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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico reúne propostas de ação concreta para o ano letivo, 

apresentando atividades e projetos educativos necessários ao processo de ensino 

aprendizagem. Pensar coletivamente a construção da Proposta Pedagógica da Escola 

pressupõe superar as relações de poder instauradas na organização do trabalho escolar 

e a construção de práticas democráticas que contribuem para uma educação de caráter 

transformador. 

Elaborar um Projeto Pedagógico, reunindo os diferentes segmentos que compõem 

a comunidade escolar, denota repensar, refletir e incorporar novas ideias e formas 

democráticas à prática educativa numa perspectiva emancipatória e transformadora da 

educação, exigindo compromisso pedagógico dos profissionais que atuam no ambiente 

escolar, dos pais e do corpo discente. 

A construção de uma proposta transformadora deve empreender ações, no 

sentido de criar e ampliar os espaços de participação na definição das políticas públicas 

de educação e na gestão democrática. A participação e a construção coletiva 

transformam a proposta pedagógica em um instrumento de democratização das 

relações e de socialização dos saberes na perspectiva de uma concepção de educação 

transformadora. 

A Proposta Pedagógica do CAIC Bernardo Sayão é resultado de estudos, 

discussões, reflexões e pesquisas com a participação de toda a comunidade escolar. 

Foram realizados formações e dicussões com a equipe pedagógica e docente para a 

construção do PP, desde ações pensadas e realizadas desde 2019, bem como a escuta 

ativa e a realização de assembleias para o levantamento das demandas, estudo da 

realidade e das sugestões da comunidade escolar, com estudantes, pais e servidores 

da escola. 

A sistematização dessa proposta pretende constituir a referência para a 

organização do trabalho pedagógico escolar, expressando a intencionalidade 

pedagógica de um projeto de educação, buscando sempre a efetivação do processo 

ensino-aprendizagem com qualidade social de modo a oportunizar a aprendizagem do 

cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspectiva da sustentabilidade humana, da 

cidadania, dos direitos humanos e do respeito à diversidade para todos aqueles que 

fazem uso da escola pública. 
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I. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. Missão 

 Promover um ensino de qualidade e adequado às necessidades dos discentes 

desta instituição, garantindo o acesso e a permanência do aluno na escola, favorecendo 

um ambiente ético e inclusivo, formando sujeitos atuantes na sociedade em que estão 

inseridos, por meio de ações pedagógicas fomentadas na pesquisa e estudo da 

realidade histórica, social e econômica dos educandos. 

 

1.1 Breve histórico da escola 

 O CAIC Bernardo Sayão localiza-se na QNN 28 lotes H, I, J, K – Guariroba - 

Ceilândia Sul – Distrito Federal. O telefone de contato é 3901-6896 ou 3901- 6894 e e- 

mail: caicbs@creceilandia.com.  

 O CAIC (Centro de Atendimento Integral à Criança e Adolescente) Bernardo Sayão, 

foi criado pela Resolução 4.216, de 4 de agosto de 1993, teve seu funcionamento 

efetivamente iniciado em 1994, a partir de uma proposta do Governo Federal, através 

das políticas sociais, ações integradas de educação, saúde, assistência e promoção 

social para crianças e adolescentes, a fim de assegurar melhores condições de vida a 

esta faixa etária da população, buscando, dessa forma, reduzir os efeitos da pobreza.  

O modelo da escola se propunha em atender o social integrado em um mesmo local e 

em tempo integral, envolvendo a comunidade e desenvolvendo programas de proteção 

à criança e à família, gerando uma gestão descentralizada e, principalmente, 

implantando unidades de atividades físicas. Inicialmente, chamava-se “Centro Integrado 

de Atenção à Criança” - CIAC. Este centro atendia desde a creche até o Ensino 

Fundamental, integrando saúde e esporte. 

 A previsão de atendimento para os CIACs era de seis milhões de crianças em todo 

o país. Sua concepção originária se deu na Legião Brasileira de Assistência, com a 

coordenação a cargo do Ministério da Criança e, posteriormente, da Secretaria de 

Projetos Especiais da Presidência da República. 

 Com o passar do tempo houve mudança de denominação, o CIAC, passou a se 

chamar CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança). Muda-se também o foco de 

trabalho para o atendimento integral, com pedagogia própria independentemente do 

espaço físico utilizado. O objetivo, contudo, continuava sendo o de superar os 

problemas enfrentados pela população infantil carente, com vistas ao seu preparo 

mailto:caicbs@creceilandia.com
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consciente para o exercício da cidadania. 

Apesar da proposta inicial do centro ter sido planejado para realizar um 

atendimento diferenciado das outras escolas públicas, com maior amplitude de 

atendimento aos alunos, atualmente o diferencial do CAIC se concentra, apenas, na 

estrutura física, sendo o trabalho pedagógico realizado nos moldes das outras 

Instituições da rede pública do Distrito Federal. 

A escola atende aproximadamente 1.190 alunos, onde oferece o 1º ciclo de 

aprendizagem da Educação Infantil, compreendendo a pré-escola de 04 e 05 anos; o 

2º ciclo (Ensino Fundamental I), que compreende o Bloco I (BIA - 6, 7 e 8 anos) e o 

Bloco II (4º e 5º anos). 

 

2. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.1 Contexto Educacional 

A proposta Pedagógica do CAIC BS busca a construção de conhecimentos que 

sejam baseados na integração e reflexão de sujeitos que aprendem e ensinam. Ela é 

um instrumento valioso para assegurar não só o sucesso da aprendizagem dos alunos, 

mas também orientar o trabalho pedagógico e as ações da escola, por meio de diversas 

formas de planejamentos, todas integradas no diálogo e na busca de soluções dos 

problemas, com base na ação coletiva. 

Em 2020, o Caic têm matriculados 1.050 alunos, com um total de 52 turmas, sendo: 

14 turmas de Educação Infantil, sendo 7 de 1º período e 7 de 2º período, 07 turmas de 

1º ano, 07 turmas de 2º ano, 08 turmas de 3º ano, 07 turmas de 4º ano, 07 turmas de 

5º ano do Ensino Fundamental de 09 Anos e 02 classes de Ensino Especial, que ofertam 

atendimento aos estudantes com Transtorno Espectro Autista – TEA. As turmas desta 

unidade de ensino estão distribuídas em dois turnos (matutino e vespertino), com 

duração de cinco horas/aula. A escola é inclusiva e atende um número significativo de 

alunos com necessidades especiais, estimulando sempre em todo o ambiente escolar 

valores éticos que garantam o respeito as diversidades. Em nossa escola também é 

ofertado o projeto Educação em Movimento e de Saúde Bucal, atendimento em Sala 

de Recursos para os estudantes com deficiências, em Sala de Apoio à Aprendizagem 

para estudantes com transtornos funcionais específicos e em Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem, com acompanhamento de uma pedagoga e de uma psicóloga. 
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2.2 Perfil dos Profissionais da Educação 

 

O corpo docente é composto de 52 (cinquenta e dois) professores em sala de aula, 

compreendendo os dois turnos e 01 (um) professor readaptado, atuante como apoio 

pedagógico. Na Coordenação Pedagógica, temos um coordenador da educação 

integral, duas coordenadoras do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) e uma 

coordenadora dos 4º e 5º anos. A equipe de auxiliares de educação é composta por: 01 

agente administrativo, 1 agente de portaria, 4 agentes de vigilância(terceirizados), 4 

cantineiros da G&E, 11 auxiliares de serviços gerais(terceirizados), 8 readaptados, que 

estão distribuídos: 2 na mecanografia, 3 na portaria, 1 na limpeza, 1 na secretaria e 1 

na saúde bucal. Na secretaria da escola contamos com 1 auxiliar e 3 técnicos, sendo 

um deles o chefe de secretaria. A direção é composta por 1 diretor, 1 vice-diretor, 1 

Supervisor Pedagógico, 1 Supervisor Administrativo e 1 chefe de Secretaria. O corpo 

discente é composto por 1050 (um mil e cinquenta) alunos no diurno (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Especial ) . O CAIC BS de Ceilândia conta com o Caixa 

Escolar, o Conselho Escolar e Conselho de Classe como importantes bases de 

sustentação no desenvolvimento das ações da escola. 

 

2.3 Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

A comunidade escolar atendida no CAIC BS é residente da Ceilândia Sul, do Setor 

P Sul, do Setor de Chácaras Sol Nascente e Pôr do Sol. De um modo geral, as famílias 

são financeiramente carentes, ou seja, de classe média baixa. Elas são originárias de 

lares que enfrentam realidades, como: a falta de qualificação profissional, desemprego, 

falta de instrução, falta de recursos básicos para atender as necessidades das famílias, 

de lazer e cultura. Devido à distância da escola para os lares dos alunos, muitos chegam 

à escola por meio do transporte escolar público e do transporte particular, financiado 

pelos pais ou acompanhados de algum familiar.  

