Mesmo com a retirada do 

lixo pela Administração Regional do Gama, a pedido da escola, o espaço já era 

considerado como “lixão” e o depósito continuava. 

 

Ao reunir o grupo de professores para preparar a Semana de 

Educação para a Vida, surgiu a idéia de poderíamos fazer ações de conscientização, 

retirada do lixo e aproveitamento do espaço com o plantio de árvores com a 

participação de toda a comunidade, tendo como melhores conscientizadores as 

crianças da escola. Então foi convocada uma reunião com toda a comunidade e o 

assunto foi debatido. Todos perceberam que tinham que participar para transformar 

aquela triste realidade. Um mutirão de limpeza e plantio das árvores foi marcado para 

um sábado e os alunos também elaboraram e entregaram panfletos de manifesto para 

conservação da nova área verde. Desde então, o local permanece limpo e cuidado 

pela própria comunidade. Percebemos o respeito da comunidade para com a escola e 

com o meio ambiente. 

O conhecimento vindo por meio do currículo não é estático, está 

em movimento para acompanhar a realidade dos alunos para que eles se tornem 

sujeitos do saber. E muitas vezes a escola tem de fazer adaptações para que o aluno 

alcance esses objetivos somando esforços com a famílias, com outras instituições e 

até mesmo fazendo adaptações deste currículo para assim alcançar esses objetivos. 

O currículo em movimento do Distrito Federal busca abrir espaços 

para as temáticas relevantes na sociedade como: a Sustentabilidade Ambiental, 

Direitos Humanos, respeito, valorização das diferenças, temas estes que devem 

permear todo o currículo, independente da disciplina. 

Os professores e toda a equipe da escola buscam se apropriar de 

conhecimentos que embasem esta nova perspectiva através da formação continuada, 

realizando estudos nas coordenações e participando de palestras para assim se 
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qualificarem melhor para desempenhar o seu papel. 

Diante disso, a Escola Classe 19 ao focalizar estas necessidades 

trabalha os temas por meio de projetos, peças teatrais, reagrupamentos intra e inter 

classe, com parcerias entre professores e com outras instituições, como: Batalhão 

Escolar, Centros de Saúde, entre outros, de maneira que propiciem aos alunos 

vivenciar os conteúdos que favoreçam a construção de sua aprendizagem e a 

transformação de sua realidade. 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

 

 

Dimensão: 1. Pedagógica 

 

2. Administrativa  

 

3. Financeira  

 

4. Resultados Educacionais  

 

 

 

1. Pedagógico  

 

1.1. Objetivos: 

 

Promover a integração entre todos os segmentos da instituição, levando-

os a perceber a relevância de seu papel na formação plena do educando; 

 

Garantir à criança a partir de 06 anos de idade a aquisição do letramento 

e alfabetização matemática, na perspectiva da ludicidade e de seu 

desenvolvimento global; 

 

Assegurar a inclusão educacional dos ANEEs – estudantes com 

deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), garantindo 

que sejam atendidos em suas necessidades. 
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1.2. Metas: 

 

Nº Metas Ações Cronograma Responsáveis 
Avaliação das 

ações 

1. 

Garantir e 

fortalecer a 

organização e 

ação dos 

segmentos 

específicos 

existentes na 

escola. 

. 

1. Discutindo e 

elaborando o Projeto 

Pedagógico 

do ano 2014, com 

todos os segmentos 

da Comunidade 

Escolar. 

Coletivas do 

mês de 

fevereiro. 

Toda a 

comunidade 

escolar: pais, 

alunos, 

professores, 

gestores e 

demais 

funcionários. 

Análise de 

resultados por 

meio da 

avaliação 

institucional. 

2. Realizando reuniões 

para avaliações e 

auto avaliações dos 

segmentos, visando 

possíveis mudanças. 

1 encontro por 

bimestre. 

Gestores e 

coordenadores 

3. Promovendo eventos 

culturais e sociais que 

intensifiquem a 

participação da 

família na escola. 

Ao longo do 

ano 

letivo. 

Gestores, 

coordenadores 

e professores 

4. Efetivando o 

envolvimento do 

Conselho Escolar. 

1 encontro no 

início do ano e 

1 bimestral. 

