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APRESENTAÇÃO  

 

A Lei de Diretrizes e Bases Da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), no artigo 12, inciso I, dá à 

escola a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica, assim como no artigo 13, inciso I 

e II, dá a responsabilidade ao corpo docente de participar da elaboração da proposta e cumprir seu plano 

de trabalho a partir da proposta pedagógica.  

Mais que assegurar o cumprimento de uma legislação vigente, a lei significa que a escola tem, 

além da responsabilidade para com a sociedade na construção de um projeto que atenda as demandas 

esperadas, a autonomia na busca da sua identidade, o que torna essencial a coletividade nesse processo.  

 

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 

pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao 

compromisso sócio-político com os interesses reais e coletivos da população majoritária. 

(SAVIANI apud VEIGA, 1995, p.93). 

 

A presente proposta pedagógica é o resultado do diagnóstico e ações que vem sendo realizadas 

desde 2008, o documento inicial apresentava uma quantidade considerável de projetos/ações que não 

eram executados com eficácia. Ao longo dos anos esses projetos/ações foram sendo reformulados e 

adaptados, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar: pais e responsáveis, corpo 

docente, corpo discente e demais funcionários, também educadores. O que se pretende é um melhor 

planejamento de ações que visem atender as reais necessidades da comunidade escolar. Trabalhar 

coletivamente não é uma tarefa fácil, no entanto, aprendemos que a ação coletiva faz com que a escola se 

fortaleça, revelando sua capacidade de organizar produzindo um trabalho político pedagógico eficiente, 

eficaz e efetivo diante de suas demandas. 

Contudo, nos propusemos a ouvir os pais que participaram respondendo questionários que 

envolviam assuntos relacionados à estrutura física da escola, aos aspectos pedagógicos, o grau de 
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importância da família no processo de ensino aprendizagem, o nível de confiabilidade e respeito existente 

entre os sujeitos envolvidos no processo educacional. 

Os educandos, apesar da pouca idade, participaram com maturidade da construção do PPP, 

exercendo cidadania por meio da avaliação, através de reuniões onde puderam falar sobre as suas 

percepções em relação às aulas, projetos, transporte escolar, funcionários, direção, estrutura física e 

demais assuntos que julgaram necessário. A participação e coragem das crianças surpreenderam a equipe 

escolar e, suas colocações fizeram toda diferença na organização deste projeto. 

O corpo docente da escola e os demais funcionários, juntamente com a equipe gestora 

participaram de várias reuniões de planejamento e estudo para discutirem, compreenderem pontos 

relevantes sobre o dia a dia escolar, como mostra a figura 1. 

 

Figura 1 – Atividade realizada durante formação de docente e funcionários, também educadores, 

nas coordenações gerais. 
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As ações aqui propostas foram elaboradas com fundamentação legal na perspectiva apresentada 

pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Básica, e pautada na Lei de Diretrizes e Bases Nacionais nº 

9.394/96 – LDB, no intuito de cumprir metas do Plano Distrital de Educação e contemplar os Marcos 

Normativos da Educação do Campo. Tem como eixo a cidadania a diversidade e a sustentabilidade 

apresentadas como referência no atual Projeto Politico Pedagógico “Professor Carlos Mota”, do Distrito 

Federal e os eixos integradores e transversais apresentados no Currículo em Movimento da Educação 

Básica, SEEDF, 2018, Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação e para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade, baseados na BNCC - Base Nacional Comum Curricular. 

A lei 11.645, de 10 março de 2008, que altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

modificada pela lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena” onde se pretende que haja a reflexão sobre o lugar das tradições 

africanas no redesenho cultural da escola brasileira incentivando a comunidade escolar a se relacionar 

com o mundo de possibilidades que a sociabilidade negra e indígena criou. Contempla o Currículo de 

Educação Básica, a Portaria n° 283/2005 que aprova as diretrizes preliminares de implantação do BIA 

(Bloco Inicial de Alfabetização), Portaria n.º 04/2007 que aprova as Diretrizes para o BIA – Bloco Inicial 

de Alfabetização (parecer n.° 212/2006) as diretrizes e as políticas públicas governamentais da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, valoriza e contempla cada segmento da comunidade escolar 

tornando sua participação ativa no processo de ensino/aprendizagem, seguindo orientações da Lei da 

Gestão Democrática nº 4.751/2012 de 07 de Fevereiro de 2012, novo modelo de gestão que deve ser 

seguida pelas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal.  

Esta proposta pedagógica não é apenas um documento para ser apresentado às autoridades, é a 

ferramenta de orientação e construção das diretrizes desta Instituição, reelaborado coletivamente onde 

atende, dentro das suas limitações, as reais necessidades da comunidade a qual a escola está inserida. Este 

documento está continuamente sendo apreciado e reavaliado pela comunidade escolar, entendendo ser um 

instrumento de diálogo que permearão as decisões da comunidade escolar da Escola Classe Alto 

Interlagos e Plano de Ação, que norteará todo o trabalho do ano de 2019.  

Requer avaliação e reestruturação a partir de novos estudos e discussões, uma vez que este 

trabalho não está concluído, podendo sofrer ajustes, buscamos sempre o aperfeiçoamento, ampliando ou 

restringindo alguma atividade nos projetos a serem desenvolvidos. 
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Seguem no corpo do documento a historicidade da escola, o diagnóstico da realidade escolar 

realizados após fiel observação, a função social da escola definida coletivamente, os princípios 

norteadores das práticas pedagógicas que sustentam as decisões coletivas, os objetivos criados para a 

concretização da nossa função social, as concepções teóricas que fundamentam as nossas práticas, a 

organização do trabalho pedagógico, as concepções, práticas e estratégias de avaliação do processo de 

ensino/aprendizagem, a organização curricular da escola, o Plano de Ação para implementação do Projeto 

Político Pedagógico, o acompanhamento e avaliação do Projeto, os projetos específicos e as referências 

bibliográficas utilizadas como embasamento teórico para a construção deste. 

 

1. HISTORICIDADE 

 

Vou contar uma história 

Que aconteceu de verdade 

Ela é um pouco longa 

Eu não me lembro a metade 

De um ato de uma pessoa 

De muita garra e vontade 

 

Na chácara Engenho Velho 

Que deu origem essa história 

Onde teve uma escolinha 

Que se tornou provisória 

Foi um projeto perfeito 

Que não me sai da memória 

 

No serviço dessa obra 

Eu também participei 

Do começo até o fim 

Eu sempre colaborei 

Tinha cinco filhos sem aula 

Por isso me interessei 

 

O autor desse projeto 

Um sargento aposentado 

Viu as crianças sem aula 

Ficou meio contrariado 

Ai foi à secretaria 

O plano foi aprovado 

 

Escola Classe 1º Engenho Velho 

Esse moço merecia  

Receber uma mensagem 

 

Pra ficar reconhecido 

Em praça, vila e paragem 

E tirar o seu retrato 

E botar na reportagem 

 

O material escolar 

Que as crianças precisava 

A dez quilômetros distantes 

Nas costas ele carregava 

Não era obrigação dele 
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Fazia porque gostava 

 

No Brasil tem muitos homens 

De alto conhecimento 

Se eles criasse projetos 

Como fez esse sargento 

Nosso país melhorava 

A educação não estava 

Andando de passo lento 

Esse senhor que eu falo 

Enfrentou essa parada 

Esse projeto que fez 

Não era da sua alçada 

Continuou trabalhando 

Uma dúzia criticando 

E não ajudava em nada 

 

Levou a lista das crianças 

E o número foi aprovado 

Todas crianças que tinha 

Foi logo matriculados 

E a escola funcionou 

Com professor concursado 

 

Os vândalos janela e telhas 

Paredes e portas quebrava 

Eu como participante 

Eu ia lá concertava 

Uma escolinha na roça 

A coisa que eu mais gostava 

 

Eu até me recordei 

Do tempo que eu estudava 

Escolinha lá no campo 

Os prefeito nem ligava 

Professor particular 

Mais era os pais que pagava 

 

Quando a escola acabou 

Chorei três dias seguido 

Recordando esse caso 

Lendo o que já tinha lido 

Sem saber do prejuízo 

Vendo o futuro perdido 

 

Volto atrás pra falar 

Da escolinha do engenho 

Trabalhei sem ganhar nada 

Com muito amor e empenho 

Ainda agradeço a Deus 

Pela família que tenho 

 

João Neres era o sargento 

Da reserva aposentado 

Enfrentou muitas barreiras 

Sem mostrar o lado errado 

Mais ele fez o trabalho 

Que era dever do estado 

 

Mais a escolinha acabou 

Ninguém pôde dar pitaco 

É muito certo dizer 

Só quebra a corda o fraco 

Quando Deus da a farinha 

O capeta rasga o saco 

 

As crianças daqui diziam 
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Olha a coisa como é 

Nós vamos continuar 

É estudar que nóis quer 

Não tem carro nóis infrenta 

Medindo a terra no pé 

 

As pessoas que as crianças 

Da escola carregava 

Começaram a reclamar 

Que a estrada não prestava 

Cheia de ladeira e buraco 

E os carros deles quebrava 

 

A escola daqui parou 

Mais nós vamos continuar 

A escolinha daqui 

Que deu origem a de lá 

As crianças daqui enfrentaram 

Pra não parar de estudar 

 

O galpão que o senhor Nílson 

Para a escola doou 

Também durou pouco tempo 

Veio abaixo e acabou 

Questão de poucos minutos 

Um desastre não causou 

 

Que termina o assunto 

Que contei aqui em verso 

Falando do meu Brasil 

Com muito amor eu lhe peço 

Isso é muito importante 

Que os nossos governantes 

Não interrompa o progresso 

 

Eu parei pra descansar 

Pois meu juízo esta gasto 

Já pus meu barco na água 

E vou segurando o mastro 

Escrevi em linhas retas 

Letras do mesmo poeta 

Vicente Teixeira de castro 

 

Em 11 de maio de 2018 – Altiplano Leste 

 

O cordel acima foi escrito pelo Senhor Vicente Teixeira de Castro, morador da comunidade. Conta 

um pouco da história da nossa escola e retrata a garra de uma comunidade que, acreditando na 

importância da educação, se uniu para garantir que seus filhos tivessem acesso ao ensino básico.  

A escola surgiu inicialmente em 1980, quando senhor João Néris buscou meios de criar um local 

para atender a comunidade que tinha filhos em idade escolar e não tinha como se locomover até a cidade 

do Paranoá. Começou com apenas uma sala multisseriada, posteriormente, o senhor Hélio Sazaki cedeu 

parte de sua propriedade para o funcionamento provisório da escola, porém a demanda de crianças na 

faixa etária acima de 07 anos de idade cresceu bastante e com isso a necessidade de construir uma escola 

maior e definitiva, então, a senhora Esmailda Garcia Pacheco, na época presidente da Associação dos 
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Produtores Rurais do Altiplano Leste – APRALB cedeu uma área ao lado da Associação e em 1987 foi 

autorizado o funcionamento da escola.  

O ato de criação da escola se deu pela Resolução 3.577 de 16 de outubro de 1991 e o ato de 

autorização foi concedido em 12 de agosto de 1993 pela Portaria 62 da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal. 

A Escola Classe Alto Interlagos passou por muitas dificuldades e transformações para ser o que é 

hoje e conta com o apoio e parceria da comunidade para realizar diversas ações, por isso merece toda a 

nossa gratidão. 

A atual gestão é formada pela diretora Márcia Santana Gentil Ramalho e a vice-diretora Leidiane 

Freitas Fernandes. Fazem parte da Gestão Democrática, regulamentada pela Lei nº 4.751/2012 de 07 de 

Fevereiro de 2012 (DODF nº 29, de 08/02/2012), exercida conforme o disposto no art. 206, VI, da 

Constituição Federal, nos arts. 3º, VIII, e 14 da LDB (Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996), e no art. 

222 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Gestão esta que é estabelecida por meio de processo eleitoral, na 

qual a Comunidade Escolar elege os candidatos que melhor lhe atende. 

 

2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

A Escola Classe Alto Interlagos está localizada na Chácara Interlagos nº 10 A, Altiplano Leste/DF 

- Altiplano Leste/ DF, E-MAIL: ecaltointerlagos@gmail.com, região Administrativa do Paranoá. Fica na 

área rural e está distante aproximadamente 14 km da área urbana desta RA, está subordinada à 

Coordenação Regional de Ensino do Paranoá.  

“A área da escola está inserida em Zona Rural de Uso Controlado, composta predominantemente, 

por áreas de atividades agropastoris, de subsistência e comercial, sujeita às restrições e condicionantes 

imposto pela sua sensibilidade ambiental” (Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT/2007). 

A região não é abastecida pelo sistema de água e esgoto, desde o início de 2016 a escola tem sido 

abastecida com caminhão pipa. Não há comunicação via telefone na escola e nem telefone público nas 

proximidades. O acesso à escola se dá pela BR 001, onde apenas um trecho da estrada é pavimentado.  

mailto:ecaltointerlagos@gmail.com
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O comércio na região vem crescendo desde 2017 e atualmente conta com pequenos 

estabelecimentos comerciais. Não há áreas destinadas ao lazer ou outras atividades culturais e as famílias 

possuem poucos recursos que proporcionem maior qualidade ao desenvolvimento integral dos educandos.  

Grande parte dos estudantes matriculados moram na comunidade, na qual a escola está inserida, 

porém, a escola atende crianças das regiões administrativas do Itapoã e Paranoá, uma vez que as escolas 

dessas RAs citadas não ofertam o número de matrículas suficientes para suprirem as necessidades da 

comunidade urbana.  