É importante considerar que, nos últimos anos, os pais têm participado menos da 

vida escolar de seus filhos por vários motivos, dentre eles, o trabalho, a desestrutura 

familiar (uso de drogas lícitas e ilícitas, violência doméstica, dificuldades 

econômicas e etc) e as mudanças constantes de endereço/cidade. Esses fatores que 

dificultam a escola a encontrar a família para informar sobre o desenvolvimento do 

educando e demais informações pertinentes à vida escolar do estudante.  
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De acordo com as assembleias realizadas com os educandos, observou-se que, 

em grande parte, os alunos não participam de atividades culturais, nunca foram ou 

frequentam pouco: cinemas, shows musicais e outros. As atividades de cultura e lazer 

mais praticadas pelos alunos são ouvir música, ver TV ou brincar na rua, próximo a 

mediações de sua casa. Dentro desse quadro, estudar, para uns, torna-se a única forma 

de ter acesso à cultura, ao lazer e ao conhecimento. 

Sendo assim, a equipe gestora, coordenação, supervisão e docentes da escola 

estão sempre buscando formações e diferentes formas de ofertar melhores condições 

de acesso à cultura e educação para nossos discentes, ofertando diferentes ações 

durante o ano letivo, como: projeto de Leitura e Literatura, projeto Convivência, projeto 

Horta, projeto Hábitos de Estudos, Projeto Saúde Bucal, projeto Educação em 

Movimento, eventos sociais e pedagógicos, como: festa junina, expô Caic BS e 

Formatura do 2º período da Educação Infantil e 5ºano, Cantata de Natal e todas as ações 

propostas pela rede pública de ensino, como: Semana de Educação para a Vida; Dia 

da Ed.Infantil; Dia da consciência negra; Dia Nacional de Luta da Pessoa com 

Deficiência; Semana Distrital de Conscientização de Promoção da Educação Inclusiva 

aos alunos com necessidades especiais e Semana da Criança. 

 

2.4 Infra-estrutura 

 

O CAIC BS constitui-se de diferentes ambientes, assim distribuídos: 

 Ambiente 1: Sala de vídeo, 7 salas de Educação Infantil, 1 sala de Classe Especial, 

Copa, Secretaria, Sala de Apoio à Aprendizagem, Sala dos Professores, Parque, 

banheiro feminino e masculino de alunos e banheiro dos professores. 

 Ambiente 2: bloco destinado ao atendimento da UBS da Secretaria de Saúde, com 

salas e banheiros. 

 Ambiente 3: Refeitório, área da horta e piscina. 

 Ambiente 4: 2 salas de atendimento as turmas do Integral, banheiros feminino, 

masculino e PNE, brinquedoteca, sala multiuso, sala de reforço, depósito, sala de 

coordenação do Integral, sala de de coordenação da Educação em Movimento, 

sala de som, cozinha experimental. 

 Ambiente 5: Sala dos vigias, consultório dentário, sala dos serviços gerais, 

depósito, sala de recurso, banheiros masculino e feminino, 1 sala de aula. 

 Ambiente 06:13 salas de aula, banheiro feminino e masculino. 

 Ambiente 07: 4 salas de aula, Direção, Coordenação Pedagógica, Sala dos 
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professores, copa, banheiros feminino e masculino, 2 salas do SOE, mecanografia, 

SEAA (Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem), sala de vídeo, sala dos 

professores, sala de informática, sala de leitura, Administrativo. 

 Ambiente 8: pátio, ginásio, área de gramado, estacionamento. 

 Mobiliários e equipamentos: alguns dos móveis e equipamentos encontrados na 

Escola são antigos necessitando de reposição, havendo responsabilidade por parte 

da SEEDF que vem trocando aos poucos. 

 Material didático audiovisual: duas telas de projeção, 3 projetores,3 mesas de som, 

11 caixas amplificadas,um globo terrestre, 1 spin light, 1 DVD. 

 Informática está desativada devido a falta de computadores funcionando. 

 Mecanografia: 1 duplicador, 4 impressoras que também são utilizadas na 

Secretaria, na  Supervisão e Direção e 1 scanner. 

 

2.5 Indicadores de desempenho escolar 

 

a) Indicadores Internos 

  Ao início de cada ano letivo é realizado com o corpo discente o diagnóstico inicial, 

no qual são realizadas diferentes atividades, podendo citar dentre elas: o teste da 

psicogênese e o mapeamento ortográfico, que permitem aos professores e equipe 

pedagógica observar a realidade de cada educando, das turmas e do trabalho da 

própria instituição, assim é possível mapear e intervir de maneira a atingir todas as 

necessidades e potencialidades dos estudantes. 

  Nos últimos dois anos, através das intervenções realizadas com o projeto 

interventivo e o reforço escolar, junto a professores, coordenação e supervisão, bem 

como as intervenções pontuais do SOE junto às famílias dos alunos faltosos, o 

quantitativo de alunos retidos por ano tem diminuído gradativamente, conforme dados 

do I-educar. 

 
ANO 

 
MATRICULA 

 
APROVAÇÃO  REPROVAÇÃO 

 
ABANDONO 

2013   
 

 
712 

 
670 42 

 
33 

2014 
821 764 38 19 

 

2015 875 818 57 05 
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ANO MATRICULA APROVAÇÃO REPROVAÇÃO ABANDONO 

2016 952 863 34 7 

2017 990 877 43 26 

2018 1071 963 39 0 

2019 1070 984 52 0 

Fonte: Educacenso - Dados da secretaria Escolar 
 

Preocupados com a situação de mantermos a qualidade do ensino e o 

cumprimento das metas projetadas para alavancar nossos índices, fizemos uma 

avaliação com o grupo de professores e pais para identificarmos os problemas que 

dificultam o processo e sugerir meios de elevar a qualidade do ensino e os nossos 

índices nos instrumentos avaliadores. 

O CAIC BS desenvolve projetos que estimulam o aluno a aprender com projetos 

de leitura, projeto convivência, que proporciona elevação da autoestima dos alunos, bem 

como a reflexão de ser sujeito ativo nos ambientes em que convivem, atendimentos dos 

serviços de apoio e orientação educacional. 

Partindo das reflexões dos possíveis problemas no quadro atual da Unidade 

Escolar em relação ao processo de ensino aprendizagem, foram pensadas e já 

realizadas algumas ações: 

 Realização de estudo com os professores sobre o currículo em movimento e a BNCC, 

a avaliação no processo de ensino e aprendizagem e instrumentos avaliadores 

externos; 

 Organização dos reagrupamentos e oficinas pedagógicas; 

 Elaboração de ações que facilitem a utilização dos instrumentos de avaliação 

adequados para cada situação de aprendizagem, a sua finalidade e objetivo e o que se 

deseja alcançar por meio dele. Também têm sido elaborados e executados os 

reagrupamentos, aulas de reforço e projetos interventivos. O reforço é realizado em 

horário contrário da aula pelos professores e o projeto interventivo e reagrupamentos 

são realizados pelos professores, pela coordenação pedagógica e supervisão, de 

acordo com a necessidade de cada turma. 

 Realização periódica de reunião de pais e mestres, na qual é abordada com as 

famílias a situação escolar de seus filhos, buscando a parceria e a colaboração delas, 

no sentido de acompanhar as atividades e garantir a assiduidade dos filhos todos os 

dias para as aulas e para o reforço. 

 Quando necessário, os pais são convocados a comparecer a escola, para conversar 

com os professores, coordenação pedagógica e Orientação Educacional sobre o 



8 
 

desenvolvimento escolar e as dificuldades que o estudante está apresentando. 

 Realização de atividades extraclasse com os alunos, como: visitação ao zoológico, 

teatros, exposição de obras de arte e materiais confeccionados pelos estudantes, feiras 

culturais e cinema, onde o professor regente, equipe diretiva e pedagógica 

necessariamente acompanham as crianças. Com essas atividades, temos o intuito de 

oportunizar atividades culturais e de lazer, abrangendo a Educação Infantil até o 5º 

ano, oportunizando a nossa comunidade escolar viver momentos de alegria e 

aprendizado que dificilmente conseguirão realizar em a família. 

 Continuação do Programa Escola que Queremos (Programa de Governo). Ele tem a 

meta de alcançar uma educação de excelência em 185 escolas selecionadas, a qual o 

CAIC está inserido, com objetivo de melhorar os índices de aprendizagem, reduzindo 

as taxas de abandono, reprovação escolar e valorização dos profissionais da educação. 

Para que os objetivos sejam alcançados o Programa traz seis eixos de apoio. São eles: 

pedagógico, infraestrutura, tecnologia, gestão de pessoas, gestão escolar e segurança. 

É importante salientar que as intervenções realizadas na escola procuram oferecer 

contribuições para a superação dos baixos índices de desenvolvimento dos alunos e 

ofertar intervenções pontuais que minimizem as dificuldades de cada estudante. 

b) Indicadores Externos 

 Como instrumentos de avaliação externa temos o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), que é um sistema composto por um conjunto de instrumentos 

que permite a produção e a disseminação de evidências, estatísticas, avaliações, 

exames e estudos a respeito da qualidade das etapas que compõem a educação 

básica, que são: a educação infantil, o ensino fundamental e médio; é um conjunto de 

avaliações externas em larga escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da 

educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do 

estudante. Com relação ao Saeb, temos o desempenho da escola na Prova Brasil em 

diferentes anos de aplicação, como demonstra o quadro abaixo:    

http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/view/boletimDesempenho 
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O Ideb, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi formulado para medir a 

qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Ele 

funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da 

Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se 

mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois 

componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho 

nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo 

Escolar, realizado anualmente.  