Gestores e 

Orientação 

escolar 
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5. Informando os 

resultados acadêmicos 

dos alunos aos 

responsáveis, através 

de reuniões de pais e 

mestres. 

 
Professores  

2. 

Otimizar todas as 

coordenações 

pedagógicas 

1. Acompanhando o 

cumprimento das 

coordenações, 

tornando-as 

produtivas, dinâmicas 

e articuladas. 

Ao longo do 

ano letivo. 
 e gestores. 

Por meio de 

supervisão e 

controle. 

Garantir a todos 

os alunos o 

avanço nas suas 

hipóteses de 

escrita. 

2. Acompanhando os 

níveis de 

desenvolvimento 

dos alunos, através 

da aplicação do 

teste da 

psicogênese da 

escrita. 

No início do 

ano 

letivo e ao final 

de cada 

bimestre. 

 

professores e 

gestores 

Análise de 

resultados por 

meio do Fórum 

de Avaliação 

do BIA 

(2 por ano). 

Utilizar os livros 

didáticos 

escolhidos pelo 

P.N.L.D. 

3. Elaborando Plano 

de curso de acordo 

com o currículo em 

movimento e o livro 

didático adotado, zelando 

por sua utilização. 

Na Semana 

Pedagógica de 

início de ano. 

professores e 

gestores 

Por meio da 

supervisão e 

controle. 

Elevar em 50% a 

participação dos 

docentes em 

cursos de formação 

continuada. 

4. Viabilizando a participação 

dos 

docentes nos encontros, 

palestras, cursos, 

seminários, ofertados 

pela Secretaria de 

Educação. 

Ao longo do 

ano letivo. 
  gestores 

Por meio da 

supervisão e 

controle. 
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Reativar a 

biblioteca 

5. Organizando e 

disponibilizando os 

livros recebidos 

pelo FNDE, de 

acordo com a faixa 

etária. 

Início do ano 

letivo 

 gestores 

Por meio da 

supervisão e 

controle. 

2. 

Reativar a 

biblioteca 

6. Garantindo às 

turmas o uso 

semanal por meio de 

escala 

Início do ano 

letivo 
Professores 

Por meio da 

supervisão e 

controle 

Ativar a sala de 

informática 

7. Solicitando recursos 

humanos aos órgãos 

competentes. 

Segundo a 

disponibildade 

de recursos 

humanos 

Gestores 

Promover dois 

estudos coletivos 

por mês. 

8. Oferecendo estudos 

nas coordenações 

coletivas de acordo 

com a necessidade 

do Grupo. 

2 vezes a cada 

mês. 
 gestores 

Análise de 

resultados por 

meio da 

Avaliação 

Institucional (2 

por ano). 

Otimizar todos os 

serviços de Apoio 

à Aprendizagem. 

9. Articulando as ações 

dos serviços de 

apoio, (Sala de 

Recurso e E.E.A.A.) 

às necessidades da 

escola. 

Ao longo do 

ano letivo. 

Gestores, 

EEAA, Sala de 

Recursos 

Executar todos os 

Projetos 

Educacionais que 

componham as 

Políticas Públicas 

da Educação no 

DF, visando 

alcançar os índices 

propostos no 

IDEB. 

10. Implementando os 

Projetos 

Educacionais do 

Governo: Provinha 

Brasil, BIA, Prova 

Brasil, entre outros. 

 

 gestores 

  11. Realizando Projetos Ao decorrer professores e Após a 
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2. Acompanhar a 

elaboração e 

execução dos 

Projetos 

específicos. 

que proporcionem o 

desenvolvimento 

Global do aluno: 

inclusão, prevenção a 

violência e uso de 

drogas, valores, 

hábitos de leitura, 

entre outros. 

dos bimestres. gestores finalização de 

cada projeto, 

em 

Coordenação 

Coletiva. 

3. 

Atender a todos os 

ANEE’s em suas 

necessidades e 

assegurar os seus 

direitos previstos 

na legislação 

vigente. 

1. Promovendo estudos 

coletivos específicos. 

Ao longo do 

ano letivo. 

 gestores 

Gestores e 

EEAA 

Por meio da 

supervisão e 

Controle das 

informações. 