Em 2018, foi construída mais uma sala de aula em nossa escola para melhor atender a 

comunidade, por isso, aumentamos o número de oferta de matrícula e hoje atendemos as modalidades  de 

Educação Infantil, possuindo uma turma do 1º período e uma turma do 2º período e o Ensino 

Fundamental de 09 anos – Ciclos, com oito turmas de nove anos que estão organizadas da seguinte forma: 

 

Turno Turma 

Matutino  2º Período – Ed. Infantil 

 1º Ano A – EF09 

 2º Ano A - EF09 

 3º Ano A - EF09 

 3º Ano B - EF09 

Vespertino  1º Período – Ed. Infantil 

 1º Ano B - EF09 

 4º Ano A - EF09 

 5º Ano A - EF09 

 5º Ano B - EF09 

 

São 159 estudantes matriculados no ano de 2019 e estão na faixa etária entre 04 a 12 anos. A 

Escola é inclusiva e tem atualmente algumas crianças diagnosticadas como podemos ver na tabela abaixo: 
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Quantidade Tipo de diagnóstico Atendimento OBS: 

01 DI Sala de Recursos Necessita de ledor 

04 TDAH SAA – Sala de Apoio Necessitam de ledor e 

do acompanhamento da 

SAA, porém esse 

benefício nunca foi 

oferecido nessa CRE. 

02 TGD/TEA/AUTISMO Sala de Recursos  Necessitam de ledor 

 Auxílio de monitor 

 Turma de 

Integração Inversa 

01 DMU Sala de Recursos  Necessita de ledor 

 Auxílio de monitor 

Os estudantes com diagnóstico de TDAH nessa CRE deveriam estar sendo acompanhadas pelo 

SAA, mas como o serviço inexiste, a escola vem organizando ações pedagógicas no intuito de auxiliar 

essas crianças no processo de ensino/aprendizagem. Essas crianças apresentam dificuldades de 

aprendizagem que são agravadas muitas vezes pela desestrutura familiar e deficiência na alfabetização. 

Uma vez encaminhados pelos seus professores regentes ao SOE – Serviço de Orientação Educacional 

e/ou SEAA - Serviço de Apoio à Aprendizagem, para avaliação e acompanhamento psicopedagógico e 

outros encaminhamentos para a área de saúde, os estudantes quando laudados são submetidos ao 

tratamento proposto por médicos e terapeutas que podem ainda incluir a avaliação de outras áreas como a 

fonoaudiologia, otorrinolaringologia, pediatria, dentista e afins. Os pais reclamam constantemente do não 

acesso gratuito a esses serviços ficando os estudantes a deriva.  

Em 2018, dos 52 casos acompanhados pela SEAA, 24 foram finalizados dentro do processo 

PAIQUE, alguns finalizaram com a assessoria da SEAA junto aos professores, outros com a intervenção 

junto às famílias outros ainda com intervenção psicopedagógicas junto aos estudantes. Contamos com a 

rede de apoio formada por parceiros como Conselho Tutelar do Lago Sul, o médico José Miguel Neto e o 

dentista Juliano Ghedini, ambos da SES. Em 2019, temos 54 crianças encaminhadas para o SEAA e para 

o SOE, resultados dos acompanhamentos remanescentes e dos novos encaminhamentos. 

Apesar da escola estar localizada em área rural, grande parte das famílias não são proprietárias das 

terras, elas migram geralmente do nordeste para essa região a procura de trabalho, moradia e encontram 
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aqui a atividade laboral de caseiros. Pela escassa atividade econômica da região, as mulheres/mães se 

apresentam muitas das vezes ausentes dos lares durante o dia, pois buscam trabalho para complementar a 

renda do lar, fora da comunidade do Altiplano Leste e, após algum período de experiência, a família que 

não se adapta, retorna à sua cidade ou procura novos lugares, o que resulta num alto índice, para uma 

escola relativamente pequena, do número de transferências e nas novas matrículas, como mostra a tabela 

abaixo: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MATRICULADOS 173 178 148 139 139 140 140 149 159 

TRANSFERIDOS 13 21 18 16 12 15 20 21 - 

 

Boa parte dos estudantes são carentes, de modo geral vivem em situação de risco e 

vulnerabilidade. O nível de escolaridade dos  pais/responsáveis é baixo e variado, vão de analfabetos ao 

Ensino Médio, sendo de maior frequência os analfabetos e os de Ensino Fundamental incompleto (antiga 

4ª série). A falta de um transporte contínuo e com horários somente pré determinados, com trajetos bem 

mais abranjentes nessa região, prejudicam o acesso das famílias à escola. 

Após realização de questionário, percebeu-se que segundo as próprias famílias, estão cientes do 

seu papel e influência na vida escolar dos filhos como mostra o gráfico abaixo de nº 2, porém a escola não 

pode contar muito com a participação efetiva desses familiares, por motivo das tantas limitações 

apresentadas nas linhas acima. 
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  Gráfico n° 2, construído a partir dos questionários 

 

Durante atividade pedagógica, as crianças foram abordadas em relação a alguns aspectos para 

avaliação da escola. As mesmas deveriam apresentar cartão vermelho para os aspectos que estariam 

insatisfatórios, amarelo para os poucos satisfatórios e verde para os satisfatórios. Após conversa com os 

educandos e observações diárias, percebe-se que há uma grande estima por parte dos mesmos em relação 

à escola e toda a comunidade escolar. A maioria apresentou cartão verde, ilustrando apenas algumas 

ressalvas para nos incentivar a manter o trabalho na mesma linha que vem sendo desenvolvida. 

 

Como diz a estudante Mariana que cursou o 5º Ano do Ensino Fundamental, no ano anterior “Eu 

gosto na minha escola das pessoas porque elas são legais, por exemplo, as professoras se esforçam tanto 

pra nos ensinar aquilo que não sabemos e os amigos que a gente faz e não esquece”. Essa fala retrata o 

carinho de quase todas as crianças aqui matriculadas, acreditamos que por isso o índice de desistência seja 

nulo até o momento atual, como podemos observar na tabela da figura nº 3.   

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DESISTENTES 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Figura 3 

92%

2%

6%

O PAPEL DA FAMÍLIA

CIENTES NÃO CIENTES EM PARTE



5 
 

As crianças são carinhosas, amigáveis, respeitam funcionários, colegas e se adaptam facilmente as 

regras da escola. Elas gostam do ambiente no qual estão inseridas, gostam do lanche, gostam dos 

professores e demais servidores. Demonstram interesse pelas atividades propostas pela Instituição, 

principalmente em relação ao que não vivenciam em sua comunidade. A insatisfação principal das 

mesmas era em relação à falta de mais e melhores espaços de lazer como biblioteca, uma sala para reforço 

escolar, mais brinquedos, uma reforma no parque, além de um refeitório.  

Em 2018, os deputados Cláudio Abrantes, Celina Leão, Wellington Luiz e Wasny de Roure 

destinaram uma verba para reforma desta IE e grande parte dessas solicitações foram atendidas. A escola 

possui, após reforma, cinco salas de aula, uma cozinha com depósito e espaço para o refeitório. A antiga 

cozinha foi transformada em sala de leitura e sala do SEAA/SOE. Um banheiro foi adaptado para PNE e 

os outros dois banheiros das crianças ganharam pintura nova e espelhos. A escola conta com mais um 

banheiro para os funcionários. A sala dos professores possui uma copa, a sala multiuso é utilizada como 

sala de informática, Sala de Recursos, secretaria e para aulas de reforço, projeto interventivo, 

reagrupamentos. Uma sala para a Gestão, uma sala dos servidores, uma pequena horta escolar e um 

parque infantil novinho.  

 Temos um pátio coberto que foi reformado em 2017, com verba originada do deputado Joe Vale. 

Esse espaço é utilizado como quadra, atividades de educação física, psicomotricidade e também para 

reagrupamentos, estudos, reuniões e eventos com a comunidade.  

A escola tem progredido nos últimos anos tanto nos aspectos pedagógico e físico, recebendo entre 

outros recursos financeiros a verba do PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira, que é destinado à nossa Instituição Educacional, visando dar autonomia gerencial para a 

realização dos respectivos projetos pedagógicos, administrativos e financeiros, por meio do recebimento 

de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal.  

O PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola, que tem por finalidade prestar assistência 

financeira, em caráter suplementar. O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da 

infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo, 

didático e contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica.  

Esses recursos financeiros são gastos após o preenchimento da ata de prioridades da escola onde 

constam as necessidades de aquisição de capital e custeio, de acordo com o Projeto Politico Pedagógico. 

Nesse processo são envolvidos os representantes do Conselho Escolar, órgãos colegiados de natureza 
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consultiva, deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, administrativas e 

financeiras, constituído por representantes dos diferentes segmentos que integram a comunidade escolar, 

de acordo com a Legislação do Conselho Escolar, decreto nº 29.207, de 26 de junho de 2008, portaria n° 

138, de 07 de julho de 2008 resolução n.º 2/2000-CEDF, de 10 de maio de 2000. 

As verbas sob a responsabilidade da equipe gestora e Conselho Escolar, trouxeram melhoras e 

facilidade na aplicação dos recursos, dentro da escola em prol das reais necessidades da comunidade. 

Porém, ainda há carência no aspecto físico e a escola necessita da aquisição de aparelhos eletrônicos, 

digitais e de telefonia, como: instalação de ar-condicionado, telefonia fixa, aparelhagem de som, tvs e 

afins. 

A equipe de funcionários (figura nº 4) até esta data, encontra-se incompleta pela ausência do 

professor da Sala de Recursos, o que nos faz muita falta, mesmo que seja itinerante. Essa equipe tem 

como ponto forte o comprometimento e envolvimento com a Educação, uma vez que todos os servidores, 

mesmo os que não são professores, se preocupam com a Educação e formação dos sujeitos sociais e, 

principalmente, participam desse processo no cotidiano escolar. Contamos com uma boa estrutura 

humana e possuímos o empenho de todos, na execução dos projetos pedagógicos, um grupo forte que 

aprende diariamente a trabalhar coletivamente para um melhor resultado na busca de uma formação 

integral de qualidade. 

 

FUNÇÃO NOME 

Diretora Márcia Santana Gentil Ramalho 

Vice-diretora Leidiane Freitas Fernandes 

Secretário  João da Silva 

Pedagoga/SEAA  Andréa Maciel de Brito 

Psicóloga/SEAA Nilcéia Glória de Lima  

Serviço de Orientação Educacional Esequiel Mesquita de Moura Júnior 

Professora com restrição médica -Apoio Ivani Júlia de Andrade Dallasta 
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Coordenadora Denise Nunes Magalhães  

Coordenadora Eleusa Maria Domingues Da Silva  

Professora 2º PERÍODO – MAT. Sebastiana Lima Feliciano 

Professora 1º PERÍODO – VESP. Vilma de Sousa Castro 

Professora 1EF9 – MAT. Cristiane Bertulli Rodrigues Cunha 

Professor 1EF9 – VESP. Francisco Herberth Alves da Silva 

Professora 2EF9 A – MAT. Sara Rodrigues Dias  

Professora 3EF9 A – MAT. Patrícia Fagundes Orlando 

Professora 3EF9 B – MAT. Elizabete de Oliveira Pozzatti 

Professora 4EF9 A – VESP. Adrianne Queiróz 

Professora 5EF9 A– VESP. Neila Bretas de Sousa Ker 

Professora 5EF9 B– VESP. Francisca Simone S. F. Clementino/   

contrato Mariclese de Oliveira Chaves 

Professora Readaptada –Apoio  Neusa Freitas de Faria Saiki 

Professora Readaptada - Apoio Joseneide Ribeiro Montenegro 

Professora com Restrição Atividades - Apoio Sandra Fátima Rodrigues Romero 

Auxiliar  Dilma Cassimiro de Assis 

Auxiliar de Ed. Cons. e Limpeza Alex Fabiano Ferreira da Silva 

Auxiliar de Ed. Cons. e Limpeza Marciel Pereira de Sena 

Auxiliar de Ed. Cons. e Limpeza Maria Moreira Lopes 

Auxiliar de Ed. Copa e Cozinha Maria das Dores Alves Bonfim 
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Auxiliar de Ed. Copa e Cozinha Gílson Montalvão 

Auxiliar de Ed. Copa e Cozinha Raimunda Maria Soares Barbosa 

Segurança – Terceirizado Carlos Gardel Oliveira da Silva 

Segurança – Terceirizado Elon Santos da Silva 

Segurança – Terceirizado Raimundo Luiz Oliveira Sena 

Segurança – Terceirizado Wellington Silva Machado 

Educador Social Voluntário Ingrid Carvalho Santos Miranda  

Educador Social Voluntário Maíra Teixeira da Rocha 

Educador Social Voluntário Leandro da Silva Cerqueira 

Educador Social Voluntário Mariane Ribeiro Rocha 

Figura 4 - Quadro de funcionários 

 

A escola conta também com uma equipe gestora democrática e flexível que está pronta a ouvir, 

avaliar e reavaliar constantemente as ações planejadas, pois bons resultados dependem de um trabalho 

conjunto e bem realizado. Vemos o resultado na figura nº 5 que mostram três gráficos construídos 

coletivamente pelos funcionários desta IE que, num primeiro momento, se apresentam bastante 

desnivelados e através das ações que foram realizadas ao longo do tempo, o último gráfico se apresenta 

mais uniforme apresentando a necessidade de uma quantidade menor de ajustes.  