Por meio dos demonstrativos, a seguir, é possível verificar o desempenho do Caic 

Bernardo Sayão nessas avaliações: 

 

Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53007255 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53007255
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A Prova Diagnóstica é conhecida como um dos instrumentos do SIPAEDF (Sistema 

Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal) o qual foi definido pela Portaria 

nº 420 de 21 de dezembro de 2018. O SIPAEDF está sendo concebido como um ambiente 

de articulação de três componentes: avaliação de redes, avaliação institucional e avaliação 

do desempenho do estudante. Por meio desta prova é possível avaliar os estudantes em 

Língua Portuguesa e Matemática, por diferentes descritores. O objetivo da prova é obter 

informações que propiciem a formulação constante de estratégias de intervenção avaliativa 

que contribuam para a efetiva aprendizagem dos estudantes. O diagnóstico é um dos 

elementos da avaliação formativa e possibilita a obtenção de informações que oferecem e 

promovem ações de intervenção pedagógica. 

http://avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/prova_diagnostica 
 

Observando que o desempenho dos nossos estudantes não foi satisfatório nos dois 

últimos anos, foi realizada uma reunião com o grupo de docentes e pais para discutirmos as 

dificuldades apresentadas e sugerir meios de elevar novamente nossos índices no IDEB e 

alcançar as metas previstas. 

Ao aplicar simulados que se aproximam dos modelos utilizados nas avaliações 

externas, observou-se que os alunos ainda não estavam preparados para este tipo de 

avaliação, haja visto o tempo gasto para responder a prova. O estado emocional também 

fica alterado devido ao tamanho da avaliação e ao saberem que estão sendo avaliados 

externamente, causando assim muito nervosismo até mesmo naqueles que se 

http://avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/prova_diagnostica
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sobressaem em avaliações internas feitas pelo professor. Frente à realidade escolar 

fez-se necessário refletir com o conjunto de educadores questões fundamentais como: 

O que os alunos aprenderam e o que ainda não foi apropriado? Por que os alunos não 

aprenderam? Onde está o problema? Que ações precisam ser empreendidas pela 

gestão escolar e pelos professores de cada turma? O que está dando certo e o que 

deve ser mudado? 

A escola tem analisado e discutido regularmente, no espaço das coordenações 

setorizadas e coletivas, seus índices nas avaliações externas e internas e tem buscado 

elaborar ações e estratégias para a melhoria das aprendizagens, como já citado 

anteriormente, como: o estudo do currículo e de estratégias pontuais para o BIA (Bloco 

Inicial de Alfabetização); formação continuada dos educadores em coletiva e formações 

externas oferecidas pela SEEDF; elaboração de projeto interventivo específico para 

estudantes com grande defazagem na aprendizagem. Acompanhamento de cada 

estudante por meio do Conselho de Classe, onde cada professor pode relatar sobre as 

dificuldades que foram encontradas no desenvolvimento de suas aulas, as intervenções 

realizadas para cada problema apresentado, além de uma análise detalhada da situação 

de cada aluno. 

 

I FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, no seu título II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional: “Art. 

2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si 
em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A 
escola, instituição formal de educação, muitas vezes o 
equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada 
a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa 
instituição se vê como educadora, mas também como 
“protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua 
especificidade, mas também dos novos atores sociais que 
buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos 
movimentos e organizações que igualmente buscam a 
companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, 
ressignificá- la. ” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 
2014a, p.10). 

 
Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que 
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geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. “Espaço de difusão 

sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do 

conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do 

mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, 

manter ou transformar a sua realidade.”(PPP Carlos Mota, p.18). 

Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos 

formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas 

para que se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”. 

(PPP CarlosMota, p.20). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se 

constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e 

todos os seus atores são convocados a juntos pensar e fazer educação por meio da 

imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não- 

neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a 

existência humana. 

O que temos? Temos uma escola que necessita de transformação e crescimento. 

Temos uma sociedade injusta na distribuição de renda. Temos uma escola que muitas 

vezes é assistencialista assoberbada de atribuições que, devido às condições 

socioeconômicas atuais se obriga a acumular diferentes funções, sobrecarregando seus 

profissionais. Temos alunos de classe social menos favorecida, que lutam para 

sobreviver, que desejam ser vistos pela sociedade. Temos professores comprometidos 

com a educação na sua grande maioria, muitas vezes impossibilitados de realizar um 

bom trabalho, devido à precarização da educação. Temos funcionários proativos, 

responsáveis e competentes, que lutam pela dignidade da profissão que nem sempre 

lhe é grata. 

O que buscamos? Buscamos aprimorar a cada dia, criar, renovar! Não perder a 

alegria, à vontade e a disposição de sermos pedagogos-gestores, utilizando 

intervenções dialógicas e pedagógicas, com vistas a contribuir cada vez mais para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Lutamos para que nossos alunos sejam 

inseridos num contexto de múltiplas e constantes mudanças. Que eles sejam agentes 

construtores do conhecimento; que sejam participantes ativos de um processo de 

aprendizagem com valores emancipatórios. 

Por fim, queremos a escola como um polo de cultura baseada em princípios de 
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construção de uma cidadania desencadeadora de bons valores, promovendo desafios 

para efetiva participação e engajamento de todos os envolvidos com o processo de 

aprendizagem para seu fim único, a valorização e crescimento pessoal.        

 

II PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Tendo em vista que a qualidade na educação refere-se à efetivação do 

atendimento às necessidades do aluno da escola pública e todo trabalho deve visar o 

educando como cidadão e sujeito histórico e, para ofertar uma educação de qualidade, o 

CAIC Bernardo Sayão, num esforço coletivo e participativo em estudos, pesquisas, 

observações e vivências do cotidiano escolar, fundamentado na Teoria Histórico-Crítica 

e na Psicologia Histórico- Cultural, estabelece ações para efetivar sua proposta de escola 

como espaço social responsável pelo saber universal, comprometida com sua 

comunidade, oferecendo um ensino de qualidade e equidade. 

A escola concebe o sujeito como um ser ativo, sempre em construção. Por isso, 

criamos momentos relativos ao interesse de cada idade. Nesse processo do aprender 

realizamos atividades com jogos, brincadeiras, músicas e outras. Estas tarefas são 

estimuladoras e envolve o aluno com o processo do aprender, o que acaba por constituir 

um fator de sucesso da ação pedagógica. Esse trabalho privilegia o agir, pois é pela 

interação com o meio e com o outro que o processo de aprendizagem se torna 

significativo; o aluno se torna aprendiz e sujeito de sua educação. 

Sendo a escola um lugar de apropriação do conhecimento, os educadores sempre 

buscam uma nova forma de trabalhar os conteúdos de forma crítica e criativa, através do 

diálogo, questionamento, pesquisa, problematização e com o objetivo de ampliar o 

raciocínio. Utilizando variados meios de expressão e comunicação oral e escritos, amplia-

se os conhecimentos da leitura, escrita e cálculos. Assim, as situações de aprendizagem 

devem: 

  Ser significativas e desafiantes, ou seja, usar a inteligência e a curiosidade dos 

alunos; 

 Ser de tal modo articuladas que os alunos estejam ativos, em interação com o objeto 

de conhecimento, sendo desafiados a pensar, a formular e explicitar suas próprias ideias; 

 Estimular o coletivo, as construções e formulações em grupo; 

 Imprimir um clima de entusiasmo na sala de aula, a partir do qual os alunos se 

empenhem e se esforcem em direção ao seu objetivo; 
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 Encorajar as crianças a utilizarem sua iniciativa e sua inteligência, apresentando 

desafios e situações-problemas que estimulem a autonomia e o raciocínio lógico; 

 Oportunizar a observação, a reflexão, o questionamento, a expressão das ideias, a 

formulação e o registro; 

 Incluir aprendizagens intelectuais e morais, sempre no sentido do desenvolvimento da 

autonomia. 

A relação professor-aluno deve ser de respeito, amizade, interação e 

solidariedade, valorizando as ideias e respostas dos alunos, desenvolvendo sua 

autoconfiança. O professor deve: 

 Oferecer reforço escolar e intervenções pedagógicas, em horário contrário ao de 

aula; 

 Estimular o hábito de leitura por meio do empréstimo de livros e de atividades 

relacionadas ao Projeto de Leitura; 

 Monitorar sistematicamente a frequência dos alunos por meio de levantamentos 

mensais para subsidiar as tomadas de decisões e providências cabíveis; 

 Promover aulas de Artes, Música e Educação Física com brincadeiras em sala de 

aula, por meio de jogos, competições, confecção de instrumentos musicais e outras 

atividades lúdicas e pedagógicas, despertando o gosto pelos estudos; 

 Buscar alternativas metodológicas que visem a um maior envolvimento do aluno 

na construção do conhecimento, desenvolvendo atividades especiais voltadas para 

comemorações cívicas e festivas, meio ambiente, sustentabilidade humana, Dia 

Nacional da Consciência Negra, convivência no ambiente escolar, valorização da vida, 

eventos de âmbito estadual, nacional ou internacional, como: eleições, Olimpíadas, 

Manifesto pela Paz e outros que possam surgir no decorrer de cada ano letivo; 

 Encaminhar os alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem ou 

características de necessidades especiais para terem acesso à avaliação da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem da escola; 

 Realizar reagrupamento interclasse, uma vez por semana, com alunos no mesmo 

nível de aprendizagem, integrando as turmas do bloco I (BIA) e bloco II (4ºe 5º anos), 

oportunizando a aquisição de requisitos básicos necessários ao ano em que se encontra 

o estudante. (Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo, 2014). 