2. Articulando as ações 

dos serviços de Apoio 

à Aprendizagem, em 

prol do atendimento ao 

professor, aluno e 

seus responsáveis. 

Acionando, sempre que 

necessário, os órgãos 

competentes, quando os 

direitos dos estudantes 

com deficiência e 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), 

forem violados. 

Gestores e 

professores 
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Plano de Ação 2019 
Equipe de Apoio – EEAA, SAA 

 

CRE: GAMA 

Unidade Escolar:   E. C. 19                                                                           Telefone: 3901 8104 

Psicólogo responsável:                                                                                       Matrícula 

SEEDF:                             CRP: 

SILVIO DE ARAÚJO SANTOS CARDOSO FERNANDES                                    44.866-4                                         

8.362/1 

E-mail:                                                                                                                   Celular: 

silvio196@hotmail.com                                                                                         99963 0686 

Turno(s) de atendimento: 

Matutino 

Pedagogo responsável:                                                                                       Matrícula 

SEEDF:     

EDIVAN DA COSTA MADUREIRA                                                                 36.474-6                     

E-mail:                                                                                                                   Celular:  

edyvan.costa@ig.com.br                                                                                        99986 7601 

Turno(s) de atendimento: 

Matutino e vespertino 

Profissional da SAA:                                                                       Matrícula SEEDF: 

E-mail:                                                                                                                     Celular: 

Turno(s) de atendimento: 

Unidades Escolares Atendidas no Pólo: 

Profissional da Sala de Recursos:                                                                       Matrícula 

SEEDF:  

VERA LUCIA GAUDÊNCIA DA SILVA                                                             34.562-8 

E-mail:                                                                                                                   Celular: 

v.freire25@hotmail.com                                                                                      98632 3347 

Turno(s) de atendimento:  

Matutino e Vespertino 

Orientador (a) Educacional:                                                                                   Matrícula 

SEEDF: 

E-mail:                                                                                                                       Celular: 
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Turno(s) de atendimento:  

 

 
 

 

Diagnóstico inicial (Neste campo, deverá ser descrito o breve histórico sobre a 

Unidade Escolar e seus serviços de apoio) 

A Escola Classe 19 do Gama conta atualmente com 19 (dezenove) classes do 1º 

ao 5º ano e 4 (quatro) classes especiais de Transtorno Global do Desenvolvimento, atendendo  

essa clientela nos turnos matutino e vespertino. Os ANEEs - Alunos com Necessidades 

Educacionais Especais são atendidos em horário contrário na própria escola,  bem como os 

alunos com Transtornos Funcionais, que são atendidos no pólo da E.C 01 do Gama.  Os 

alunos na sua maioria são residentes no setor leste, onde se localiza a escola. Porém, há um 

número significativo de alunos que residem no entorno do Gama, contribuindo para o não 

recebimento dos atendimentos dos serviços de apoio e Projeto Interventivo. O trabalho da 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) são fundamentados pela OP - 

Orientação Pedagógica.  A escola não consta com o SOE - Serviço de Orientação Pedagógica  

desde meados de 2015.        

 

 
 

 

 DIMENSÕES 

DE ATUAÇÃO 

PDE/MET

A 

OBJETIV

OS 

AÇÕES RESPONSÁV

EIS 

CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃO 

Assessoria ao 

trabalho 

Pedagógico/ Ação 

junto ao Corpo 

Docente 

Meta 4 

 Estratégia 

4.3 -

Promover a 

articulação 

pedagógica 

em rede, 

envolvendo 

o 

atendiment

Realizar o 

Estudo de 

Caso 

Analisar práticas 

escolares 

favorecendo o 

desempenho escolar 

dos alunos, com 

vistas à 

concretização de 

uma cultura de 

sucesso escolar. 

 Assessorar 

Pedagogo e 

psicólogo da 

EEAA, 

professora da 

Sala de 

Recursos, 

Equipe 

Gestora. A 

escola não 

consta com 

Segundo 

semestre 

letivo. 