 



5 
 

  

 

Gráficos nº 5 construídos durantes as reuniões diagnósticas 

 

Vamos observar que os números comprovaram o compromisso de nossa gestão com a qualidade 

de ensino. O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - foi criado para medir a qualidade 

de cada escola e de cada rede de ensino. O índice é calculado com base no desempenho do estudante e nas 

taxas de aprovação. No gráfico n° 6 percebe-se que em, 2011 atingimos as metas esperadas para nossa 

escola em 1,1 percentuais, este dado corroborou para incentivar nosso compromisso por uma Educação 

Básica de qualidade. Em 2013 permanecemos com a média acima do esperado para o ano e em 2015, 

permanecemos com a pontuação acima da média. Em 2017, a escola apresentou uma queda de 1décimo 

do esperado, o que veio nos classificar, em escola prioritária, devido ao baixo índice atingido. Em 2019, 

foi ofertada pelo GDF às escolas com baixo índice no IDEB a participação voluntária no Programa Escola 

que Queremos. A intenção do projeto é que as escolas participantes recebam apoio desde a infraestrutura, 
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formação pedagógica. Entre as ações do projeto estão o desenvolvimento de material didático 

complementar, a formação de gestores e a contratação de mais recursos humanos.  

 

4ª série/5º ano 
 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

4.2  5.9 5.7 5.6 5.65  4.4 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 

Tabela 6 - Índices do IDEB  

A escola faz parte do 1º e 2º Bloco do BIA – Bloco Inicial de Alfabetização e ao realizar o 

diagnóstico da escola, observamos que, mesmo com uma queda no número de estudantes retidos, ainda 

temos um número elevado para nossa escola (tabela 7). Essas retenções são mais presentes ao final dos 3º 

Ano, do Ensino Fundamental – 1º Bloco do Bia. Em nossa escola, esse número é representado por 

estudantes que necessitam de acompanhamento psicopedagógico e da saúde (fonoaudiólogo, 

psiquiatra/neurologia, dentista, pediatra, entre outros). Os estudantes vindos de outros estados, geralmente 

chegam defasados compondo anos avançados, mas sem estarem no nível alfabético condizente com a 

turma.  O alto índice de retenção no 3º e 5º do Ensino Fundamental de 09 anos, é presente em várias 

Unidades Escolares de Anos Iniciais da Coordenação Regional de Ensino do Paranoá/Itapoã, por isso foi 

criado pelos Coordenadores Intermediários da Unidade de Educação Básica o projeto “Caminhos para a 

Alfabetização” que tem o propósito de contribuir para os avanços nas aprendizagens e elevar os índices 

através de formação e itinerância nas escolas. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

APROVADOS 146 113 117 112 123 113 130 - 

RETIDOS 11 15 17 15 17 18 08 - 

DEFASAGEM 

IDADE/SÉRIE 

13 11 09 08 11 15 2 6 

Tabela 7 
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O diagnóstico apresentado mostra uma análise mais específica sobre a realidade que temos para 

partirmos para a realidade que queremos. Vasconcellos (2000) esclarece que o diagnóstico não é um 

simples retrato da realidade ou um mero levantamento de dificuldades. Para ele o diagnóstico é, “antes de 

tudo, um olhar atento à realidade para identificar as necessidades radicais, e/ou o confronto entre a 

situação que desejamos viver para chegar a essas necessidades” (p. 190).  

Levantamos dados importantes para o nosso planejamento, porém os dados apresentados refletem 

na aceitação da comunidade em relação à escola e ao trabalho proposto por nossa equipe. A partir do 

questionário aplicado aos pais e responsáveis, podemos observar (gráfico 8) que, apesar dos ajustes 

necessários, reformas e construções, a comunidade está satisfeita com o trabalho realizado e confia na 

nossa equipe gestora/pedagógica. Isso nos impulsiona a seguir na mesma linha de trabalho, o que 

significa que temos atendido os anseios da comunidade. 

 

 

Gráfico 8 

Acreditamos em uma organização pedagógica, voltada para um trabalho coletivo que atenda as 

especificidades da nossa comunidade, para que possamos oferecer uma educação de qualidade para 

nossos alunos.  Confiamos no empenho de toda a comunidade escolar para vencermos as dificuldades 

94%

2%

4%

NIVEL DE SATISFAÇÃO COM A ESCOLA

SATISFEITOS NÃO SATISFEITOS EM PARTE



5 
 

citadas ao longo do texto e outras que vierem, pois a nossa equipe: gestão, professores, servidores, pais, 

alunos e toda a comunidade, estão empenhados em tornar a nossa escola um exemplo a ser seguido. 

3. FUNÇÃO SOCIAL  

 

A sociedade atual, diante das discrepantes diferenças sociais, não oportuniza o acesso à Educação 

de forma igualitária repassando para a escola a função de uniformizar o acesso aos diferentes saberes. 

Buscamos assim, a formação integral do sujeito nos aspectos cognitivo, afetivo, social e moral 

através da prática pautada na construção de valores humanos, possibilitando a construção do pensamento 

crítico reflexivo. Um sujeito que conheça, questione e faça uso dos seus direitos e deveres.  Sujeitos estes 

que respeitem o mundo e todos os seres nele presentes, que use da sua autonomia intelectual e 

problematizem a realidade na qual estão inseridos. 

A escola inclusiva é um recurso para a transformação social em busca de uma sociedade mais 

justa e igualitária. A escola existe para cumprir uma função social e fins, assim a função social da Escola 

Classe Alto Interlagos, dentro da nossa comunidade, é agir como facilitadora para a promoção do 

desenvolvimento das potencialidades já trazidas ou adquiridas na escola pela criança buscando a 

formação integral dos sujeitos sociais.  

 

4. PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

Não existem dúvidas sobre a escola ser o espaço ideal para o desenvolvimento integral do sujeito 

social, assim entendemos por Educação, um processo em construção de desenvolvimento, pelo qual o 

nosso educando vivencia ao se relacionar com o mundo. Sob esse enfoque cabe a todos os envolvidos a 

tarefa de garantir a mediação do conhecimento, da multiplicidade de pensamentos e humanização nas 

relações. 

Em busca da ampliação das oportunidades às crianças, o Currículo em Movimento da Educação 

Básica da SEEDF – 2014, orienta que os princípios da Educação Integral sejam observados durante 

planejamentos e execução de ações, são eles:  
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 Intersetorialização: Articulação dos projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos, buscando 

potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da 

qualidade da Educação. 

 Transversalidade: Aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os diversos 

conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. 

 Diálogo Escola e Comunidade: o projeto pedagógico implica pensar na escola como um pólo de 

indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos 

presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando 

tradições e culturas populares. 

 Trabalho em Rede: O estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma 

co-responsabilidade pela Educação e pela formação do educando. Nessa ambiência favorável ao 

diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede de ensino. 

Contudo, acreditamos serem importantes também os seguintes princípios: 

• Mapeamento/Diagnóstico, para traçar o perfil do educando considerando que todo sujeito traz 

vivências e experiências pessoais que precisam ser percebidas. É necessário conhecer o aluno na 

sua realidade, para atender as diferenças em sala buscando a inclusão; 

• Participação de todos os envolvidos no processo de aprendizagem. Escola e família precisam 

caminhar juntas e articuladas; 

• Estímulo visando uma reflexão crítica e propositiva; 

• Igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência na escola, considerando que a 

Educação de qualidade é um direito de todos. 

Em resumo, temos a finalidade de, considerando as aprendizagens já assimiladas, dar mais 

oportunidades, acreditando que o sujeito é construtor do seu próprio conhecimento para romper com a 

atual estrutura política, econômica e social, onde ele se responsabilize pelas suas atitudes, analise e 

interprete a realidade situando-se como cidadão reflexivo e ativo. 

Os esforços desta escola seguem na direção de construir um Projeto Político Pedagógico pautado 

nos valores essenciais para uma convivência mais próxima do respeito ao coletivo. 

 

5. OBJETIVOS 
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Os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados nas normativas pedagógicas 

da SEEDF, pautadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN (2013), visam: 

1. Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma perspectiva de 

inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação para 

os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade; 

2. Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo, a 

formação de atitudes e valores e permitindo vivências de diversos letramentos; 

3. Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico/geográficos, 

da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos 

direitos humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e 

mundial; 

4. Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos e a co-

responsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência e formação integral 

dos estudantes; 

5. Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas, 

críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo estudantil. 

Assegurar a qualidade do ensino no que tange ao Direito à Aprendizagem e a concepção de que 

todos os alunos têm direito ao aprendizado contínuo, progressivo, na modalidade que oferecemos (Ensino 

Fundamental de 09 anos – Ciclos e Educação Infantil), valendo-nos das políticas públicas educacionais, 

dos projetos pedagógicos locais, de acordo com a cultura e características de nossa comunidade escolar, a 

fim de formar cidadãos críticos, participativos, conscientes, capazes de realizar transformações no meio 

em que vivem, de proteger, promover a diversidade das expressões culturais, o reconhecimento da igual 

dignidade e do respeito a todas as culturas. 

Para isso dispomos de alguns objetivos específicos: 

 Organizar ações para sanar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes de forma a melhorar 

os índices de aprovação; 

 Propiciar a inclusão e a permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais em 

classes comuns; 

 Fortalecer a relação entre a escola e a família; 
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 Melhorar a comunicação entre os membros da comunidade escolar, promovendo a interação e 

harmonia entre todos;  

 Valorizar a disciplina e o respeito entre os estudantes e todos os membros da comunidade escolar 

enfatizando o exercício da cidadania; 

 Promover ações que gerem qualidade de vida para a comunidade escolar, tendo em vista a 

melhoria do ensino de forma dinâmica; 

 Favorecer a integração dos estudantes através da realização de atividades desportivas, 

campeonatos, gincanas dentre outros; 

 Incentivar e promover a formação continuada de todos os funcionários da escola; 

 Valorizar a diversidade cultural e a multiplicidade das formas pelas quais as culturas dos grupos e 

sociedades encontram expressão; 

 Propiciar abordagens das situações de diversidade étnica e da vida cotidiana na sala de aula 

promovendo a reflexão sobre a atual sociedade em que estamos inseridos; 

 Motivar o estudante para que ele tenha uma consciência crítica do mundo e possa contribuir na 

mudança e na construção da justiça social; 

 

6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

6.1. SOCIEDADE E EDUCAÇÃO 

 

Sem perceber, as pessoas se educam a partir do convívio em situações cotidianas. Antes do 

primeiro ano letivo, a criança traz consigo formas de construção de espaço e produtos do seu 

desenvolvimento cultural. BUORO (2003) relata que não existe o homem biologicamente puro, 

ele é o resultado tanto do biológico, quanto de especificidades psicológicas, sociais e culturais. A 

criança, na medida em que se desenvolve fisicamente, também se desenvolve por aspectos sociais, 

econômicos, culturais, visuais. A criança aprende a interagir com o mundo ao seu redor a partir de 

uma educação baseada na cultura na qual está inserida e valores familiares, religiosos, 

educacionais. Assim, entendemos que as práticas sociais interferem diretamente nas práticas 

educativas. 

A quebra de fronteiras advindas com a globalização, ocasionou um giro rápido de 

informações que por um lado trouxe desenvolvimento para o nosso país e por outro, causou 
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grande impacto e modificações nas culturas locais, além da injusta distribuição de renda já 

impregnada na nossa sociedade.  

 

Estamos na época da imagem incorpórea, na era das representações fugazes e 

instantâneas da televisão, dos vídeogames, do navegar pelo ciberespaço. (HERNANDEZ, 

2000, p. 28). 

 

Nesse contexto, a escola já não atende as exigências da sociedade e precisa se reformular 

diante desses desafios para se adequar frente a essas transformações. Por isso, a SEEDF orienta as 

escolas a se adaptarem em busca da formação integral do sujeito nos aspectos cognitivo, afetivo, 

psicomotor e social visando o desenvolvimento das potencialidades humanas. 

O sujeito social necessita de uma Educação que traga mais oportunidades e a Educação 

Integral surge nesse momento não apenas retirando as crianças e jovens das ruas, mas 

proporcionando mais tempo de qualidade na escola, onde possam ter a prática de atividades 

esportivas, culturais, artísticas, de lazer, entre outros oportunizando maiores aprendizagens e 

oportunidades.  

 

6.2. INCLUSÃO 

 

A história do povo brasileiro é marcada por um processo de exclusão que repercute até os 

dias atuais.  Características físicas, opção sexual, gênero, condições financeiras, limitações físicas 

e mentais, foram e ainda são, motivos para exclusão de pessoas do convívio social e de 

oportunidades em nosso país. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, artigo 205, estabelece que a Educação seja um 

direito de todos e dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 206, inciso I 

ressalta a importância da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Nesse 

dialógo, a proposta da nossa escola é incentivar a inclusão social partindo do pressuposto de que a  
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Educação é para todos.  

 

[...] a diferença não é uma peculiaridade das pessoas com deficiências ou das 

superdotadas. Todos somos absolutamente diferentes uns dos outros e de nós mesmos, à 

medida que crescemos e nos desenvolvemos. Somos todos especiais. (CARVALHO, 

2000, p. 17). 

 

A escola está inserida num processo de diálogo direto com a sociedade que é constituída 

por uma população formada de sujeitos que se diferem além de suas características físicas, mas 

também em sua forma de pensar e agir onde, concomitantemente, prepara estes para viver em 

harmonia no mesmo espaço. Já que somos todos diferentes, buscamos respeitar, não apenas as 

limitações das crianças com necessidades especiais, mas as individualidades de todos os sujeitos 

que carregam a diversidade presente na sociedade e em suas relações para a convivência amigável 

nos espaços escolares. Nossa escola garante à inclusão de todos através de uma formação escolar 

que valoriza e ensina a pratica do respeito e amizade, necessários a uma boa convivência.  