 Promover o projeto interventivo para os alunos com defasagem de aprendizagem 

e idade x série, quinzenalmente, no turno da aula; 

 Solicitar reunião com os pais e os alunos com defasagem de aprendizagem, 
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auxiliando na compreensão do processo de aprendizagem; 

 Realizar atividades socioculturais, atividades extraclasse, onde a criança possa 

assistir apresentações teatrais e musicais; conhecer monumentos históricos e culturais; 

ter maior contato com a natureza e oportunidades de lazer; 

 Trabalhar, mensalmente, temas transversais, abordando o respeito às diferenças e 

o cuidado com os recursos naturais que nos são essenciais ao ser humano. 
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III OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 

1. Objetivos 

 O CAIC Bernardo Sayão tem como objetivo proporcionar momentos de vivências 

significativas e envolventes, proporcionando um ambiente favorável ao estudo; 

contribuir com o crescimento cognitivo dos estudantes, elevando a qualidade do ensino 

para o desenvolvimento integral de suas capacidades e habilidades; tornar a escola um 

ambiente prazeroso e agradável, que permita a criança sentir-se feliz, vivenciando 

valores éticos, formando cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. 

 

Dimensão OBJETIVOS 

 
Gestão Pedagógica 

 Estudar o currículo em movimento da SEEDF, com o 

intuito de construir uma identidade/perfil para nossa escola, 

definindo um currículo instrumental, no qual se estabeleça 

quais as prioridades e os desafios a serem sanados pela 

escola, de acordo com o diagnóstico inicial dos alunos; 

 Encaminhar os trabalhos pedagógicos baseados nos 

Eixos Temáticos e Temas Transversais, levando em conta o 

Currículo em Movimento e a BNCC; 

 Valorizar a atividade de Coordenação Pedagógica, 

como espaço privilegiado para o desencadeamento de um 

trabalho coletivo e interdisciplinar; 

 Oferecer durante as coordenações pedagógicas 

suporte para o desenvolvimento do trabalho, com sugestões 

enriquecedoras e materiais pedagógicos adequados a cada 

intervenção; 

 Convocar toda a comunidade escolar para participar da 

elaboração/avaliação da Proposta Pedagógica; 

 Promover, duas vezes por bimestre, oficinas e palestras 

na coordenação com temas de acordo com as necessidades 

do grupo; 
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  Criar condições para que todos os alunos desenvolvam 

suas capacidades/potencialidades e aprendam os conteúdos 

necessários para a vida em sociedade; 

 Permitir ao aluno exercitar sua cidadania a partir da 

compreensão da realidade, para que possa contribuir em sua 

transformação; 

 Planejar ações que visem a construção de valores e de 

acordos de convivência, prevenindo assim acidentes e 

violência dentro da escola, além de fortalecer o respeito ao 

próximo e ao ambiente coletivo; 

 Oportunizar a toda comunidade escolar momentos de 

sensibilização e capacitação sobre as deficiências e 

transtornos funcionais específicos, garantindo o acesso e a 

permanência dos alunos com necessidades educacionais 

especiais no ambiente escolar; 

 Desenvolver atividades pedagógicas específicas para 

os alunos com defasagem, oportunizando o desenvolvimento 

e aquisição de habilidades/competências para corrigir a 

distorção Idade xSérie; 

 Incentivar a formação continuada para professores e 

equipe pedagógica da escola; 

 Proporcionar aos alunos atividades lúdicas e 

direcionadas durante os horários de recreio; 

 Priorizar o incentivo a leitura, fortalecendo a visita a 

sala de leitura, os empréstimos de livros, a leitura deleite e a 

contação de histórias. 

 Favorecer o trabalho a iniciação científica no 2º ciclo (4º 

e 5º anos), estimulando a pesquisa, a autonomia, fazendo uso 

da personalização do ensino. 

 Fortalecer o projeto de Educação em Movimento. 
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Gestão das 
aprendizagens e dos 

resultados 
educacionais 

 

 Utilizar os resultados das avaliações externas para 

monitorar e avaliar de forma sistemática e contínua as ações 

 para a melhoria dos resultados de desempenho da escola; 

 rendimento, frequência e proficiência dos alunos; 

  Melhorar os índices da psicogênese dos alunos do 1º 

 ano; 

  Identificar  níveis  de satisfação  da comunidade 

 escolar com o trabalho da gestão e do trabalho pedagógico e 

 transparência de resultados; 

 
Gestão Participativa 

 
 Oferecer meios para a comunidade escolar participar 

efetivamente da escola, discutindo e decidindo coletivamente 

seus rumos; 

 Efetivar a participação do conselho escolar e das 

representatividades estudantis; 

 Participar de forma sistemática, por meios dos órgãos 

colegiados ou por via direta: 

 
Gestão de Pessoas 

 
• Motivar o trabalho em equipe; 

• Incentivar o processo de comunicação aberta e 

contínua; 

• Estimular a capacitação profissional; 

• Promover reflexão em grupo, com objetivo de realizar 

uma autoavaliação, desenvolvendo um trabalho 

colaborativo e social. 

 
 
 

Gestão Financeira 

 
 Suprir as necessidades básicas  da escola, 

assegurando condições de funcionamento e a manutenção 

de suas atividades; 

 Contribuir para a autonomia administrativa e 

financeira; 

 Estimular a participação da comunidade, do conselho 

escolar e do conselho fiscal, junto às necessidades 
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 financeiras da escola; 

 Propiciar melhores condições de estudo e aprendizado aos 

alunos, por meio da compra de materiais didáticos e pedagógicos e 

da adequação de ambientes que fortaleçam o processo de ensino-

aprendizagem; 

 Realizar a reforma do banheiro feminino e masculino do ensino 

fundamental; 

 Realizar o reparo dos banheiros da educação infantil; 

 Revitalizar os espaços escolares, com pinturas, manutenções 

e viabilizações dos espaços ociosos para utilização nas ações 

pedagógicas; 

 Realizar a reforma da área do parquinho; 

 Fazer o recolhimento de entulho, roçagem e retirada de lixo que 

possam acumular  ou  propiciar o desenvolvimento de doenças; 

 Ampliação do estacionamento, com abertura de acesso aos 

transportes escolares; 

 Buscar verbas que permitam a construção de uma rampa, 

garantindo a acessibilidade para os estudantes e funcionários 

portadores de necessidades especiais; 

 Revitalização e ampliação do espaço da educação integral; 

 Buscar a terceirização da vigilância da escola, garantindo, 

assim, maior segurança a toda comunidade escolar e ao 

patrimônio público; 

 Buscar recursos de emendas para a reforma do ginásio, 

construção de um parque ecológico para o ensino fundamental 

e melhora da estrutura física da escola; 

 Ampliar o espaço da Orientação Educacional, para melhor 

atendimento a toda comunidade; 

 Buscar recursos para a compra de material para o SEAA e SR; 

 Ampliação da sala da Classe especial, ofertando maior 
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 espaço   e   também   recursos   para a  melhoria da 

aprendizagem dos estudantes com TEA; 

 Adquirir uma copiadora para a mecanografia; 

 Realizar manutenção diária da escola, de acordo com a 

necessidade. 