Verificação 

do estudo de 

caso do ano 

anterior e os 

avanços 

alcançados  

pelo aluno no 

decorrer dos 

semestres.seme

stre. 
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o no ensino 

regular na 

modalidade 

da 

educação 

especial na 

perspectiva 

da 

educação 

inclusiva o 

atendiment

o no ensino 

regular na 

modalidade 

da 

educação 

especial na 

perspectiva 

da 

educação 

inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 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-

metodológicas de 

ensino com foco na 

construção de 

habilidades e 

competências pelos 

alunos. 

 Contribuir no 

planejamento e 

acompanhamento 

dos projetos 

interventivos e 

reagrupamentos da 

escola.médicos. 

coordenadores 

pedagógicos 

neste ano. 

Assessoria ao 

trabalho 

Pedagógico/ Ação 

junto ao Corpo 

Docente 

Meta 7 

Estratégia 

7.23 

Induzir o 

processo 

contínuo de 

Participar  

do 

Conselho 

de Classe 

 Analisar práticas 

escolares 

favorecendo o 

desempenho escolar 

dos alunos, com 

vistas à 

Pedagogo e 

psicólogo do 

EEAA, 

professora da 

Sala de 

Recursos e  

Equipe 

No decorrer do 

ano letivo. 

Análise da 

psicogênese e 

outros testes 

avaliativos  

realizados em 

cada início de 

bimestre no 
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auto 

avaliação 

das escolas 

da 

educação 

básica. 

concretização de 

uma cultura de 

sucesso escolar. 

 Assessorar 

a 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-

metodológicas de 

ensino com foco na 

construção de 

habilidades e 

competências pelos 

alunos. 

Contribuir no 

planejamento e 

acompanhamento 

dos projetos 

interventivos e 

reagrupamentos da 

escola. 

 

 

 

 

 

 

Gestora. A 

escola não 

possui 

coordenadoras  

pedagógicas 

neste ano. 

sentido de 

acompanhar  o 

ensino e a 

aprendizagem.. 
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Mapeamento 

Institucional/As- 

sessoria ao 

Trabalho 

Coletivo/ Ação 

junto ao Corpo 

Docente/ Ação 

junto ao Corpo 

Discente 

Meta 2 

Estratégia -

2.35 

Fomentar 

ações 

pedagógi

cas que 

promova

m a 

transição 

entre as 

etapas da 

educação 

básica e 

as fases 

do ensino 

fundame

ntal e que 

gerem 

debates e 

avaliaçõe

s entre os 

profissio

nais da 

educação 

sobre a 

organizaç

ão 

escolar 

em ciclos 

e a 

organizaç

ão do 

trabalho 

pedagógi

co, 

Promover  

a 

Transição 

Escolar 

 Escuta 

pedagógica com 

professores, 

direção,  sala de 

recursos e outros. 

 Reunião 

entre os professores 

das salas de recursos 

da escola de origem 

e escola sequencial 

para informações 

dos ANEEs. 

 Observaçã

o do espaço físico da 

escola sequencial de 

acordo à necessidade 

do ANEE. 

 Relatório 

de Avaliação e 

Intervenção 

Educacional 

realizado pela 

EEAA. 

 Acompanh

amen-to junto a 

UNIEB das 

indicações dadas em 

cada estudo de caso, 

observando a 

especificidade do 

aluno. 

 Pedagogo e  

psicólogo da 

EEAA, 

professora da 

sala de 

recursos e  

Equipe 

Gestora. A 

escola não 

tem 

coordenadoras 

pedagógicas. 

Segundo 

semestre 

letivo. 

Análise dos 

resultados 

alcançados 

pelos alunos de 

forma global. 
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buscando 

melhorar 

a 

qualidade 

da 

educação

. 

 

2. Administrativo 

 

2.1. Objetivos: 

Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos servidores da Unidade escolar 

para o bom desempenho de suas funções 

Assegurar o atendimento a comunidade escolar no que concerne a emissão de 

escrituração, declarações, entre outros 

 

2.2. Metas: 

Nº Metas Ações Cronograma Responsáveis 
Avaliação das 

Ações 

1. 

Atender a todos os 

servidores em suas 

necessidades 

funcionais e 

observar critérios 

legais pertinentes a 

cada segmento. 

1. Mantendo 

atualizados dados 

pessoais dos 

funcionários. 

Ao longo do 

ano letivo. 