 

6.3. AVALIAÇÃO 

 

A Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal, adota o modelo de avaliação 

formativa como sendo a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e 

emancipatória, segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, 2014-2016. A 

avaliação possui diversas funções; contudo, a SEEDF, entende que, na avaliação formativa, estão 

as melhores intenções para acolher, apreciar, avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

 

Avaliar não é apenas medir, mas, sobretudo sustentar o desempenho positivo dos 

alunos (...) não se avalia para estigmatizar, castigar, discriminar, mas para garantir o 

direito à oportunidade. As dificuldades devem ser transformadas em desafios, os 

percalços em retomadas e revisões, as insuficiências em alerta. (DEMO, 2000, p. 97). 
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Essa ótica fortalece a teoria de que o homem aprende a todo instante de sua vida e não é 

mais avaliado por frequência e notas de provas. A avaliação tem a finalidade de auxiliar e não 

punir. É um instrumento de grande eficácia nas perspectivas de ação e modificação de realidades, 

pois a partir do diagnóstico das insuficiências, das metodologias aplicadas, busca-se a recuperação 

integral do sujeito.  

Para garantir as aprendizagens, são realizadas três níveis de avaliação: aprendizagem, 

institucional e de larga escala ou de redes. A avaliação de aprendizagem é a avaliação do 

estudante realizada pelo professor. Institucional é uma autoavaliação do trabalho da escola e a de 

larga escala, que em nosso caso envolve a SIPAEDF – Avaliação Diagnóstica). 

Essas orientações norteiam o nosso trabalho e a avaliação acontece não apenas em sala de 

aula, mas também em âmbito geral da escola direcionado aos projetos, ações, relações 

interpessoais e estruturais com foco numa melhor aprendizagem, pois a avaliação como mediadora 

possibilita maior reflexão no âmbito escolar para otimizar as situações de aprendizagem propostas 

pela escola. 

 

6.4. CURRÍCULO 

 

O currículo não é apenas uma lista com conteúdos a serem trabalhados. Além de mostrar 

as expectativas a serem atingidas para o ano seguinte, ele deve orientar o educador em como 

desenvolver sua prática educativa durante o ano letivo e ações da escola como um todo, 

principalmente os projetos que devem ser planejados a partir dessas orientações. 

Conforme Portaria N° 283, de 15 de setembro de 2005, a Secretaria de Estado de Educação 

do DF, definirá os Referenciais Curriculares para o BIA (Bloco Inicial de Alfabetização), tomando 

por base as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Para a qualificação da implementação deste Currículo nas unidades escolares, é essencial a 

articulação das diferentes áreas do conhecimento, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da 

realidade. Um diálogo entre os conhecimentos, proposta que quebra a fragmentação do currículo 
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na perspectiva coleção (BERNSTEIN, 1977), demonstra compromisso ético no cumprimento da 

função social da escola. A opção por um trabalho pautado nos princípios de unicidade teoria-

prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização, fortalece propósitos educacionais 

relevantes para a formação dos estudantes. Nesse contexto, abre-se espaço para experiências, 

saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam, compartilham conhecimentos e vivências 

construídos em espaços sociais diversos. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica 2019 a partir da BNCC - Base Nacional 

Comum Curricular se difere do anterior com a inserção de conhecimentos não contemplados 

anteriormente como a cultura digital e é contextualizado aos elementos locais do Distrito Federal. 

Seus objetivos são organizados de forma progressiva nos anos/blocos, a fim de que gradualmente 

se ampliem os conhecimentos. 

As ações desenvolvidas na escola partem dessa nossa proposta da realidade, para a 

promoção de uma Educação com qualidade, onde todos os alunos aprendam. Assim, seguimos 

esse currículo que apresenta seus Componentes Curriculares de forma interdisciplinar e 

contextualizada, pautadas nos eixos integradores da alfabetização para o Bloco Inicial de 

alfabetização/letramento e ludicidade para todo o Ensino Fundamental. A proposta de trabalho 

requer uma ação voltada para a Educação para a diversidade, Educação para a Sustentabilidade, 

Cidadania e Educação e para Direitos Humanos.  

 

6.5. ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Por que e para que educar? Kant considera que o homem é a única criatura que precisa ser 

educada (1993, p.69). Ao nascer, o homem não está pronto para se orientar em sua própria 

existência ele é o resultado da sua interação com a natureza, com o mundo ao seu redor, constrói 

ao longo de sua jornada as possibilidades de sobrevivência e desenvolvimento.  

Entendemos que a escola não é o único espaço de formação, tendo a família papel 

importante e indispensável para a formação do sujeito. No entanto, a escola tem sido legitimada 

como espaço primordial para a vivência das relações de interação entre o homem e o meio, 

focadas no processo de ensino-aprendizagem, onde o professor é o mediador dos conhecimentos. 
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Ela coopera para estender a percepção humana em prol da formação de sujeitos reflexivos capazes 

de perceber, compreender e até modificar a realidade em que vivem. O sujeito reflexivo é 

questionador de si mesmo e da sua interação com o mundo que o cerca. Educador e educando 

compreendem o ato pedagógico como um processo no qual a pesquisa é o caminho que possibilita 

a prática reflexiva. 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram 

um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 

busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar e 

constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Freire (1997, p.32): 

 

  

Assim, o educador tem papel fundamental e de extrema importância quando a ele é dado à 

responsabilidade de mediar o processo ensino aprendizagem visando à formação integral e 

reflexiva desses sujeitos, ele deve ser dinâmico, criativo, estar atento às questões locais, sociais, 

mundiais e tecnológicas. Porém é necessário considerar que esta responsabilidade não pode ser 

dada a apenas um indivíduo ou instituição isoladamente, pois por melhor preparo que tenha, não 

será capaz de oferecer ao outro a formação de que necessita, sendo esta tarefa uma 

responsabilidade social. Para Marc Auge (2008) não há identidade sem a presença dos outros. A 

identidade se constrói no nível individual através das experiências e das relações com o outro, mas 

também a nível coletivo. 

Pensando nessa visão, acreditamos que dentro do ambiente escolar toda a comunidade está 

envolvida como mediadora no processo de ensino e aprendizagem de conhecimentos, não com a 

responsabilidade que o professor carrega, mas com sua parcela de contribuição nas vivências 

cotidianas. Relações voltadas para uma aprendizagem mais significativa, voltadas para a mudança 

de comportamento em prol da formação integral dos sujeitos cidadãos, conscientes, capazes de 

mudar o meio em que vivem. 
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6.6. GESTÃO 

 

 

A Gestão democrática está definida na LDB artigo 3º inciso VIII como princípio da 

educação nacional a ser definida pelos sistemas de ensino.  

No Distrito Federal a lei 4.751/2012 regulamenta a gestão democrática onde há o processo 

de eleição da equipe gestora por meios da participação de todos os seguimentos envolvidos. É 

democrática também na forma de interagir com a comunidade, pois além da eleição, os 

envolvidos são convidados a participar das tomadas de decisões pedagógicas, administrativas e 

financeiras. 

Assim, através de ações que promovam uma efetiva participação dos sujeitos sociais nas 

tomadas de decisões, a escola se torna um espaço público que expressa à liberdade e 

democratização de saberes. 

Uma boa gestão é de extrema importância, na medida em que buscamos uma escola que 

atenda as exigências da atual sociedade. Acreditamos numa gestão mediadora que atue de forma 

a garantir as ações definidas pelo coletivo dos seguimentos escolares.  

 

 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO ESCOLAR 

 

Com o intuito de garantir uma educação de qualidade a LDB - Lei de Diretrizes e Bases nº 

9.394/96 fixa diretrizes flexíveis onde cada gestão escolar tem a incumbência de elaborar e organizar 

ações para garantir a sua aplicabilidade. 

Assim, conforme a Portaria nº: 27 de 01/02/2008, que estabelece as horas reservadas para 

atividades de planejamento, preparação, avaliação, capacitação, apresentamos a rotina pedagógica da 

nossa escola no quadro abaixo, que propõe organizar melhor o espaço/tempo, de forma a favorecer os 

encontros regulares dos profissionais desta Instituição para melhor alcançar uma unidade necessária à 

coletividade. 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

OBJETIVOS  AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Organizar o espaço e 

tempo da coordenação 

pedagógica para 

promover momentos de 

troca de experiência, 

avaliação e oficinas. 

Formação continuada 

 

Profissionais 

especializados nos temas – 

SEAA e outros. 

Professor 

Servidor 

Mensal Contínua  

Planejamentos coletivos Profissionais 

especializados nos temas. 

Professor Mensal Contínua  

Palestras GREB e EAPE Todos Semanal Contínua  

Avaliação 

Institucional/Pedagógica por 

meio de fichas, questionários, 

mapeamentos/diagnósticos, 

reunião pedagógica, gráficos, 

etc. 

Gestão/SEAA/SOE Comunidade 

Escolar  

Semanal Contínua  
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EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM/SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Objetivos Ações/estratégias Responsáveis / parcerias 

envolvidas nas                           

ações 

Público Cronograma Avaliação 

 Acolher e 

conhecer toda a 

equipe 

pedagógica e 

servidores da 

escola. 

Acolhida à volta dos 

professores ao seu ambiente de 

trabalho. Dinâmica: “Gratidão, 

experimento psicosocial: La 

Teoria de La Ventanas Rotas 

(Teoria das Janelas Quebradas) 

e Psicomotricidade – palestra 

ministrada pela pedagoga 

Alessandra Gabarão”. Ressaltar 

a importância da 

funcionalidade e diversidade no 

grupo. 

 

SEAA/Direção/ 

Coordenação 

Professor e Servidor da 

escola 

Semana 

Pedagógica 

Pontual 

   Currículo/IDEB/Análise da 

avaliação em destaque 

 Planejamento 2019 

    

 Acolhimento dos 

estudantes 

 Projeto de Transição. 

 Ações lúdicas e 

psicomotoras. 

 

SEAA/Direção 

Coordenação/SOE 

Professor/estudantes Reunião 

Pedagógica 

Contínua 

 Conscientizar 

pais/responsávei

s da importância 

de serem 

exemplos em 

suas 

 

 Vídeos: “A Vida de Maria e 

Crianças Veem e Crianças 

Fazem“. 

 Projeto Bullying 

 Texto: As coisas que a 

SEAA/Direção 

SOE/ Professores/ 

Conselho Tutelar 

Pais/responsáveis/professor Roda de 

conversa e 

reunião de pais  

Contínua 



5 
 

posturas/conduta

s na educação de 

seus filhos. 

 Sensibilizar as 

família quanto a 

importância de 

acompanhar a 

vida escolar dos 

seus filhos. 

gente fala – Ruth Rocha 

 Mapear 

Instituição  

 Conhecimento da 

Instituição em todos os seus 

segmentos. 

 Pesquisa para o 

conhecimento da 

documentação, do PPP, 

regimento escolar, 

conhecimento do corpo 

docente e discente e de 

todos os servidores da 

Instituição. 

 

SEAA/  

SOE/Servidores da Escola. 

Toda a comunidade escolar Durante todo o 

ano letivo 

Contínua 

 Participar do 

planejamento 

pedagógico para 

o ano 2019. 

 Reuniões, discussões sobre 

datas, passeios, eventos, 

projetos, programas 

curriculares, avaliações e 

encontros com os pais. 

SEAA/Direção/ 

SOE/Professores/ 

Coordenador 

Comunidade escolar Durante todo 

ano letivo 

Contínua 

 Apresentar o 

SEAA/SOE  na 

coordenação 

coletiva 

 Apresentação oral, 

abordando a parte histórica 

do SEAA e sua efetiva 

atuação. 

 Protocolo do 

funcionamento do 

Direção/SEAA/SOE Professor, pais e estudantes Durante todo 

ano letivo 

Contínua 
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SEAA/SOE, segundo a OP. 

 Esclarecimento de dúvidas 

com gincana de perguntas. 

 Identificar as 

demandas das 

turmas/professor

es, por meio do 

diagnóstico/map

eamento inicial. 

 Intervir na 

situação de 

queixa escolar. 

 Realizar análise 

documental, dos 

estudantes que já 

estão em 

processo de 

atendimento no 

SEAA/SOE, 

juntos aos 

professores.  

 Entrevista com o professor, 

aplicando-lhe entrevista 

oral e escrita para conhecer 

sua formação, suas 

angústias, sua área de 

interesse, as potencialidades 

e dificuldades de sua turma, 

estudantes diagnosticados e 

possíveis estudantes 

encaminhados para o 

SEAA/SOE em 2019. 

Direção/SEAA/ 

Coordenador/SOE 

Professor/Saúde/ 

Rede de Apoio 

Professor/estudantes 1° bimestre Contínua 

 Promover 

parceria social 

em prol do 

desenvolvimento 

dos estudantes. 

 Conscientizar 

pais/responsávei

s da importância 

do tratamento 

médico (quando 

preciso) aos 

 Roda de conversa e 

atendimento individual, 

sobre a resistência das 

famílias a medicação, 

tratamento, abandono ao 

tratamento, prognóstico do 

paciente. 

 Abordar assuntos do que 

são síndromes/transtornos. 

SEAA/SOE/Direção Pais/responsáveis de 

estudantes encaminhados 

para SEAA e alunos 

diagnosticados. 

Abril – 1° 

bimestre 

Contínua 
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filhos. 

 Assessorar o 

professor por 

meio de 

observação em 

sala de aula. 

 Sugestão de práticas 

diferenciadas e orientação 

para intervenções 

respaldadas pelo 

conhecimento pedagógico e 

psicológico. 

 Integração e reflexão junto 

aos professores da sua 

práxis pedagógica. 

SEAA/SOE/Professor Professor e estudante em 

sala de aula. 