 

Gestão 

Administrativa 

 
 Assegurar a execução das normas e orientações 

 superiores; 

  Gerir os meios administrativos como documentação, 

 escrituração escolar e de pessoal; organização e atualização 

 de arquivos; expedição, registro e controle de expediente; 

  Assegurar o funcionamento adequado da escola, 

 cuidar da conservação do edifício; registrar e controlar bens 

 patrimoniais; coordenar e controlar o funcionamento da 

 cantina escolar; 

  Centralizar as áreas administrativas da escola em um 

 único espaço, facilitando a comunicação e a gerência de 

 ações para o bem da comunidade escolar. 
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2 Metas 

 
 

PDE 
Nº meta 

 
Nº 

 
METAS 

 
2020 

 
2021 

01 01 Desenvolver e utilizar instrumentos de 

acompanhamento e  avaliação  do  trabalho 

desenvolvido no âmbito da Educação Infantil, 

com a finalidade de promover a melhoria da 

estrutura física, dos recursos pedagógicos e da 

acessibilidade, dentre outros; 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

01 01 Incentivar e oportunizar a formação continuada 

aos professores e demais profissionais; 

x x 

01 01 Promover discussões e orientações curriculares, 

formação de pessoal e produção de materiais 

com o objetivo de imbuir nas crianças o 

conhecimento, respeito e valorização da 

diversidade étnico- racial, compreendidos como 

requisito para seu desenvolvimento e preparo 

para o exercício da cidadania; 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

01 01 Promover eventos, com a participação de toda 

a comunidade escolar, para maior integração 

entre os grupos; 

 
x 

 
x 

2 2 Assegurar acesso e permanência de toda a 

população de 06 a 14 anos na escola; 

x x 

4 4 Viabilizar o trabalho da sala de recursos 

multifuncionais e apoiar a formação 

continuadade professores e outros profissionais 

que atuam no atendimento educacional 

especializado complementar; 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

4 4 Estimular e zelar pela qualidade da oferta 

doatendimento educacional especializado 

complementar aos estudantes e pela qualidade 

do planejamento dos professores que atuam nas 

classes especiais; 

x x 
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4 4 Incentivar a articulação entre o ensino regular e 

o atendimento educacional especializado 

complementar ofertado em salas de recursos 

multifuncionais da própria escola; 

x x 

4 4 Orientar a equipe escolar quanto à acessibilidade 

curricular, por meio de um serviço de apoio 

pedagógico e quanto à evolução do aluno 

mediante os atendimentos prestados pela equipe 

de intervenção; 

 
 

x 

 
 

x 

5 5 Garantir   a   alfabetização   plena de todas as 

crianças, no máximo, até o final do segundo  
ano; 

  
x 

5 5 Aumentar o índice de aprovação no 3º e 5º ano; x x 

5 5 Incentivar a utilização de avaliação formativa e 

processual como estratégia de 

acompanhamento do desempenho do aluno e 

aprimoramento do trabalho pedagógico; 

x x 

5 5 Incentivar o  desenvolvimento  das  práticas 

pedagógicas implementadas pelo programa 

nacional de alfabetização na idade certa - 

PNAIC, que assegurem a alfabetização e a 

aprendizagem dos estudantes, bem como seu 

registro e disseminação entre os pares; 

x x 

5 5 Promover oficinas, envolvendo  trocas de 

experiências  e aperfeiçoamento nas áreas 

do letramento e letramento matemático; 

 
x 

 
x 

5 5 Realizar grupos de estudos para formação 

continuada na Coordenação Pedagógica, 

atividade realizada quinzenalmente durante todo 

o ano letivo; 

 

 
x 

 

 
x 

5 5 Promover o Planejamento Pedagógico, durante 

a coordenação   pedagógica  de  acordo com 

os objetivos traçados para cada bimestre; 

 
x 

 
x 
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6 6 Estender progressivamente até o final da 

vigência do plano, em colaboração com as 

demais instâncias governamentais, o programa 

de ampliação da jornada escolar, mediante 

oferta de educação básica pública da educação 

integral, contemplando acompanhamento 

pedagógico e interdisciplinar e atividades 

complementares,  em  tempo  de permanência 

igual ou superior a sete horas diárias durante 

todo o ano letivo, a pelo menos 25% dos 

alunos matriculados; 

x x 

6 6 Buscar parcerias que venham a contribuir para 

melhoria da escola; 

x x 

7 7 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 

educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas que assegurem a alfabetização, 

favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos alunos, consideradas as 

diversas abordagens metodológicas e sua 

efetividade; 

x x 

7 7 Repor jogos pedagógicos (blocos 
lógicos,sólidos geométricos, material dourado e 
quebra-cabeça); 

 
x 

 
x 

7 7 Introduzir processo contínuo de autoavaliação 

da escola, por meio da constituição de 

instrumentos de avaliação que orientem as 

dimensões a serem fortalecidas, destacando-se 

a elaboração de planejamento estratégico, a 

melhoria contínua da qualidade educacional, a 

formação continuada dos profissionais da 

educação e o aprimoramento da gestão 

democrática; 

x x 
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7 7 Formalizar e executar os planos de ações 
articulados, dando cumprimento às metas de 
qualidade estabelecidas para às estratégias de 
apoio técnico, administrativo e financeiro 
voltadas à melhoria da gestão educacional, à 
formação de profissionais de serviços e apoio 
escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de 
recursos pedagógicos e a melhoria e expansão 
da infraestrutura física da rede escolar; 

x x 

7 7 Incentivar o uso sustentável dos recursos e 

espaços da escola, e conscientizar as crianças 

da importância da separação do lixo, 

incentivando o uso dos 3 R’s: reduzir, reciclar e 

reutilizar. 

x x 

7 7 Adquirir brinquedos para o recreio; x x 

7 7 Reformar e aumentar os brinquedos do parque 
da Educação Infantil; 

 
x 

 
x 

7 7 Criação da cozinha experimental; x  

7 7 Criação da sala de jogos; x  

7 7 Ampliação dos espaços para a oferta de reforço 
e interventivo; 

x x 

7 7 Pintar no chão do pátio (psicomotricidade); x x 

7 7 Acesso a internet nas salas; x  

7 7 Adquirir material para psicomotricidade; x  

7 7 Reformar as canaletas;  x 

7 7 Revitalizar a área verde; x x 

7 7 Instalação de ventiladores; x  

7 7 Instalação de bebedouros; x  

7 7 Tampar caixas de esgoto e buracos; x  

7 7 Pintar toda ferragem da escola; x x 

7 7 Pintar as paredes externas;  x 

7 7 Revitalizar o campo de grama; x x 

7 7 Revitalizar o ginásio;  x 

7 7 Realocação da sala de recursos; x  
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7 7 Revitalizar a biblioteca; x  

7 7 Adquirir materiais pedagógicos para 

sala de recurso; 

x  

7 7 Adquirir materiais e jogos para o SEAA e SR; x x 

7 7 Realizar a revitalização do laboratório de 

informática; 

x  

7 7 Pintar as salas de aula; x x 

7 7 Construir um parquinho para o ensino 
Fundamental I; 

 x 

7 7 Implantar projeto horta; x  

7 7 Colocar a piscina em funcionamento regular;  x 

7 7 Consertar as escadas; x  

7 7 Adquirir mais um computador para os 
professores; 

x  

7 7 Revitalizar e estacionamento; x  

7 7 Revitalizar a área do recreio; x  

7 7 Criar projeto para sala de informática com 
monitor para auxiliar na inclusão digital dos 
alunos; 

  
x 

7 7 Adquirir kit de recreação para cada turma; x x 

7 7 Reformar a sala do espelho; x  

7 7 Reformar a sala dos auxiliares, adequando o 
espaço para a realização dos serviços; 

x  

7 7 Reformar o refeitório; x  

7 7 Orientar e controlar a manutenção e 

conservação de mobiliário, equipamentos em 

geral e materiais didático pedagógicos; durante 

todo o período da gestão; 

x x 

7 7 Apoiar administrativamente o processo 

educacional através de atividades pertinentes a: 

documentação e escrituração escolar e de 

pessoal; organização e atualização de arquivos; 

expedição, registro e controle de expediente, 

durante todo o ano letivo; 

 
 

 
x 

 
 

 
x 
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7 7 Registrar e controlar bens patrimoniais, bem 

como a aquisição, conservação e uso de 

materiais e gêneros alimentícios; durante todo o 

período da gestão e nas datas previstas pela 

coordenação regional; 

 

 
x 

 

 
x 

7 7 Proporcionar apoio ao conjunto de ações 

complementares de natureza administrativa 

relativas à vigilância e atendimento aos alunos, 

limpeza, manutenção e conservação das áreas 

internas e externas do prédio, durante todo o 

período da gestão; 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

7 7 Aquisição de material permanente; x x 

7 7 Manutenção, conservação e pequenos reparos 

da unidade escolar, previstas para todo o 

período da gestão; 

 
x 

 
x 

7 7 Aquisição de material de consumo necessário 

ao funcionamento da escola, previstas para 

todo o período da gestão; 

 
x 

 
x 

7 7 Garantir o acesso dos alunos a espaços para a 

prática esportiva, a bens culturais e artísticos e 

a equipamentos e laboratórios de informática e, 

garantir a acessibilidade às pessoas com 

deficiência; 

x x 

7 7 Criar meios de acessibilidade para os alunos 
com necessidades especiais; 

 
x 

 
x 

7 7 Promover atividade extraclasse para os alunos 

como: passeios ao teatro, cinema e feiras 

culturais, zoológico e outros, durante todo o ano 

letivo; 

 

 
x 

 

 
x 
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7 7 Garantir políticas de combate à violência na escola, 

inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à 

capacitação de educadores para detecção dos sinais 

de suas causas, como a violência doméstica e sexual, 

favorecendo a adoção das providências adequadas 

para promover a construção da cultura de paz e um 

ambiente escolar dotado de segurança 

para a comunidade; 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

15 15 Desenvolver trabalho voltado a questões de gênero, 

diversidade, étnico racial, orientação sexual e 

geracional, pessoas com deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento e funcionais especiais, 

altas habilidades e superdotação e as lutas contra as 

variadas formas de discriminação, formação relativa as 

questões de sustentabilidade ambiental; 

x x 

15 15 Valorização da saúde, elevação da autoestima e 

valorização humana de todos os profissionais da 

educação; 

x x 

19 19 Estimular a participação e a consulta de profissionais 

da Educação, alunos e seus familiares na formulação 

dos projetos pedagógicos, currículos escolares, planos 

de gestão escolar e regimentos escolares, 

assegurando a participação dos pais na avaliação de 

docentes e gestores escolares; 

x x 

19 19 Oportunizar momentos de efetiva participação dos 

auxiliares em educação da escola nas reuniões 

administrativo-pedagógicas e  nas avaliações 

institucionais, já previstas no calendário da rede; 

 
 

x 

 
 

x 
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IV CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

Considerando o homem um ser social, ele atua e interfere na sociedade, se 

encontra com o outro nas relações familiares, comunitárias, produtivas e também na 

organização política, garantindo assim sua participação ativa e criativa nas diversas 

esferas da sociedade. Partindo do pressuposto que o homem constitui-se um ser 

histórico, faz-se necessário compreendê-lo em suas relações inerentes à natureza 

humana. 