Supervisor e 

Gestores 

Análise de 

resultados por 

meio de 

avaliação 

institucional com 

participação de 

todo quadro de 

servidores. 

2. Orientando-os 

quanto aos 

aspectos legais e 

procedimentos 

relativos a 

assuntos de seu 

interesse 

profissional, como 

férias, licenças, 

pagamento... 

3. Cumprindo prazos 

para entrega de 
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3. Financeiro 

 

3.1. Objetivos: 

Otimizar a utilização dos recursos financeiros com o envolvimento efetivo das 

instâncias colegiadas: Conselho Escolar, APM. 

 

3.2. Metas: 

 

Nº Metas Ações Cronograma Responsáveis 
Avaliação 

das Ações 

1. 

Utilizar a totalidade dos 

recursos (PDAF, PDDE) de 

acordo com  as 

necessidades 

pedagógicas, 

administrativas, tomando 

por base a legislação 

vigente. Promover, 

juntamente com o 

Conselho Escolar  e Caixa 

Escolar, atividades e ações 

(rifas, bingos, festa 

1. Convocando as 

instituições 

responsáveis – 

APAM e Conselho 

Escolar – para 

deliberar e 

acompanhar a 

utilização dos 

recursos 

financeiros 

Ao longo do 

ano letivo. 

Gestores e 

Conselho 

Escolar 

Acompa-

nhamento e 

supervisão da 

comunida-de 

escolar. Por 

meio de 

análise dos 

resultados e 

da supervisão 

e controle. 

documentos. 

2. 

Garantir o 

atendimento a toda 

comunidade em 

suas necessidades. 

Mantendo atualizado 

e organizado o 

serviço de 

escrituração escolar 

(registros, 

documentos, diários 

de classe, relatórios).  

Ao longo do 

ano letivo. 

Professores e 

secretários 

Análise de 

resultados por 

meio de 

avaliação 

institucional. 
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junina...) para a captação 

de recursos financeiros 

destinados às despesas 

não alcançadas pela verba 

disponibilizada pelo 

governo. 

2. Discutindo e 

identificando com 

a comunidade 

escolar as 

necessidades da 

escola. 

3. Divulgando, por 

meio de murais e 

cartazes, as ações 

que estão sendo 

desenvolvidas com 

os recursos 

arrecadados. 

 

 

 

4. Resultados Educacionais 

 

4.1. Objetivos: 

 

Promover a melhora no desempenho da escola em relação aos 

indicadores relevantes da Educação no âmbito nacional e distrital. 
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4.2. Metas: 

 

Nº Metas Ações Cronograma Responsáveis 
Avaliação das 

Ações 

1. 

Aumentar o índice 

de 

desenvolvimento 

da Educação 

Básica (IDEB). 

Realização de 

projetos 

interventivos 

reagrupamento, 

reforço escolar. 

Ao longo de 

dois anos. 

Gestores, 

professores e 

coordenadores 

Análise de 

resultados a partir 

dos dados PDE 

Interativo e dos 

outros 

levantamentos 

realizados pela 

SEEDF. 

2. 

Melhorar o 

desempenho dos 

alunos na Prova 

Brasil. 

Ao longo do 

ano letivo. 

Gestores, 

professores e 

coordenadores 

Análise de 

resultados a partir 

dos dados PDE 

Interativo e dos 

outros 

levantamentos 

realizados pela 

SEEDF. 

3. 

Melhorar o índice 

de rendimento dos 

alunos. 

 Bimestralmente 

Gestores, 

professores e 

coordenadores e 

responsáveis 

4. 

Diminuir o 

quantitativo de 

alunos com 

distorção 

idade/série. 

Realização de 

projetos 

interventivos, 

reagrupamentos, 

reforço escolar. 

Ao longo do 

ano letivo. 

Gestores, 

professores, 

orientação 

educacional, 

equipe de apoio, 

coordenadores e 

responsáveis. 

5. 
Diminuir o índice 

de evasão escolar. 

Realização de 

projetos 

interventivos, 

reagrupamentos, 

reforço escolar, 

contato com a 

família, visitação 

domiciliar. 