2° bimestre Contínua 

 Oportunizar 

formação 

contínua 

buscando 

produzir 

reflexões acerca 

de concepções 

diversas que 

influenciam na 

atuação na 

escola.  

Oficinas de: 

 Ledor/Transcritor/TDAH 

 Sustentabilidade 

 História – Quando a Escola 

é de Vidro – Ruth Rocha 

 Programa Escola que 

Queremos 

 Projeto Conhecer – CRE 

Paranoá 

 Identidade do professor: 

olhar o outro, atualidades, 

rótulos, mídias, quadro 

político, violência, 

humanização e construção 

de laços. 

 Texto: A Humanização dos 

Profissionais e suas 

Relações – o educador 

como pessoa. 

 Música: Eu, Caçador de 

Mim – Mílton Nascimento. 

SEAA/Direção Professor 2° bimestre Contínua 
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 Atender às 

famílias 

(entrevista). 

 Conscientizar os 

pais/responsávei

s da importância 

e 

acompanhament

o escolar dos 

filhos. 

 Entrevistar, escutar, refletir, 

tirar dúvidas dos pais e 

orientá-los de como melhor 

educar seus filhos. 

 Escola de Pais 

 Encaminhar os pais, se 

preciso, para avaliação 

médica de seus filhos 

acompanhado de relatório 

SEAA/SOE/Médicos/ 

Conselho Tutelar/Redes 

Sociais/COMPP/Casa Do 

Ceará e Secretaria de Saúde. 

Pais Começa no 2° 

bimestre 

 

Durante todo 

ano letivo 

Contínua 



5 
 

psicopedagógico para: 

neurologista, psiquiatra, 

fonoaudiólogo, 

oftalmologista, otorrino e 

demais especialidades que 

se fizerem necessárias para 

avaliações complementares. 

 Encaminhamento para a 

instituição das redes sociais, 

Conselhos Tutelares, 

COMPP, Casa do Ceará e 

Secretaria de Saúde 

 Atender ao 

estudante com 

dificuldade de 

aprendizagem. 

 Reavaliar 

estudantes 

diagnosticados e 

atualizar  

relatórios. 

 

 Aplicar por meio de 

instrumentos pedagógicos e 

psicológicos avaliações e 

intervenções aos estudantes 

encaminhados para o 

SEAA. 

 Refazer relatórios finais de 

estudantes com pedidos de 

reavaliação ou que estejam 

com relatórios finais 

defasados. 

 Atendimento 

individualizado ou em 

grupo de no máximo 4 

estudantes. 

SEAA/SOE  Estudantes encaminhados    

para o SEAA/SOE 

Semanal e 

durante todo o 

ano letivo 

Contínua 

 Conhecer e 

orientar 

ativamente o 

corpo docente 

para sanar as 

 Participar dos Conselhos de 

Classe e Coordenações 

Coletiva. 

 O trabalho realizado nas 

escolas deverá ser 

SEAA/Coordenação/ 

SOE/Direção/ Convidados e 

Parceiros. 

Professor e toda equipe 

pedagógica. 

Durante todo o 

ano letivo 

Contínua 
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dificuldades e 

melhor explorar 

as 

potencialidades 

da sua classe. 

 Identificar a 

demanda da 

escola. 

 Capacitar, 

treinar, 

oportunizar, 

trocar 

experiências e 

saberes entre os 

professores. 

subsidiado por 

coordenações coletivas, 

individuais, semanais, 

Virada Pedagógica, 

Coordenação Propositiva, 

organizadas e 

acompanhadas pela equipe 

gestora e CRE Paranoá, 

com suporte do MEC e da 

SEEDF.   

 Elaborar os 

relatórios 

psicopedagógico

s dos estudantes 

diagnosticados. 

 Atualizar 

relatórios. 

 Preparar para a 

estratégia de 

matrícula 2020. 

 Redação dos relatórios 

finais e anexar os 

laudos/relatórios médicos. 

 Garantir os benefícios para 

os estudantes 

diagnosticados e seus 

direitos na estratégia de 

matrícula para 2020 (SR, 

SAA, Altas Habilidades e 

enturmação). 

SEAA, Médico, SR, SAA, 

Altas Habilidades. 

Pais/professor/ 

direção/secretário/ 

SR/SAA/Altas 

Habilidades. 

2º semestre Contínua 

 Oportunizar 

situações de 

discussão e 

reflexão por 

meio do GRAC 

– Grupo de 

Apoio Coletivo. 

 Oficinas que façam o 

professor refletir suas 

relações com os estudantes, 

através dos temas: 

afetividade, rótulos 

demonstrados através da 

palavra. Diferentes tipos de 

SEAA/SOE/Coordenação/ 

Direção 

Professor 2º semestre Contínua 
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

linguagens, que podem 

assumir aspectos negativos 

ou positivos, deixando 

marcas, construindo ou 

destruindo um ser humano. 

 Oportunizar 

formação 

continuada 

 Apresentar os 

dados 

estatísticos de 

acordo com a 

demanda de 

2020, abarcados 

pelo PAIQUE. 

 Convidar profissional que   

traga reflexões acerca de 

concepções diversas que 

influenciam na forma de 

atuação na escola para uma 

aprendizagem efetiva, 

como: desenvolvimento 

infantil, novas práticas 

pedagógicas, inclusão, 

psicomotricidade, 

alfabetização, habilidades 

sócio afetivas e saúde do 

professor. 

SEAA/SOE/Coordenação 

/Direção 

Professores 2° semestre Contínua 
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TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 

O.E 

DESENVOLVIDA 

 
 

BULLYING NÃO 

X 

GENTILEZA SIM 

 

Palestras informativas 
com filme/desenho, 
folder’s e cartazes para 
estudantes, famílias e 
docentes 

Estudantes, 
Famílias e 
servidores 

1º e 2º semestres Professores, 
servidores e 

equipe gestora 

Ação junto aos 
estudantes, famílias 
e professores 

Concurso de desenho, 
redação e filmagens dos 
estudantes 

Estudantes e 
professores 

1º e 2º semestres Professores e 
equipes 

Ação junto aos 
estudantes 

 Oficinas para confecção 
de banner com os 
desenhos e redações 
selecionados 9ª ed. 
Infantil/BIA/4 

Estudantes Duas vezes na semana 
durante o ano. 

Professores 

Agente de saúde 

Ação junto aos 
estudantes e em 
rede 

Hábitos de          
estudos 

Distribuição de folder 
com grade horária e 
dicas de estudos 

Estudantes, 
famílias ou 
responsáveis 

1º e 2º semestres, uma vez 
por semana (verificação de 
metas) 

Professores Parceria com as 
famílias ou 
responsáveis 

 Reunião com as turmas 
para avaliação das ações 
dos hábitos de estudos e 
replanejamento das 
mesmas 

Estudantes e 
SOE 

1º e 2º semestres 
uma vez por semana 
(ajustes das metas) 

Professores e 
responsáveis 

Parceria com as 
famílias ou 
responsáveis 
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Escola para 
Famílias 

Palestras com 
mediadores responsáveis 
pelo combate aos 
conflitos no ambiente 
escolar e aproximação 
com as famílias 

Famílias e 
responsáveis dos 
estudantes  

1º e 2º semestres 
uma vez por mês 
(Temas Geradores) 
Encontros noturnos 

Professores 

Equipe Gestora 

SOE 

Parceria com as 
famílias ou 
responsáveis 

Atendimento 
individualizado 

Atendimento para 
verificação das 
potencialidades e 
ajustes/planejamento de 
estratégias individuais e 
em grupos. 

Famílias, 
estudantes, 
professores e 
demais 
funcionários do 
ambiente escolar 

1º e 2º semestres 

(semanalmente) 

SOE, SEEA, 
Professores e 
responsáveis 

Nas salas de aula, 
Informática, quadra 
e SOE 

 
 
 

Aprendizagem 

Reagrupamento para 
execução de tarefas 
ajustadas para variados 
níveis. 

Produção de textos 
(diversidade textual) 

 

Estudantes e 
professores 

1º e 2º semestres 

(semanalmente) 

SOE, Coordenação, 
SEAA 

SOE e sala de aula 

Hora Cívica Hasteamento da 
Bandeira e Hino Nacional 

Conscientização do uso 
dos equipamentos 
públicos: escolas, 
hospitais, transporte 
coletivo, trotes 
(Bombeiros, Samu e 
Polícias) 

Estudantes e 
professores 

1º e 2º semestres 

(semanalmente) 

SOE e Coordenação Pátio e salas de aula 



5 
 

Coordenações 
Coletivas e 
Individuais 

Participação nas 
coordenações 

Professores 3 vezes por semana 

Suporte e auxílio nas 
coordenações/planejamentos 

dos professores 

SOE/SEAA Sala dos 
professores 

Mapeamento 
Institucional 

 Conhecimento da 
Instituição em 
todos os seus 
segmentos. 

 Pesquisa para o 
conhecimento da 
documentação do 
PPP, Regimento 
Escolar, 
conhecimento do 
corpo docente e 
discente e de 
todos os 
servidores da 
Instituição. 

 

SEAA/SOE e 
TODAS OS 

SERVIDORES DA 
ESCOLA. 

Durante todo o ano letivo TODA A 
COMUNIDADE 

ESCOLAR 

Todos os ambientes  

Rede de Apoio Buscar parcerias da 
Rede de Apoio para 
palestras, atendimentos 
e oficinas 

 

SEAA/SOE + REDE 
DE APOIO 

Anual Rede de Apoio 

 Conselho 
Tutelar 
Paranoá 

 CRAS 

 COSE 

 Casa do 
Ceará 

 COMPP 

Buscar parcerias 
que possam atuar 
com as demandas 

da escola 
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 CEAM 

 
 

Saúde do Professor 
 

Proporcionar ambiente 
que favoreça a saúde e 

bem estar dos servidores 

 

SOE 1º e 2º semestres UnB (Educação 
Física); Sinpro-DF e 
Posto de Saúde da 

QI 21 Lago Sul 

Os servidores 
participarão de 

atividades físicas 
adequadas as suas 

condições que 
visam trabalhar 
corpo e mente 

 

ESCOLA X FAMÍLIA  

OBJETIVO: Busca aproximar a família da escola e, concomitantemente de seus filhos, através de eventos reuniões e formação onde as famílias 

são orientadas para melhorar suas relações afetivas e teórico-práticas. 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Reuniões Coletivas Direção, Coordenação, 

Professores, SOE , EEAA  

Pais dos estudantes 

e familiares 

Início do ano letivo 

e ao final de cada 

bimestre 

Contínua 
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Festa Cultural 

 

Amigos da escola. Toda comunidade 

do Altiplano Leste 

Novembro  Através da participação da 

comunidade. 

Festa da Família Amigos da escola. Pais dos estudantes 

e familiares 

Maio Através da participação da 

comunidade. 

Culminância de projetos e ações Amigos da escola. Pais dos estudantes 

e familiares 

Ao final de cada 

bimestre 

Contínua 

Feira de Ciências 
Amigos da escola. 

Toda comunidade 

do Altiplano Leste 

Agosto  Através da participação da 

comunidade. 

Reuniões e atendimento 

individualizado 

Direção/SEAA/SOE 
Comunidade 

Escolar 

Ínicio e fim do ano 

letivo 

Contínua 
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8. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação educacional refere-se à avaliação da aprendizagem ou do desempenho de 

estudantes e à avaliação de currículos. Concentra-se no processo ensino/aprendizagem e nos 

fatores que interferem em seu desenvolvimento. Os mecanismos que utilizaremos serão: 

relatórios, mapeamentos, avaliação formativa, questionários, pesquisas, testes/provas, 

entrevistas, fichas de acompanhamento e auto avaliação, que acontecerão ao longo de todo 

ano letivo, sem perder o foco no estudante e na sua aprendizagem.  

A avaliação institucional, por sua vez, destina-se à avaliação das instituições (como a 

escola e o sistema educacional), políticas e projetos. Sua intenção está centralizada em 

processos, relações, decisões e resultados das ações de uma instituição ou do sistema 

educacional como um todo. Nesse sentido, para ser completa, a avaliação institucional 

contempla e incorpora os resultados da avaliação educacional. É chamada de avaliação para 

transformação e aperfeiçoamento, pois é um processo contínuo e sistemático que visa à 

melhoria da qualidade da Educação. A avaliação institucional será realizada com a 

comunidade escolar representada pelo Conselho Escolar, Secretaria de Estado de Educação do 

DF com a assinatura do Termo de Compromisso pela equipe gestora, e ainda através dos 

indicadores educacionais como, por exemplo, o IDEB. 

Entendemos a avaliação como uma tarefa de alta complexidade e de diversas 

interpretações, bem como a ação de observar a realidade e idealizar qual deverá ser esta 

realidade atribuindo um juízo de valor para tomar decisões sobre o que fazer. Como eixo 

norteador da ação pedagógica, cumpre um importante papel para o processo de 

ensino/aprendizagem, pois avaliar nos permite conhecer e verificar se as ações tomadas foram 

eficientes, onde erramos e onde houve acertos uma vez que o aprender é singular e complexo 

dependendo de fatores internos e externos. 

“A avaliação precisa ser espelho e lâmpada, não apenas espelho. Precisa não apenas 

refletir a realidade, mas iluminá-la criando enfoques, perspectivas, mostrando relações, 

atribuindo significados” (M. H. Abrams, in Dilvo Ristoff, 1995). Os processos avaliativos 

visam o contínuo aperfeiçoamento das ações pedagógicas e da qualidade do ensino. 