Segundo Pinto (1994), a educação é um processo histórico de criação do homem 

para a sociedade e simultaneamente de modificação da sociedade para benefício do 

homem. É um fato social pelas relações de interesses e valores que movem a sociedade 

num movimento contraditório de reprodução do presente e da expectativa de 

transformação futura. É intencional ao pretender formar um homem com um conceito 

prévio de homem. 

É libertadora, porque, segundo Boff (2000, p.77), se faz necessário desenvolver 

uma educação que nos abra para uma democracia integral, capaz de produzir um tipo 

de desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente sustentado. Vista como 

processo de desenvolvimento da natureza humana, a educação tem suas finalidades 

voltadas para o aperfeiçoamento do homem que dela necessita para constituir-se e 

transformar a realidade. 

A escola é condicionada pelos aspectos sociais, políticos e culturais, mas 

contraditoriamente existe nela um espaço que aponta a possibilidade de transformação 

social. 

A educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social e explicita o 

papel do sujeito construtor / transformador dessa mesma realidade. A escola deve ser 

valorizada como espaço social responsável pela apropriação crítica e histórica do 

conhecimento, enquanto instrumento de compreensão da realidade social e atuação 

crítica e democrática, para a transformação desta realidade. É um desafio que se coloca 

a Proposta Pedagógica da escola, propiciar uma educação de qualidade para todos. 

O conhecimento é uma atividade humana que busca explicar as relações entre o 

homem e a natureza. Dessa forma, o conhecimento é produzido nas relações sociais 

mediadas pelo trabalho. 

Conforme Veiga (1995, p.27), “O conhecimento escolar é dinâmico e não uma 

mera simplificação do conhecimento científico, que se adequaria à faixa etária e aos 
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interesses dos alunos”. Dessa forma, o conhecimento escolar é resultado de fatos, 

conceitos e generalizações, sendo, portanto, o objeto de trabalho do professor. 

O conhecimento não ocorre individualmente. Ele acontece no social, gerando 

mudança interna e externa no cidadão e nas relações sociais, tendo sempre uma 

intencionalidade. 

A cidadania é a construção de outra base social, pautada no diálogo e na 

participação. A construção da cidadania envolve um processo ideológico de formação de 

consciência pessoal e social e de reconhecimento desse processo em termos de direitos 

e deveres. Respeitar a diversidade cultural e valorizar a cultura popular e erudita é um 

dever da escola, para fazer dela um espaço motivador, aberto e democrático. 

A cultura é resultado de toda a produção humana e, segundo Saviani, “para 

sobreviver o homem necessita extrair da natureza, ativa e intencionalmente, os meios de 

sua subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o processo de transformação da natureza, 

criando um mundo humano, o mundo da cultura” (1992, p.19). Portanto, produção, 

transmissão e assimilação da cultura são processos que compõem uma metodologia de 

construção coletiva do conhecimento escolar. O conhecimento escolar é dinâmico e não 

uma mera simplificação do conhecimento científico, que deve se adequar à faixa etária e 

aos interesses dos alunos. 

Por isso, o currículo é um importante elemento constitutivo na organização escolar, 

é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para 

que esta construção se efetive, a transmissão dos conhecimentos historicamente 

produzidos e as formas de assimilá-los. 

Concebe-se currículo como uma produção social, construído por pessoas que 

vivem em determinados contextos históricos e sociais, vivido, pensado e realizado nas e 

pelas escolas, atendendo às diretrizes e à legislação vigente. 

Para que a escola se faça realmente pública, se considera imprescindível a criação 

de mecanismos que a tornem democrática. Por esse caminho, pais, alunos, professores 

e direção poderão deliberar em conjunto como deve ser a escola de hoje, para assim 

atender as reais necessidades de seus educandos. 

Tomando a gestão democrática como ponto de partida para uma mudança 

qualitativa do ensino público é preciso pensar em uma reorganização da estrutura 

escolar, em que a escola realiza o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de 

ações escolares de forma participativa, organizada e permanente, envolvendo 

professores, funcionários, pais e alunos, e também ações em parceria com a comunidade, 
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outras escolas e instituições. 

Gestão Democrática é um princípio consagrado pela Constituição vigente e abrange 

as dimensões pedagógicas, administrativa e financeira. Visa romper a separação entre 

concepção e execução, entre pensar e o fazer, entre teoria e prática, buscando resgatar 

o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores. Professor e aluno 

são sujeitos ativos do processo de ensino-aprendizagem, ambos concretos (sócio 

históricos), situados numa classe social. 

O professor, como autoridade competente, direciona o processo pedagógico; 

interfere e cria condições necessárias à apropriação do conhecimento. O aluno, como 

sujeito concreto, apropria-se do processo de ensino-aprendizagem, estabelecendo 

relações dos saberes acumulados com os conteúdos trabalhados. 

“A educação que se pensa para o nosso tempo assume o compromisso de promover 

a formação integral e integrada do ser humano, focada não só nas exigências do mercado 

de trabalho, mas também na construção de valores e atitudes capazes de gerar uma 

transformação positiva na realidade social.” (PPP Carlos Mota/SEDF. 2012. p.50). 

Nesse sentido, para proporcionar uma educação de qualidade tendo por base o 

desenvolvimento humano de forma global e harmônica, optamos por trabalhar valores. 

Os valores “são ideias fundamentais em torno das quais se constrói a escola. 

Representam as convicções dominantes, as crenças básicas, aquilo em que a maioria das 

pessoas da escola acredita”... (PDE – 2006 p. 133). Os valores da nossa escola foram 

fundamentados nos eixos da cidadania, diversidade e sustentabilidade humana. Os 

valores foram definidos pela comunidade escolar depois de serem discutidos, 

compreendidos e aceitos por todos. Os nossos valores são: 

1 – Compromisso: Estamos comprometidos com o desenvolvimento da escola como 

um todo, atuando com agentes transformadores da comunidade escolar. 

2 – Cidadania: Promovemos a formação de alunos críticos, autônomos e atuantes 

conscientes de seu papel na sociedade. 

3– Criatividade: Defendemos a criatividade, por ser ela o pilar necessário à inovação e 

renovação, resgatando a herança sociocultural, tornando o ambiente escolar em um 

espaço de conhecimento e construção. 

4– Respeito: Concebemos o respeito e a tolerância ao próximo, como base 

imprescindível ao desenvolvimento da coletividade. 

Apesar de todas as dificuldades nossa escola aspira realizar um trabalho de 

maneira eficaz, segura e responsável, valorizando nossos alunos com práticas educativas 
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criativas e inovadoras. 

Nesta perspectiva, conhecer a realidade em que os educandos vivem é 

fundamental para ter acesso à maneira como pensam; perceber o que sabem e como 

sabem. Para melhor realizar o trabalho, pretendemos desenvolver durante todo o ano os 

princípios epistemológicos que se fundamentam em três dimensões a partir de Boff 

(1999) e Schulze (2006): visão de homem, concepção de educação, contexto sócio- 

histórico e cultural. 

Entende-se como visão de homem um ser capaz de transformar-se e transformar 

o contexto em que vive, fundamentado em uma dimensão ética e estética, buscando uma 

perspectiva cristã de relação harmoniosa com o outro e com o mundo natural. 

Compreende- se como concepção de educação o desenvolvimento integral do ser 

humano, ser no mundo em contato com o outro, transcendendo fronteiras em benefício de 

uma coletividade. Define- se como contexto sócio histórico e cultural, um espaço de 

interação e de confluência das estruturas sociopolítico-econômicas e culturais nos níveis 

global e local em que os sujeitos, de forma crítica, possam integrar- se em contextos 

mutantes. Assim, nossos princípios pedagógicos são: 

 Priorização do ensino dinâmico e criativo; 

 Considerações de valores éticos e políticos no desenvolvimento do ensino; 

 Abordagem de temas sociais no desenvolvimento dos conteúdos; 

 Valorização das iniciativas dos alunos; 

 Desenvolvimento de atividades diversificadas e atraentes; 

 Desenvolvimento de práticas de participação solidária; 

 Incentivo a pesquisa científica e aos trabalhos criativos; 

 Interação escola/comunidade; 

 Valorização e estimulação da atitude investigadora na construção do 

conhecimento;  

No papel de educador temos que: 

 Intermediar o conhecimento do aluno, construindo o conhecimento, atitudes, 

comportamentos e habilidades; 

 Ser flexível, receptivo e crítico, inovando e pesquisando conhecimentos e novos 

caminhos que favoreçam a aprendizagem; 

 Estabelecer com clareza os objetivos a atingir, identificando as partes mais 

importantes; 

 Trabalhar em equipe, junto à comunidade educativa, na formação dos alunos; 
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 Ter sensibilidade para autoavaliação do trabalho desenvolvido, tendo como base 

o desempenho dos alunos; 

 Ser referencial de comportamento ético e cívico; 

Para fundamentar nosso trabalho, utilizamos o Currículo em Movimento da 

Educação Infantil, o Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas 

do Distrito Federal e a BNCC. 