Bimestralmente 

Gestores, 

professores, 

coordenadores 

responsáveis e 

conselho escolar. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

O acompanhamento do projeto se dará em todos os momentos de 

planejamento das ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de cada 

ano letivo deve-se reestruturar o plano de ação, definindo as ações a serem 

executadas no referido ano letivo. O processo de avaliação do Projeto - Pedagógico 

ocorrerá de forma coletiva com a comunidade escolar, onde serão realizadas leituras, 

avaliação, reavaliação e quando necessário ajuste no mesmo adequando-o a realidade 

de nossa escola. 

Cabe à direção e à coordenação pedagógica da escola e os 

serviços de apoio a responsabilidade de articular e proporcionar momentos para 

reflexão e implementação do Projeto Pedagógico nos encontros específicos com 

professores ou nos momentos que exigem a participação de toda a comunidade 

escolar, visto que já vêm definidas as datas no calendário escolar SEEELDF. Sendo 

assim, “a organização escolar democrática implica não só a participação na gestão, 

mas a gestão da participação.” 

Conforme diz Libaneo (2004 p.235), “a avaliação diz respeito a um 

conjunto de ações voltadas para o estudo sistemático de um fenômeno, uma situação, 

um processo, um evento, uma pessoa tentando emitir um juízo de valor”. Nesse 

aspecto, a avaliação propõe a coleta de informações, tendo diversos e diferentes meios 

de verificação dos aspectos avaliados para, com base nos juízos de valor, tomar 

decisões. 

Avaliaremos o Projeto Pedagógico utilizando, quando necessário, 

questionários, debates, mesa redonda e outros com apresentação de dados e 

resultados, positivos ou não, para continuidade das ações que estão compatíveis ao 

proposto nos objetivos deste.
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PROJETOS 

ESPECÍFICOS 
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 Mala Viajante: O professor fará a seleção dos livros literários que serão 

levados pelos alunos na “Mala Viajante” toda sexta-feira e devolverão na segunda-

feira seguinte com o trabalho escrito referente a leitura realizada. É importante 

destacar que na sexta-feira, ao entregar a “Mala Viajante”, o professor fará o sorteio 

de um aluno que deverá apresentar a história lida para toda a turma na segunda, 

sendo que o papel da família nessa apresentação é de extrema importância para 

que se resulte em um trabalho criativo e dinâmico. 

 Programa de Educação Ambiental Lobo Guará 

O Programa de Educação Ambiental Lobo Guará, criado em 30 de setembro de 

2003 é um programa que tem por objetivos gerais promover a Educação Ambiental 

para a preservação da fauna, flora e dos ambientes natural e urbano. O Programa 

visa inserir um conhecimento preservacionista, promovendo uma reflexão e uma 

mudança no comportamento e hábitos que agridam a natureza, dando ênfase à 

repressão do tráfico ilícito de animais silvestres. O Programa surgiu da necessidade 

de ações voltadas à educação do meio ambiente, com a finalidade de conscientizar 

as crianças de hoje para, no futuro, diminuir os ilícitos ambientais. 

O Programa conta com uma estrutura educativa realizada por meio de palestras, 

Curso Guardiões que fora crianças guardiões ambientais e a apresentação do teatro 

com a peça “LOBO GUARÁ, O GUARDIÃO DO CERRADO”, em que os alunos 

interagem com os atores, onde o tema principal refere-se ao tráfico ilícito de animais 

silvestres. 

O alvo principal do Programa são os estudantes de 06 a 11 anos e a população em 

geral. As escolas devem entrar em contato com o Programa para agendar o 

trabalho; e com antecedência, com o dia e hora definida. Para o Curso guardiões 

deve-se enviar um ofício solicitando e esperar contato para análise. 

O Programa não tem barreiras dentro do Distrito Federal. A maioria das cidades 

satélites já foi visitada, incluídas não apenas escolas, como também, parques 

ecológicos, shoppings e órgãos do GDF. Com algumas exceções o teatro tem ido 

até o entorno de Brasília pra passar essa importante mensagem. 