Buscaremos a identificação das dificuldades de aprendizagem, com a finalidade de uma 
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intervenção para que essa situação possa ser mudada, os aspectos qualitativos serão 

priorizados aos quantitativos, visto que a avaliação precisa cumprir seu papel de ser ao mesmo 

tempo interdisciplinar, abrangente, diagnóstica e de retomada. 

Por isso, desenvolver uma proposta de trabalho, na qual se abandona a visão 

tradicional e restrita da avaliação como um processo unilateral, apenas direcionado por um e 

fazer cumprir sua função social, a de ‘transformar a realidade e as relações sociais dos sujeitos 

dessas ações’. Consiste em promover situações de cooperação e “ação comunicativa” 

(RIBEIRO, SENAC, 2005), visão ampla, atento a todo o processo e não apenas ao produto. 

É uma perspectiva integrada entre avaliação e planejamento, que não perde sua força 

pela utilização necessária e precisa no processo inicial, mas que se desenvolve gradualmente 

durante toda a ação ensino/aprendizagem. Principalmente, porque informa a todos os 

envolvidos, seus desempenhos específicos, revendo, retificando ou ratificando as ações 

adotadas. 

O processo de ensino e aprendizagem é avaliado continuamente conforme diretrizes de 

avaliação da Secretaria de Estado de Educação do DF, como mostra o quadro abaixo: 
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DESTA IE 

OBJETIVO  ESTRATÉGIAS PÚBLICO CRONOGRAMA 

Detectar os 

diferentes níveis 

de aprendizagem 

presentes em sala 

de aula para 

posterior 

planejamento de 

ações, 

DIAGNÓSTICO Testes de sondagem nas 

diversas áreas de 

conhecimento para 

diagnóstico da turma 

Todas as turmas do Ensino 

Fundamental de 09 anos. 

Início do ano letivo e 

quando for necessário para 

melhor acompanhamento da 

turma. 

Teste da psicogênese Para aqueles que ainda não 

se encontrarem no nível 

alfabético, independente da 

turma na qual estão 

matriculados. 

Início do ano letivo, ao final 

de cada bimestre e após 

execução das intervenções e 

reagrupamentos. 

Reconto e produção textual 2º, 3º, 4º e 5º Anos  Início do ano letivo e após 

execução das intervenções e 

reagrupamentos. 

Portfólio/Cadernos de 

produção textual 

Todas as turmas Ao longo do ano letivo 

Exposições de trabalhos e Todas as turmas Bimestralmente 
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culminância de projetos 

Conselho de Classe Observação e 

acompanhamento das 

atividades diárias 

Todas as turmas Diariamente 

Reunião coletiva Todas as turmas do Ensino 

Fundamental de 9 anos – 

Ciclos e Educação Infantil. 

Ao final de cada bimestre 

Ação voltada a 

avaliar a estrutura 

física, pedagógica, 

administrativa e 

interpessoal da 

escola visando 

planejar 

estratégias e metas 

em busca de um 

melhor ambiente 

para todos. 

AVALIAÇÃO/DIAGNÓSTICO o Avaliação Institucional 

 

Comunidade escolar Data pré-definida em 

calendário escolar. 

 o Reavaliação dos 

projetos/ações em 

andamento. 

 Diariamente nas 

coordenações pedagógicas 
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A Escola prevê a oferta à comunidade da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

de 9 anos, conforme legislação vigente.  Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN, nº 9394/96, em seu artigo 26, “os currículos do Ensino Fundamental 

e Médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”.  

Portanto, a Escola Classe Alto Interlagos segue os princípios básicos para a 

construção de uma proposta voltada para a formação integral de sujeitos reflexivos e 

ativos a partir das orientações advindas do Currículo da Educação Básica da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, 2019, que tem como eixos transversais a Educação para a 

diversidade, Cidadania e Educação para os direitos Humanos e Educação para a 

sustentabilidade. Baseamo-nos também nas Orientações do BIA (Bloco Inicial de 

Alfabetização), tomando por base as Diretrizes Curriculares Nacionais e não podemos 

deixar de considerar os anseios da comunidade em relação à escola, nos propondo a criar 

conexões entre os saberes locais e ações interdisciplinares que possibilitarão acesso ao 

conhecimento sistematizado, em cada uma das áreas, com vistas à aprendizagem 

significativa. 

A escola funciona atendendo obrigatoriamente ao 1º Bloco do Ciclo, porém 

estende ao que seria o 2º Bloco, as suas estratégias como forma de adaptação. O ciclo de 

formação é uma forma de organizar a escola, privilegiando a continuidade da trajetória do 

estudante, suas experiências, respeitando o processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

Assim, a reorganização temporal da escola em ciclos insere-se em um processo de 

reavaliação das práticas pedagógicas, tendo em vista as características, o ritmo, os 

interesses, as histórias de vida dos sujeitos, com vistas à construção de um projeto 

coletivo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) fomentam que “os conhecimentos 

adquiridos na escola requerem tempos que não necessariamente os fixados de forma 

arbitrária, nem pelo ano letivo, nem pela idade do aluno”. O Ciclo promove a progressão 
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continuada do processo de aprendizagem, além de possibilitar à criança a organização de 

um tempo maior para o desenvolvimento das competências que precisa construir. Garantir 

a sistematização da aprendizagem da leitura/escrita/letramento ao longo de todo o 

processo, bem como o desenvolvimento integral do aluno, permitindo que este 

experimente uma aprendizagem dinâmica, prazerosa e eficaz.  

Para isso, a Escola tem como ponto de partida a realização do 

diagnóstico/mapeamento e perfil da turma, para que cada professor conheça sua clientela, 

partindo deste perfil é traçado para um trabalho que atenda as diversas demandas, 

aproveitando as potencialidades já existentes e mediando as descobertas de novas 

capacidades para desenvolver aprendizagens que leve o aluno ao mundo da leitura, escrita, 

do raciocínio lógico, da matemática, da interpretação e da integralidade a partir dos eixos 

propostos no Currículo em Movimento da SEEDF, 2014, ampliando a visão para além da 

realidade existente. 

Uma vez identificada às necessidades dessa clientela, são traçadas ações 

interventivas: Projeto Interventivo, Reagrupamentos e Reforço. O Projeto Interventivo é 

um principio do BIA, destinado aos estudantes com dificuldades que não acompanham as 

expectativas de aprendizagem propostas para o ano no qual está matriculado. É importante 

considerar que os sujeitos com necessidades especiais deverão sempre participar dessas 

ações interventivas.  

Em nossa escola as ações interventivas acontecem da seguinte forma: 

 PÚBLICO RESPONSÁVEL CRONOGRAMA ESTRATÉGIAS 

P. Interventivo Turmas de 

EF 09 

 

Professor e 

monitor. 

uma vez por 

semana 

As crianças de 

cada turma são 

divididas em dois 

grupos, um dos 

grupos participa 

da aula de 

Informática, 

enquanto o 
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restante participa 

de aula de reforço. 

Logo após os 

grupos são 

trocados. 

Reagrupamento  

Turmas de 

EF9 

 

Todos os 

professores, vice-

direção, 

coordenação, 

professores de 

Apoio/SOE. 

uma vez por 

semana 

Os estudantes são 

reagrupados de 

acordo com as 

dificuldades 

apresentadas na 

produção de texto. 

Reforço  

Turmas de 

EF9 

 

Professores, 

coordenação, Sala 

de Recursos, 

Vice-direção, 

professores de 

Apoio. 

Semanal, quando 

necessário. 

São realizadas 

aulas individuais 

ou em pequenos 

grupos, para sanar 

dificuldades 

pontuais dos 

estudantes. 

 

A escola possui duas turmas de Educação Infantil e as turmas participam da 

mesma organização pedagógica de toda a escola com exceção das ações interventivas, 

sendo que as ações, planejamentos, são coletivos e adaptados para cada ano de acordo 

com suas expectativas.  

A introdução do educando ao mundo letrado deverá ser o mais agradável possível. 

Entendemos por letramento não apenas a decodificação dos signos linguísticos para que o 

sujeito leia palavras e as escreva mecanicamente, mas sim que compreenda a escrita e 

relacionando-as às práticas sociais.  
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Em todos os Componentes Curriculares e conteúdos acreditamos ser importante a 

inserção de diversos tipos de texto, o uso de tecnologias, a exploração de material concreto, 

jogos, brincadeiras, psicomotricidade e recursos visuais. Incentivo a pesquisa, aos trabalhos 

manuais, a apreciação, ao trabalho em equipe, as atividades corpóreas, aos hábitos saudáveis, 

ao respeito à adversidade, a criação, a autonomia e consciência reflexiva, buscamos uma 

formação integral voltada para uma melhor qualidade de vida. 

Esses recursos devem ser articulados aos diversos conteúdos propostos para cada 

ano, em busca de uma melhor estruturação do raciocínio lógico, interpretações e leituras de 

mundo levando em conta as particularidades de todas as crianças, respeitando a trajetória de 

vida de cada um focando na formação de hábitos e atitudes que irão contribuir para aquisição 

de conhecimentos futuros e de valores essenciais a vida em sociedade. Todos estão sendo 

estimulados com atividades dinâmicas, tendo sempre o cuidado para que os alunos entrem no 

clima e trabalhem com concentração, mas sem perder a alegria.  

Em nossa Instituição, por muitas vezes a coordenação pedagógica se tornava uma 

tarefa muito complicada de se realizar, uma vez que, possuímos um grupo pequeno de 

professores, e geralmente apenas um ano de cada etapa do Ensino Fundamental, ou seja, 

faltavam os professores do mesmo ano para planejarem as ações. Por esse motivo, a Escola 

Alto Interlagos organizou uma estrutura de trabalho para facilitar o acompanhamento das 

atividades e as ações do trabalho coletivo. 

Ressaltamos que as datas comemorativas estão presentes em todas as culturas e a escola 

tem o papel de preservá-las, porém muitas foram extintas dos nossos planejamentos por terem 

uma característica muito voltada para o consumismo e é importante, que o educador não 

reproduza o sistema de consumo, exclusão e marginalização que as classes dominantes nos 

apresentam. Acreditando que o professor, ao educar, deve se ater as condições culturais, sociais 

e econômicas vigentes da comunidade a que atende, a escola terá como base para suas ações 

um trabalho coletivo que, através do estudo das diversas linguagens, visa utilizar a arte, o 

esporte e a literatura para o estímulo da leitura, da paz na escola e na sociedade, da inclusão 

dos diversos povos e cidadãos no mundo, estimular o pensamento crítico no jovem, a 

capacidade de pensar e de procurar soluções criativas para a própria vida encontrando 

alternativas de participação e intervenção como cidadão consciente e crítico. 
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Portanto, a escola adota em seu contexto, a proposta curricular que assegura os 

direitos das aprendizagens. Temos o compromisso de respeitar os alunos em suas 

especificidades, seus interesses e no seu ritmo de aprendizagem e desenvolvimento. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, os preceitos da LDB e as Orientações Curriculares da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Ensino Fundamental – Séries Iniciais e 

Anos Iniciais, regem os nossos encaminhamentos.  

A resposta de nossa comunidade é favorável aos encaminhamentos pedagógicos 

adotados. Entendemos que esses momentos de coordenação pedagógica são essenciais para tal 

sucesso. Consideramos a coordenação coletiva como imprescindível para todos os nossos 

encaminhamentos. É significativa a relação dialógica que temos com o coletivo da escola e a 

comunidade escolar.  

Assim, nossa organização acontece da seguinte forma:  

 

Estrutura Organizacional: 

Estudante  5 horas de atividades de sala de aula – total de 25 horas aula semanais  

 ANEE: atendimento por professor itinerante da Sala de Recursos. 

Professor 
 5 horas de regência – total de 25 horas semanais 

 Quarta-feira – reunião coletiva 

 1 dia da semana curso (BIA – PNAIC). 

 

 

Quanto à organização pedagógica, selecionamos coletivamente alguns temas principais 

e os dividimos nos bimestres, para serem trabalhados de forma coletiva. Esses temas são 

articulados aos conteúdos e objetivos do currículo e inseridos nos bimestres para que seja 

realizado um melhor desenvolvimento e aproveitamento das ações coletivas que vem de forma 

a complementar a rotina de sala de aula, segue no quadro abaixo a organização para o ano de 

2019. 

                        

PERÍODO TEMA OBJETIVO 
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1º BIMESTRE 

11/02 a 25/04 

 Sustentabilidade   Conscientizar estudantes e comunidade escolar, 

sobre a importância da Sustentabilidade de meio-

ambiente com soluções práticas e atitudes diárias 

 Favorecer a reflexão sobre a responsabilidade 

do ser humano com o próprio planeta como um todo; 

 Estimular a mudança da prática de atitudes e a 

formação de novos hábitos com relação a utilização 

dos recursos naturais; 

 Desenvolver atividades significativas para a 

construção da valorização da  reciclagem. 

2º BIMESTRE 

26/04 a 08/07 

 

 

Formação do Povo 

Brasileiro 

 Resgatar nossa identidade cultural; 

 Conhecer as contribuições dos diferentes povos 

para a formação da cultura brasileira; 

 Valorizar as diferenças para viver em harmonia 

diante da diversidade promovendo uma cultura 

de Paz. 

 

3º BIMESTRE 

29/07 a 04/10 

 

 

 Bioeconomia 

 Reconhecer a economia doméstica baseada nos 

recursos naturais como empreendimento 

saudável e sustentável. 

 Diminuir os desperdícios e multiplicar a 

geração de novas fontes de renda na atividade 

domestica.  