O Currículo em Movimento veio atender uma necessidade de se pensar uma nova 

concepção de currículo com maior integração e articulação entre as fases do ensino 

fundamental, diminuindo a distância entre um e outro, e entre o ensino fundamental com 

as demais etapas e modalidades da educação básica, possibilitando uma inserção com 

melhor adequação pedagógica. A proposta do currículo em movimento com as 

diferentes áreas do conhecimento deve considerar: 

Uma ação didática e pedagógica sustentada nos eixos 
estruturantes (cidadania, diversidade, sustentabilidade e 
aprendizagens) e nos eixos integradores (alfabetização, 
letramentos e ludicidade), de forma interdisciplinar e 
contextualizada, ou seja, fazendo a articulação entre os 
componentes, sem desconsiderar as especificidades de cada 
um, indo ao encontro do que é significativo para o estudante. 
Neste sentido, os letramentos vêm associar às 
aprendizagens o caráter das práticas sociais, ou seja, a 
função social dessa habilidade; assim, a ideia de letramentos 
é agregada às demais áreas do conhecimento: ciências 
humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e 
ensino religioso. 

(Currículo em Movimento, p. 8) 

 
Conforme orienta o artigo 23 da LDB, o currículo em movimento vem garantir a 

unidade curricular, os eixos transversais – Educação para diversidade, Cidadania e 

Educação para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Os processos 

de avaliação educacional em seus três níveis: aprendizagem, institucional e de sistema. 

Ainda de acordo com o artigo 23 da LDB 9.394/96, desde o ano de 2013 implementou-

se a organização do tempo-espaço escolar com o ciclo para o Ensino Fundamental. O 

ciclo se fundamenta por meio da gestão democrática, da formação continuada dos 

profissionais da educação, da reorganização dos espaços-tempos, para o direito de 

todos os estudantes ao aprendizado, do fortalecimento da coordenação pedagógica, do 

conselho de classe e, por fim, da articulação dos três níveis da avaliação já citadas 

acima. 

O trabalho com a Educação Infantil é baseado em três princípios. São eles: princípios 

éticos, políticos e estéticos, destacados pelas DCNEIs, (Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil), que orientam as aprendizagens a serem promovidas com as 
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crianças. 

Os princípios éticos referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, a 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. 

Os princípios políticos referem-se à garantia dos direitos de cidadania, do exercício 

da criticidade e do respeito à democracia. 

Os princípios estéticos referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, 

da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. A Resolução nº 

5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, delibera em seu artigo 9º: “ As práticas pedagógicas que compõem a 

proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações 

e a brincadeira.” 

Assim sendo, a SEDF adota como eixo integrador da Educação Infantil: Educar e 

cuidar, brincar e interagir. Este eixo norteia as experiências de aprendizagens em nossa 

Instituição. O eixo integrador educar e cuidar, brincar e interagir é coligado com eixos 

gerais do Currículo da Educação Básica: diversidade, sustentabilidade humana, 

cidadania e aprendizagens. 

O trabalho com a Educação Infantil implica respeitar, acolher e valorizar a 

diversidade, a sustentabilidade humana, a cidadania e as aprendizagens. Por isso, as 

ações pedagógicas estão sempre interligadas a questões, como: diversidade cultural e 

biodiversidade, diversidade em relação à orientação sexual e configurações familiares, 

diversidade étnico racial, inclusão das crianças que possuem deficiência, atendimento 

à heterogeneidade e à singularidade, direito às aprendizagens. 

A Plenarinha é um projeto pedagógico da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, desenvolvido desde 2013, por meio Subsecretaria de Educação 

Básica/Diretoria de Educação Infantil. O referido projeto constitui-se como um processo 

pedagógico cujo objetivo é oportunizar às crianças da Educação Infantil e primeiro ano 

a promoção do exercício de cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos 

e deveres, vivenciando a interlocução com o Currículo da Educação Infantil e do 

Currículo em Movimento em suas diferentes expressões e linguagens. 

Assim, a Plenarinha materializa-se por meio do exercício da escuta sensível e atenta 

das percepções das crianças sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade 

e na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da Primeira 

Infância no Distrito Federal. Cada ano é desenvolvido um tema diferente. No ano de 
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2020, o tema é “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”. 

As orientações teóricas e metodológicas propostas no Currículo em Movimento 

do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais são voltadas para uma educação pública que 

reconheça o caráter histórico e político do homem, a necessidade de que seja educado 

para a transitividade crítica e que, por meio das práxis, transforme sua própria história. 

Vázquez afirma que: 

A finalidade da atividade prática é a transformação real, objetiva 
do mundo natural ou social para satisfazer determinada 
necessidade humana [...]. Sem essa ação real, objetiva sobre a 
realidade, que existe independentemente do sujeito prático, não 
se pode falar propriamente de práxis como atividade material 
consciente e objetiva (1977, p. 194). 

 
Dessa forma, o trabalho pedagógico requer que se perceba o encontro do teórico 

com o prático e do conteúdo com a forma, numa relação dialética imprescindível para 

a construção de uma prática pedagógica consciente, reflexiva e transformadora. 

(Currículo em Movimento, p.15). 

A escola, portanto, não é apenas lugar de aquisição de habilidades e conhecimentos 

para o exercício do trabalho, mas também espaço privilegiado de produção de cultura, 

de valorização de saberes, práticas e conteúdo que desenvolvam a consciência de 

classe (QUILES, 2008). 

Os Ciclos de Aprendizagem são uma organização do tempo e espaço escolar, tendo 

em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes, 

considerando a lógica do processo, a utilização de pedagogias diferenciadas 

sustentadas no trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica, formativa e processual que 

garantam as aprendizagens e a progressão de todos os estudantes. 

Os ciclos organizam e regularizam o fluxo de estudantes ao longo da escolarização, 

buscando abolir a reprovação. Na organização escolar em ciclos, os tempos escolares 

não são rígidos eles são definidos linearmente, são pensados para atender às 

necessidades de aprendizagens contínuas de todos os estudantes. Os estudantes se 

movimentam dentro de cada Bloco e do próprio Ciclo, segundo o desenvolvimento de 

suas aprendizagens. 

Embora os estudantes tenham uma referência de turma e professor, não precisam 

ficar restritos ao trabalho em suas turmas ou anos de escolaridade, podendo 

movimentar-se de uma turma à outra e de um ano a outro durante o período letivo, 

conforme indique o processo avaliativo que os acompanha. Na perspectiva da 

progressão continuada prevista na LDB 9.394/96, no Art. 24, e que pressupõe: 
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[...] a maneira de organizar e conduzir a escola de modo que 
cada estudante desenvolva em seu trabalho escolar o que lhe 
é adequado. Essa organização baseia-se na ideia de que sua 
aprendizagem é contínua; que ele não deve repetir o que já 
sabe; e não deve prosseguir os estudos tendo lacunas em suas 
aprendizagens. (VILLASBOAS,PEREIRAEOLIVEIRA,2012, 
p.9) 

 
Ao organizar os Ciclos de Aprendizagens nas Unidades Escolares são apontados 

os seguintes princípios que fundamentam o fazer didático e pedagógico no cotidiano da 

escola: formação continuada, reagrupamento, projeto interventivo, avaliação formativa, 

diagnóstica e processual e o processo aprendizagem-ensino-aprendizagem, organizado 

a partir das áreas do conhecimento. As áreas de conhecimento são articuladas entre si, 

em uma perspectiva de unidade e progressividade, com vínculo direto com sua função 

social. 

Na organização escolar em ciclos, é fundamental o aproveitamento de todos os 

espaços e tempos na escola. Valendo-se de toda a equipe pedagógica, será possível o 

trabalho com as diferenças nas salas de aula e na escola como um todo. É preciso cuidar 

das aprendizagens de todos, pensando inclusive e particularmente naqueles que 

necessitam de maiores intervenções. Ela demanda acompanhamento sistemático do 

desempenho do aluno por meio de avaliação realizada permanentemente. 

É esse processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe 

pedagógica da escola a repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido, buscando 

caminhos que possibilitem sua melhoria em atendimento às necessidades de 

aprendizagem evidenciadas pelos estudantes. 

A SEEDF propõe uma política pública de inclusão social de vivência da cidadania, 

desenvolvendo o ser humano em todas as dimensões, por isso, sugere um novo 

paradigma para a Educação em tempo Integral que compreende a ampliação de tempos, 

espaços e oportunidades educacionais, proporcionando vivências multidimensionais em 

uma carga horária articulada e integrada. 