 PROERD – Programa de Resistência às Drogas e à violência (PMDF) 



 

82 

 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), da 

Polícia Militar, tem foco na prevenção e na conscientização dos alunos, alertando-os 

sobre os malefícios das drogas lícitas e ilícitas e sobre a conduta associada à 

violência. A iniciativa foi criada no Distrito Federal em 1998, e já beneficiou mais de 

500 mil jovens contribuindo com ações integradas para manter crianças e jovens 

longe das drogas e da violência. Policiais com formação em psicologia, assistência 

social e outras áreas de ciências comportamentais se aproximam da classe 

estudantil, indo para dentro das salas de aula e conseguem evitar que muitos alunos 

se envolvam com as drogas. Ao final do trabalho realizado nas escolas, a PMDF 

promove uma formatura, ocasião em que todos beneficiados pelo programa se 

juntam para celebrar os bons resultados obtidos com a parceria entre escolas, 

comunidade e polícia. 

 PROJETO OFICINA MUSICAL/ORQUESTRA DE FLAUTAS ROTARY 

CLUB DO GAMA 

Esse projeto Oficina Musical – Orquestra de Flautas, é uma iniciativa voltada a 

crianças e adolescentes de nove a 14 anos de idade em situação de vulnerabilidade 

social e econômica. Eles recebem aulas gratuitas semanais – de teoria musical, 

musicalização infantil e prática instrumental em flautas soprano e contralto – e 

dispõem de todos os instrumentos necessários, adquiridos com recursos oriundos 

de Subsídio Distrital, do próprio clube e da Casa da Amizade do Gama. 

 FESTIVAL DE MÚSICA, LITERATURA E POESIA 

Apresentar nas áreas de literatura infantil, música e poesia os talentos 

dos alunos que se destacaram nas apresentações dos trabalhos desenvolvidos em 

sala de aula ou nas suas narrativas do que são capazes de fazer bem nas três áreas 

descritas. 

 Partilhar um momento cultural de literatura, música e poesia para todos os 

alunos e funcionários da Escola Classe 19 do Gama.     

 Apresentar alguns talentos dos alunos e alunas da E. C. 19. 

 Incentivar todos os alunos e alunas para a literatura, música e poesia. 

 PROJETO RECREIO SEGURO 
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PROJETO RECREIO SEGURO: CIRCUITO DA ALEGRIA 

 
 

SÉRIES/ANOS SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA ÁREAS RESPONSÁVEL 

1º 

 
ED.FÍSICA 

 

     
Neste dia 
NÃO há 
recreio 
para a 
turma 

 

 
PROFº DA 

TURMA 

2º 

  
ED. 

FÍSICA 

   Localize-se 
na Quadra 

Poliesportiv
a 

FUTEBOL 
QUEIMADA 
BRINCADEI

RA 
DIRIGIDA  

 
PROFº 

ESCALADO 
 

3º 

   
ED. 

FÍSICA 

  Localize-se 
no pátio 
interno 
TOTÓ 
 PING-
PONG  

 
MAURA E 

AUXI 
 

4º 

    
ED. 

FÍSICA 

 Localize-se 
no pátio 
externo  

(praça de 
convivência

/ antigo 
parque) 

JOGOS EM 
GRUPOS 

 

 
NELITA, 

SOCORRO E 
DORA  

 

5º 

     
ED.FÍSICA 

Localize-se 
no pátio 
externo 

(área das 
amarelinha

s, em 
frente a 

Secretaria) 
JOGOS EM 
GRUPOS 

 
EDUCADOR
ES SOCIAIS 
VOLUNTÁRI

OS 
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ANEXOS 
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PLANNER ANUAL 2019 
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Antigas Instalações EC 19 

 

Antigas Instalações EC 19 
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Novas Instalações - Pátio Externo 

 

Quadra Poliesportiva  



 

88 
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Área Externa 



 

90 

 

 

Área Externa 
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Mural do Conselho Escolar 

 

Transparência das Verbas Públicas 

 

Reunião Pedagógica 2018 
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Reconhecimento dos Órgãos Públicos 

 

Cantata de Natal 
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Avaliação Institucional EC 19 do gama 

 

 

Culminância da Semana da Consicência Negra 2017 

 

 

 

Dia das Crianças 2017 
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Dia das Crianças 2017 
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Reunião Pedagógica Início Ano Letivo 2017 

 

Reunião Pedagógica Início Ano Letivo 2017 
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Início Ano Letivo 2018 

 

Horta EC 1
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