4º BIMESTRE 

07/10 a 19/12 

 

 

 Cultura Digital 

 Utilizar tecnologia como ferramenta de 

aprendizagem 

 Compreender  e utilizar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma significativa e 

ética nas diversas práticas sociais se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
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 A partir dessa organização são planejadas ações coletivas como passeios, palestras, 

e demais atividades com cunho pedagógico, uma vez que entendemos ser fundamental que as 

escolas ensinem os conteúdos básicos, mas as atividades complementares e extracurriculares 

são essenciais para uma Educação voltada para a integralidade, pois servem como estudo do 

meio. 

Atividade cultural como visita a lugares históricos, ao teatro, cinema, parques e 

museus são importantes não apenas como socialização, mas ampliam a visão de mundo da 

criança. Essas saídas não podem ser apenas lazer e devem ser bem planejadas tendo um 

objetivo de cunho pedagógico. Vasconcelos (2002, p 141) diz que não se aprende só no tempo 

de aula, nem só através do professor; há um movimento autógeno de busca de atribuição de 

sentido para o mundo em que vive. Nessa perspectiva, cabe aos educadores estabelecerem 

projetos e ações ficando evidente a necessidade de um trabalho coletivo na busca das 

aprendizagens significativas. 

Não apenas sair das dependências da escola, mas também abrir os portões para que 

o mundo entre na escola cada vez mais, possibilitando ao educando uma aprendizagem 

significativa, mesmo que de forma gradativa, uma aprendizagem que ajude o mesmo a 

ampliar suas potencialidades visando uma formação integral crítica e transformadora. Assim, 

de acordo com os temas selecionados para cada bimestre, abrimos espaço na rotina diária das 

crianças para recebermos visitas de pessoas que possam oferecer algum conhecimento através 

de palestras, peças teatrais, contação de história (figura nº 14), com o objetivo de ampliar os 

conhecimentos e propiciar momentos que provoquem inquietações no estudante, que o levem 

a ler, questionar, interpretar e criar. Ser sensível diante da realidade que o cerca e respeitar a 

diversidade na qual estão mergulhados. 
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Figura 14 – Contação de história 

Apoiamo-nos ainda na Lei 11.645, de 10 março de 2008 que altera a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede 

de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

Uma aula de História não nos parece ser em nada agradável para crianças que tem em 

sua árvore genealógica negros, mestiços e índios, quando sentimos que suas identidades se 

esvaem, diante das afirmações preconceituosas que surgem sobre seu povo. Estudar a História 

no âmbito escolar deve permitir criar um espaço de discussão em relação às diversidades 

presentes na cultura brasileira. Deve trazer reflexões importantes a serem discutidos em prol 

de uma sociedade que valoriza a mistura e diversidade que é o povo brasileiro. Com isso, faz-

se necessário levar para as aulas e vivências, os nomes de pessoas que mudaram e mudam a 

história, a beleza das diferentes culturas, dos penteados, dos contos, das indumentárias, da 

religião, da música, da culinária; enfim, toda a herança e contribuição que foi fundamental na 

formação do nosso país. 

Por isso, propomos em nossa organização que a identidade cultural indígena e africana 

seja trabalhada durante todo o ano letivo. A partir da Lei nº 10.639/2003, o Dia Nacional da 

Consciência Negra foi incorporado no calendário escolar como dia a ser lembrado, 

comemorado e desenvolvido em todas as instituições de Educação Básica, o assunto está 

inserido no cotidiano escolar diariamente, através de leituras, apreciação de filmes, atividades 

artisticas, na hora cívica e nos conteúdos programáticos, sem a necessidade de uma data 

comemorativa específica. 
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PINHEIRO (2008) comenta que, “se a pessoa acumula na sua memória as referências 

positivas do seu povo, é natural que venha á tona o sentimento de pertencimento como 

esforço a identidade racial”. Esperamos que os alunos possam conhecer mais sobre as 

diferentes culturas e suas influências no Brasil podendo se reconhecer nesse contexto cultural, 

o que é importante para sua autoestima e valorização, pois o foco do trabalho não é o negro 

humilhado, castigado, maltradado e escravo e nem o índio preguiçoso, inútil e ladrão, mas um 

povo guerreiro, criativo e capazes de influenciar culturas e diversas leis. 

Ao longo dos anos outras parcelas da população como mulheres, gays, lésbicas, 

travestis, transsexuais, camponeses sem terra, entre outros foram vitimas de preconceito na 

formação da nação brasileira. SANT’ANA (2008) afirma que preconceito é uma opinião 

preestabelecida, imposta pelo meio, época e educação, onde regula as relações de uma pessoa 

com a sociedade, tornando-se uma espécie de mediador de todas as relações humanas. O autor 

continua definindo como uma indisposição, um julgamento prévio, negativo, que se faz de 

pessoas estigmatizadas por estereótipos. 

O dia a dia de uma escola pode ser o meio de dissipação ou dispersão de atitudes 

preconceituosas. Além da consciência da problemática que envolve a manutenção do 

preconceito, o educador precisa estar atento para perceber e diagnosticar as situações, 

auxiliando os sujeitos a enfrentá-las. Com base nisso, pensamos em um trabalho que possa 

incentivar o combate ao preconceito, em vez de reproduzi-lo proporcionando experiências 

com o outro (figura nº 17) na busca de inserir e reforçar um trabalho voltado para os valores 

principalmente o respeito e tolerancia com tudo e todos que se diferem das individualidades 

de cada ser.  
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Figura 17 – futebol para meninas 

 

A intervenção nos casos de racismo, preconceito e demais formas de desagregação 

social é fundamental para que não se perpetuem atos contra a humanidade em nome da 

superioridade de um “pensamento discriminatório” em detrimento do coletivo. Entendemos 

que o docente é quem mais pode agir nesse sentido, contudo todos os envolvidos no processo 

ensino aprendizagem podem e devem contribuir com ações preventivas que levem os sujeitos 

a refletirem sobre suas práticas que os segregam e os afastam uns dos outros. Assim, verifica-

se a importância da tomada de consciência dos profissionais de ensino em utilizar situações 

flagrantes de discriminação no espaço escolar e na sala de aula não para meramente punir os 

educandos, mas para transformar esses fatos em momentos pedagógicos privilegiados para 

discutir a diversidade e conscientizar os alunos da importância e a riqueza que ela traz à nossa 

cultura e à nossa identidade nacional. 

Faz-se necessário para a promoção do respeito e da cidadania que cada ser seja 

conhecedor dos seus direitos e deveres para uma boa convivência entre as diferenças num 

espaço coletivo. Assim, organizamos momentos de vivencia e aprendizagem com 

profissionais que podem contribuir com informações e situações que propiciem 

aprendizagem, como podemos ver na figura nº18. 
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Figura 18 

No cotidiano escolar são trabalhadas regras de convívio onde a economia dos 

recursos água e luz e também o cuidado com o meio ao nosso redor são prioridades. 

Porém a escola ainda não tem um trabalho realmente sustentável que visa reutilizar os 

recursos utilizados como forma de preocupação com o futuro, mas propiciamos vários 

momentos de contatos com animais e natureza como pode ser visto na figura 18, para 

conscientização acerca da poluição, dos desequilíbrios ecológicos, e preservação do meio 

ambiente, incentivando o amor e o respeito por ambos. Contudo, estamos buscando 

parcerias para implantar ações sustentáveis na escola, ou seja, ações que possam suprir as 

necessidades atuais dos seres humanos sem esgotar, agredir os recursos naturais, 

utilizando-os de forma inteligente e consciente, a fim de incentivar práticas que possam ir 

além das paredes da escola e penetrar as ações nas famílias e comunidade local. 
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Figura 18 – Visita da Ong Pet Adote 

 

Preocupamos-nos com o envolvimento dos pais e familiares nas ações escolares e, 

além de festas e reuniões e buscamos incentivar mais momentos onde possam estar juntos. 

Por isso, além da nossa preocupação com a leitura, emprestamos livros para as crianças 

levarem para casa com seus familiares com o objetivo de levar para as casas mais momentos 

de lazer entre seus familiares onde todos estão convidados para aproveitar o momento e ler, 

contar e ouvir histórias. 

Acreditamos que devemos pautar nosso trabalho em ações reais que sejam 

verdadeiramente executadas e as ações aqui apresentadas são voltadas para uma formação 

integral que promova a coletividade, igualdade e a prática da cidadania através da 

interdisciplinaridade das ações práticas no e fora do ambiente escolar com os conteúdos 

propostos para que a criança tenha uma aprendizagem mais significativa ao se relacionar com 

o mundo ao seu redor vivenciando maiores oportunidades visando à inclusão de todos os 

envolvidos e favorecendo ações coletivas.  

A reorganização deste trabalho visa o início de um processo constante de discussão 

voltado para uma escola humanizadora e consciente de suas responsabilidades, capaz de fazer 

com que os desempenhos calculados pelas avaliações em larga escala e os que demandam em 
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nosso dia a dia, sejam reflexos de um trabalho digno e respeitoso e que possam demonstrar 

nossa capacidade, no desenvolvimento do sucesso do nosso aluno. 

Nessa perspectiva almejamos assegurar a todos os alunos o espaço de convivência 

escolar com oportunidades concretas de aprendizagens significativas, requerendo do professor 

uma prática educativa fundamentada na existência de sujeitos, como afirma Freire; “um que 

ensinando, aprende, outro que aprendendo, ensina” (1998, p. 77). É a dialética desse 

processo que torna a educação uma prática social imprescindível na constituição de uma 

sociedade verdadeiramente democrática e com nível de conscientização e de senso crítico 

cada vez maior. 
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10. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

A - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Garantir à nossa comunidade 

um ensino de qualidade 

voltado para a promoção da 

cidadania que promova a 

educação integral dos sujeitos 

sociais através de um trabalho 

coletivo onde todos sejam 

construtores da sua própria 

aprendizagem. 

 

o Minimizar o percentual de 

discentes com dificuldades de 

aprendizagem. 

o Garantir as estratégias do BIA na 

rotina escolar 

o Organizar o espaço/tempo da 

coordenação pedagógica. 

o Buscar parcerias 

o Promover a formação continuada 

e o planejamento coletivo no 

espaço da coordenação. 

o Organizar as coordenações para 

que aconteçam com a participação 

do coordenador 

o Disponibilizar espaço/tempo para a 

realização do projeto interventivo, 

reagrupamento e demais ações 

listadas nesse documento; 

o Fornecer materiais pedagógicos 

para aulas diferenciadas 

incentivando o lúdico na 

aprendizagem; 

o Acompanhar os avanços de cada 

turma através de diagnóstico 

Coordenação e 

direção 

 

 

Contínua 
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Mediar às relações 

interpessoais de forma 

agradável e colaborativa para 

uma melhor participação de 

todos os sujeitos envolvidos 

de forma integrada no 

processo educacional de 

modo que se sintam parte 

dessa realidade e responsáveis 

pelos resultados obtidos. 

 

o Melhorar a comunicação entre 

família e escola 

o Garantir espaço e tempo para a 

formação continuada 

o Aprimorar as relações interpessoais 

o Promover uma melhor comunicação 

e participação da comunidade 

escolar 

o Buscar parcerias para realização das 

oficinas para os servidores 

o Revisar coletivamente as ações do 

projeto Político Pedagógico 

o Organizar as oficinas e encontros 

de socialização e descontração 

o Organizar a festa da família, o 

sarau,  

o Organizar reuniões, festas e 

momentos para integração da 

família com a escola. 

 

 Contínua 

Administrar os recursos 

financeiros e conservar os 

bens dando autonomia ao 

Conselho e comunidade 

escolar para fiscalizar, opinar, 

averiguar, orientar e decidir 

sobre tudo o que tem a ver 

com a qualidade da Escola. 

o Conscientizar a comunidade escolar 

para a conservação do patrimônio e 

economia.  

o Definir junto com os funcionários da 

escola e o conselho escolar a 

utilização das verbas de forma a 

executá-las em 100%, a fim de que 

não ocorra devolução ou mau uso dos 

 

o Promover reuniões mensais com os 

conselheiros 

o Publicar um balancete 

mensal/semestral das despesas e 

receitas da Escola. 

Direção  Contínua 
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recursos financeiros. 

o Promover a transparência nas 

prestações de contas 

o Utilizar os recursos financeiros de 

forma participativa e consciente, 

estabelecendo um planejamento.  

Ampliar a estrutura física da 

escola assim como os 

recursos matérias para um 

melhor atendimento a 

comunidade no intuito de 

aumentar a participação das 

crianças no projeto da 

Educação Integral. 

o Troca e reparo do piso externo; 

o Mobiliário para refeitório ; 

o Revisão da parte elétrica; 

o Ar condicionado; 

o Reforma da sala de Educação infantil 

o Reforma do banheiro da sala de Ed. 

Infantil; 

o Construção de um espaço de 

recreação para a educação infantil; 

o Pintura da quadra; 

o Revitalização do espaço verde  

“Cantinho de leitura, grama, 

bancos,...) 

o Pintura do muro externo da escola; 

o Reforma do banheiro dos professores; 

o Melhoria do atendimento, e apoio 

na implantação efetiva dos projetos 

do PPP.  

o Buscar parcerias 

 

Escola, SEEDF, 

parcerias. 

Contínua 
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o Colocar toldos na quadra; 

o Aquisição de Tenda  

o Aquisição de painel para data show 

o Pintura de circuito de 

psicomotricidade no pátio aberto; 

o Cobertura da  entrada e pátio com 

toldo 

o Reformar o “Cantinho das artes”  

o Aquisição de televisores 

o Aquisição de ventiladores 

o Cantinho de leitura 

o Aquisição de moveis para a sala de 

informática 

o Caixa de som e microfone headset  

sem fio 

o Sirene musical 

o Notebook 

o Púlpito/palanque 

o Quadro de avisos sala de aula 

o Cama elástica 

o Reforma da sala de direção e 
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construção de uma sala para secretaria 

o Aquisição de uma duplicadora 

o Mobiliário para sala dos professores 
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11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é parte integrante no desenvolvimento das ações apresentadas neste 

documento e o objetivo é de conhecer os pontos positivos, enumerar as falhas e deficiências, 

buscando aprimorar e replanejar as ações em busca de um trabalho eficiente e de qualidade. 

A avaliação será realizada coletivamente com datas preestabelecidas no calendário 

escolar da SEDF e também será contínua ao longo do processo, onde serão utilizados 

observações, intervenções, relatórios, debates e reflexões, com a intenção de alcançar os 

objetivos traçados neste projeto. 

A avaliação educacional refere-se à avaliação da aprendizagem ou do desempenho de 

alunos e à avaliação de currículos. Concentra-se no processo ensino-aprendizagem e nos 

fatores que interferem em seu desenvolvimento. Os mecanismos que utilizaremos serão: 

relatórios, questionários, pesquisas, testes/provas, entrevistas, fichas de acompanhamento e 

auto-avaliação que acontecerão ao longo de todo ano letivo, sem perder o foco no aluno e na 

sua aprendizagem.  

A avaliação institucional, por sua vez, destina-se à avaliação de instituições (como a 

escola e o sistema educacional), políticas e projetos. Sua intenção está centralizada em 

processos, relações, decisões e resultados das ações de uma instituição ou do sistema 

educacional como um todo. Nesse sentido, para ser completa, a avaliação institucional 

contempla e incorpora os resultados da avaliação educacional. É chamada de avaliação para 

transformação e aperfeiçoamento, pois é um processo contínuo e sistemático que visa à 

melhoria da qualidade da educação. A avaliação institucional será feita através da comunidade 

escolar representada pelo Conselho Escolar, Secretaria de Estado de Educação com a 

assinatura do Termo de Compromisso pela equipe gestora, e ainda através dos indicadores 

educacionais como, por exemplo, o IDEB. 

Entendemos a avaliação como uma tarefa de alta complexidade e de diversas 

interpretações, bem como a ação de observar a realidade e idealizar qual deverá ser esta 

realidade atribuindo um juízo de valor para tomar decisões sobre o que fazer. Como eixo 

norteador da ação pedagógica cumpre um importante papel para o processo de ensino-

aprendizagem, pois avaliar nos permite conhecer e verificar se as ações tomadas foram 
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eficientes, onde erramos e onde houve acertos uma vez que o aprender é singular e complexo 

dependendo de fatores internos e externos. 

“A avaliação precisa ser espelho e lâmpada, não apenas espelho. Precisa não apenas 

refletir a realidade, mas iluminá-la criando enfoques, perspectivas, mostrando relações, 

atribuindo significados” (M. H. Abrams, in DilvoRistoff, 1995). Os processos avaliativos 

visam o contínuo aperfeiçoamento das ações pedagógicas e da qualidade do ensino. 

Buscaremos a identificação das dificuldades de aprendizagem, com a finalidade de uma 

intervenção para que essa situação possa ser mudada, os aspectos qualitativos serão 

priorizados aos quantitativos, visto que a avaliação precisa cumprir seu papel de ser ao mesmo 

tempo interdisciplinar, abrangente e diagnóstica. 

O processo de ensino e aprendizagem é avaliado continuamente conforme diretrizes de 

avaliação da Secretaria de Estado de Educação. 

O Projeto Político Pedagógico será avaliado ao longo do processo, onde serão 

utilizados observações, intervenções, relatórios, debates e reflexões, com a intenção de 

alcançar os objetivos traçados neste projeto. 

 

DIAGNÓSTICO / AVALIAÇÃO 

OBJETIVO 

Detectar os diferentes níveis de aprendizagem presentes em sala de aula para posterior 

planejamento de ações. 

 ESTRATÉGIAS CRONOGRAMA 

LEITURA E 

ESCRITA 

o Teste da psicogênese Todas as turmas (serão realizados 

cinco teste: um ao inicio do ano 

letivo e o restante ao final de cada 

bimestre) 

 o Reconto e produção textual 4º e 5º Anos (serão realizados 

cinco testes: um ao inicio do ano 

letivo e o restante ao final de cada 

bimestre) 

 o Semana de prova Todas as turmas (serão realizados 
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testes bimestrais) 

 o Portfólio / Cadernos de 

produção textual 

Todas as turmas (produzidos ao 

longo do ano) 

AVALIAÇÃO / 

DIAGNÓSTICO 

o Avaliação Institucional 

 

Data pré-definida em calendário 

escolar. 

 o Reavaliação dos projetos / ações 

em andamento. 

Semestralmente nas coordenações 

pedagógicas 

 o Conselho de Classe 

 

Serão realizados em reuniões 

bimestrais 

 

 

Entendemos a avaliação como uma tarefa de alta complexidade e de diversas 

interpretações, bem como a ação de observar a realidade e idealizar qual deverá ser esta 

realidade atribuindo um juízo de valor para tomar decisões sobre o que fazer. Como eixo 

norteador da ação pedagógica cumpre um papel importantíssimo para o processo ensino-

aprendizagem, pois o avaliar nos permite conhecer e verificar se as ações tomadas foram 

eficientes, aonde erramos e no que precisamos melhorar, bem como falhas e sucessos do 

processo - o aprender - que é tão singular, complexo e que depende de fatores internos e 

externos. 

 Por isso, desenvolver uma proposta de trabalho, na qual se abandona a visão 

tradicional e restrita da avaliação como um processo unilateral, apenas direcionado por um e 

fazer cumprir sua função social, a de ‘transformar a realidade e as relações sociais dos sujeitos 

dessas ações’. Consiste em promover situações de cooperação e “ação comunicativa” 

(RIBEIRO, SENAC, 2005), visão ampla, atento a todo o processo e não apenas ao produto. 

 É uma perspectiva integrada entre avaliação e planejamento, que não perde sua 

força pela utilização necessária e precisa no processo inicial, mas que se desenvolve 

gradualmente durante toda a ação ensino-aprendizagem. Principalmente, porque informa a 

todos os envolvidos, seus desempenhos específicos, revendo, retificando ou ratificando as 

ações adotadas. 

A avaliação diagnóstica, contínua e processual está presente em todas as vertentes de 

nossa proposta pedagógica. Com a implementação do BIA e 4º e 5º anos estaremos 
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organizando nossa estratégia avaliativa diferenciada na qual as etapas são acompanhadas e 

planejadas respeitando o tempo e o ritmo de aprendizagem do educando, ficando o aluno 

sujeito ao avanço da etapa mais com acompanhamento paralelo para estabelecer um ritmo de 

aprendizagem condizente a sua formação. As propostas de reagrupamentos e Projetos 

Interventivos estão coerentes com a organização do grupo quanto ao diagnóstico realizado 

desde o início do ano letivo e com as constantes avaliações realizadas pelo grupo de 

professores, coordenadores pedagógicos, orientador educacional e gestores, referendadas 

pelos Conselhos Bimestrais de Classe.  Ficará estabelecida a retenção do aluno somente 

quando o mesmo for infrequente e estabelecer o índice de 25% de faltas não justificadas. Os  

anos seguintes seguirão o estabelecido pela LDB 9493/96 e deverá contemplar a aquisição de 

aprendizagens dos alunos.  

Os esclarecimentos aos pais/responsáveis sobre os critérios avaliativos devem 

contemplar gráficos, relatórios, materiais outros que visem o esclarecimento sobre os 

procedimentos. Os objetivos e conteúdos explorados bimestralmente serão entregues a 

comunidade para discussão e organização curricular. O aluno ficará retido quando não obtiver 

75% de frequência e sua infrequência não for justificada através de atestado médico.  

Os alunos ANEE terão adequação curricular, que deverá ser elaborada pelo professor 

regente com a orientação do professor itinerante da sala de recurso e a aprovação da equipe 

pedagógica da escola e da família. A avaliação do aluno ANEE deve respeitar o estabelecido 

pela organização do grupo pedagógico da escola e deverá ter como definição a organização 

para atendimento da estratégia de matrícula para 2013, a cooparticipação do Conselho de 

Classe e Conselho escolar. 

O Conselho de Classe se reunirá bimestralmente para deliberação das ações avaliativas 

e conhecimento do andamento bimestral das turmas, se reunirá sempre que houver 

necessidade de uma avaliação sobre ações pedagógicas ou por convocação de um dos 

membros do Conselho de Classe. 

Todas as ações pedagógicas devem ser comunicadas ao Conselho escolar através de 

reuniões bimestrais, o Conselho Escolar tem poder de deliberação sobre as ações pedagógicas 

pertinentes a esta Proposta Político Pedagógica.  
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Essa instituição escolar se organizará para semestralmente avaliar sua Proposta 

Político Pedagógica, o dia estabelecido pela SE, agendado no calendário escolar de 2019 deve 

ser respeitado, os membros do Conselho escolar devem participar dessa discussão.  
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12. PROJETOS ESPECÍFICOS 

B - QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS 

NA ESCOLA 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL PÚBLICO 

ALVO 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

HORA CÍVICA 

 

Possibilitar ao educando uma 

formação integral, resgatando 

valores, o amor e o respeito pelos 

símbolos nacionais e promover 

encontros coletivos e de troca 

entre os mesmos. 

o Hino nacional 

o Apresentações 

o Aniversariantes 

o Hora da novidade 

Coordenação 

Direção 

SOE 

 

Todas Contínua 

HISTÓRIAS VIAJANTES 

 

Levar para as crianças e seus 

familiares a oportunidade de 

acesso a livros, de mais lazer e 

momentos comuns entre seus 

representantes. Assim como 

incentivar e melhorar a qualidade 

o Sarau 

o Empréstimo de livros 

o Contação de história 

o Hora da leitura 

Professores 

Direção  

Coordenação 

 

Todas Contínua 
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da leitura e interpretação. 
 

SAÚDE DO PROFESSOR Visa à prevenção da saúde do 

professor e demais funcionários, 

assim como a sua valorização no 

ambiente escolar. 

o Oficinas e palestras 

com profissionais 

qualificados 

 

 

SOE 

 

Todos os 

servidores 

 

Contínua 

VALORES 

 

Resgate da importância das 

virtudes como tendência a serem 

compartilhadas em prol da 

construção da cidadania e 

autonomia. 

o São escolhidos 

valores e virtudes 

durante os 

planejamentos para 

trabalho coletivo e 

individuais, utilizando 

de livros, filmes, 

peças teatrais entre 

outros meios. 

Professores 

 

Toda as turmas Contínua 

AÇÕES 

INTERVENTIVAS /  

INFORMÁTICA 

Minimizar o percentual de 

educandos com dificuldades de 

aprendizagem em especial os 

defasados em idade-série e 

o Aula de informática 

o Utilização de jogos e 

atividades 

diferenciadas 

Professores 

Coordenação 

Direção 

1º ao 5º Anos Contínua 
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assegurar a realização das 

estratégias do BIA. 

o Reagrupamento 
Professor da sala 

de recurso 

PROJETO VENCENDO 

COM O ESPORTE 

Através de aulas de jiu-jitsu 

melhorar a concentração, 

proporcionar autoestima, 

disciplina e saúde  

o Aulas com os 

movimentos do jiu-

jitsu esportivo; 

o Praticas anti-bullying 

o Defesa pessoal 

 

Voluntários Turno matutino: 

1º ao 3º Anos 

Turno 

vespertino: 4º e 

4º Anos 

Contínua 

PLENARINHA Oportunizar às crianças, por meio 

da escuta sensível e atenta, uma 

participação ativa nas reflexões 

acerca do tema proposto para o 

ano “Universo do Brincar’. 

o Vivenciar a 

interlocução com o 

Currículo em suas 

diferentes expressões 

e linguagens. 

Professores 

 

Ed. Inafntil 

1º Anos 

Contínua 

CIRCUITO DE 

CIÊNCIAS 

Socializar as vivencias 

Interdisciplinares/inovadoras 

realizadas nas i=unidades de 

ensino 

o Feira de Ciências 

o Pesquisa /  Método 

Cientifico  

Professores 

 

2º ao 5º Anos Mostra de 

trabalhos para 

comunidade 

escolar. 

PSICOMOTRICIDADE Mediar ações que auxiliem a o Brincadeiras Estagiário  Crianças em Contínua 
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criança no seu desenvolvimento 

global, contemplando aspectos 

afetivo, motor e cognitivo. 

orientadas com 

bambolê, corda, 

circuito... 

 
acompanhament

o pela 

SEAA/Sala de 

Recursos 

BULLYING    SOE Todas as turmas Continuo 

PROJETO DE 

TRANSIÇÃO 

Promover atividades de adaptação 

e garantir avanços na postura do 

estudante, nas relações 

interpessoais e no 

desenvolvimento pessoal. 

o Visitar turmas / 

escolas do ano 

seguinte 

o Fazer rodizio de 

professores 

o Participar de palestras 

Direção 

Coordenação 

SEAA / SOE 

Professor 

Ed. infantil 

5º Anos 

Pontual 

ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL  

Despertar hábitos alimentares 

sadios nas crianças e familiares 

para uma vida saudável. 

o Oficina de culinária 

o Músicas 

o Filmes 

o Leitura de histórias 

o Produção de texto 

 

Professores  Ed. Infantil Continuo 

MAIS ALFABETIZAÇÃO MEC - Fortalecer e apoiar técnica e 

financeiramente as unidades 

escolares no processo de 

alfabetização. 

Assistente  

Avaliações 

 

Direção 

Coordenação 

Professor 

1º Anos 

2º Anos 

Prova Diagnóstica 
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