O Tempo deve ser utilizado com uma intencionalidade educativa, com uma 

organização flexível do trabalho pedagógico. Sobre o Espaço, não se trata do espaço 

físico e sim de uma educação que extrapola os muros da escola, utilizando-se de outros 

espaços que favoreçam a educação, explorando e experimentando pedagogicamente 

tudo o que pertence a comunidade, como: museus, igrejas, praças, ruas e outros. A 

Oportunidade, parte do pressuposto de um tempo maior de cuidado e proteção das 

crianças dentro da escola, trazendo maior oportunidade de aprendizagem. 



36 
 

A educação em tempo Integral depende de relações que integrem as 

necessidades humanas e sociais, exigindo a contribuição de múltiplos atores e sujeitos 

sociais. Para execução das ações que a Escola em tempo Integral exige, devemos 

executar ações de acordo com os princípios da Integralidade, Intersetorialização, 

Transversalidade, Diálogo escola e comunidade, Territorialidade e Trabalho em rede. 

A integralidade é a formação integral da criança, adolescente ou jovem prioriza 

as dimensões humanas, equilibrando os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais. A intersetorialização viabiliza a oferta de serviços no âmbito do governo, 

políticas públicas de projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos, para contribuir 

na melhoria e qualidade da educação. A transversalidade são formas de ensinar que 

consideram os diversos conhecimentos em uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento vinculado aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

O diálogo escola e comunidade ocorre quando os saberes comunitários estão 

presentes e incorporados dentro da escola, resgatando tradições e culturas populares. 

A territorialidade é a participação efetiva da comunidade no trabalho em rede, na 

participação e corresponsabilização pelo processo educativo. É uma parceria da escola 

com a comunidade civil organizada e poder local para criação de projetos socioculturais 

educativos. O trabalho em rede, trabalho em conjunto, troca de experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem a todos os 

educandos. 

A BNCC (A Base Nacional Comum Curricular) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais 

que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 

Educação Básica. 

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera 

que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada 

pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a 

educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Citamos aqui algumas competências e habilidades que os alunos precisam 

desenvolver para facilitar a compreensão a serem desenvolvidas de acordo com a BNCC, 

são elas: 

2.6 entendimento da realidade compartilhada; 
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2.7 uso correto da aprendizagem no contexto social;  

2.8 liberdade para explorar a curiosidade intelectual nas abordagens científicas; 

2.9 criação do senso estético, potencializando a valorização e o reconhecimento das 

diferentes culturas e suas formas de manifestação; 

2.10 utilização do conhecimento na linguagem falada, escrita, em libras, corporal, 

tecnológica e artística para a expressão pessoal; 

2.11 conhecimento das tecnologias e suas formas de comunicação; 

2.12 emprego da comunicação de forma crítica, ética e reflexiva. 

Para que haja eficácia, a alfabetização deve ser o centro das atenções pedagógicas 

nos dois primeiros anos do ensino fundamental. Assim, fortalece-se a construção de 

diferentes conhecimentos da Língua Portuguesa que se dá autonomia e protagonismo 

frente à realidade, estimulando a participação em aula e uma maior socialização entre os 

alunos. (BNCC, p. 89) 

Em nossa escola começamos com a formação continuada dos professores, 

realizando o estudo da BNCC e do Currículo em Movimento, já que os professores são 

os principais responsáveis por transportar as definições desses documentos para a 

realidade de sua turma. Reelaboramos o Currículo com o intuito de contemplar as 

aprendizagens previstas. 

Estamos trabalhando no desenvolvimento das ações necessárias da Base: a 

equipe gestora compreende as mudanças práticas do documento, atuando na formação 

dos professores; a equipe docente reestrutura sua prática; a família foi convidada a se 

comprometer mais com seus filhos; e o aluno recebe o que lhe é de direito – condições 

básicas e igualitárias de oportunidades. 
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VI ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

1 Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

  Atendendo ao que determina a LDBEN, a Escola cumpre um calendário oficial de 

200 dias letivos, com uma jornada de 5 horas de efetivo trabalho escolar, totalizando 

800 horas. As turmas estão distribuídas no diurno, matutino das 7h30 às 12h30 e 

vespertino das 13h00 às18h00. 

 A escola possui 26 salas de aula, com carteiras, cadeiras, quadros e ventiladores em 

bom estado de conservação, som para cd e armários para guardar material pedagógico. 

Outras salas destinadas à: direção, serviço de orientação educacional, sala de recursos, 

sala de psicoaprendizagem, sala de coordenação, salas dos professores, sala de 

supervisão administrativa e pedagógica, sala de mecanografia, depósito de material 

pedagógico e de material de limpeza, sala dos auxiliares, salas de reforço, sala de 

múltiplas funções, sala de odontologia, biblioteca, laboratório de informática, secretaria, 

sala de vídeo do ensino fundamental e da educação infantil, ginásio coberto de esporte, 

pátios cobertos, banheiros para educação infantil e ensino fundamental, banheiros para 

professores e funcionários, banheiro com acessibilidade, estacionamento privativo, 

parquinho de areia, piscina, cozinha, refeitório para os alunos, cantina com fogão 

industrial, freezer, geladeira, filtro, liquidificador, forno e outros utensílios. 

 A escola conta com acervo bibliográfico para consultas dos professores e alunos e 

literatura infanto-juvenil, para utilização em sala de aula e leitura em casa, materiais 

pedagógicos adequados, tais como: carimbos, cartazes, mapas, alfabeto móvel 

emborrachado, de madeira, dominós de alfabetização, quebra-cabeças, caixas de 

medida, material dourado, material de frações, blocos lógicos, números em madeira, 

material para contagem, DVD’s com variados temas de estudo, CD’s, globo terrestre,1 

spin light e lâminas, data show, aparelhos de som, microfones, 3 bebedouros, 28 

ventiladores de teto, material esportivo, mesa de ping-pong, arcos, colchonetes, bolas, 

petecas, raquetes, jogos, esqueleto humano, sólidos geométricos, tangran, escala 

cuisenaire, dentre outros. 

 Ainda na perspectiva de ofertar um atendimento de qualidade aos estudantes desta 

instituição, ofertamos a Escola em tempo Integral, desde o ano de 2009, atendendo às 

crianças com maior vulnerabilidade social. A jornada escolar, nesse caso, passa de cinco 

para nove horas diárias, com atividades que oportunizam situações de aprendizagens 
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significativas e emancipadoras. Mais que isso, tais ações tornam o desenvolvimentodo 

do estudante no sistema de ensino mais exitoso, por meio de oficinas de letramento e 

raciocínio lógico, jogos, danças, informática, esporte e outras. 

 

2 Relação escola-comunidade 

 

 A família, de um modo geral, tem participação pouco significativa na escola. No início 

do ano é realizada a Assembleia Geral para os pais, onde são passadas as informações 

mais importantes, como: regimento escolar, horários de entrada e saída, discussão e 

aprovação do uso do uniforme, aulas de reforço, atendimento dos professores, horário 

de funcionamento da secretaria, informações sobre o atendimento do integral, cardápio 

da merenda, apresentação de todo o Corpo Docente e demais funcionários da escola, 

Presidente do caixa escolar e outros.  

 Para o incentivo da participação da comunidade, realizamos durante todo o ano 

letivo reuniões bimestrais e palestras de interesse geral. Nos empenhamos para levar 

ao conhecimento dos pais que só se faz uma educação de qualidade quando há 

interesse comum entre escola e família. Essas palestras e reuniões tem o objetivo de 

estimular a família a participar da vida escolar do educando como intuito de conhecer e 

valorizar as ações educativas da Escola. Além das reuniões, realizamos exposição das 

atividades feitas pelas próprias crianças, como: Apresentação teatral, exposição de 

fotos e exposição de trabalhos. Realizamos também encontros para avaliação 

Institucional com palestras, oficinas e outras atividades. 

Realizaremos uma vez por ano, “A festa Junina” e a Expô CAIC BS, que são ações 

que além de trazer muitas atividades pedagógicas extras para as crianças, visam trazer 

a família para a escola. Essas ações têm como intuito promover uma interação 

significativa dos pais com as crianças, professores e outros pais, visando oportunizar 

vivencias que possibilitem refletir sobre o processo de desenvolvimento das crianças, 

para que possam assumir o compromisso com a aprendizagem informal e formal das 

mesmas. 

A LDB 9394/96 traz o conceito de educação como sendo além 
da educação formal, pois, é na família que a criança constrói 
valores que serão incorporados ao longo da vida e onde ocorre 
o primeiro processo de socialização que lhes permite traçar 
caminhos futuros. Conseguir trazer a família para a escola 
amplia os conceitos formulados pela criança e ainda permite 
conhecer a sua cultura pessoal para que a escola possa 
valorizá-la. “A família, presente em todas as sociedades, é um 
dos primeiros ambientes de socialização do indivíduo, atuando 
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como mediadora principal dos padrões, modelos e influências 
culturais”. (Damasceno&Silva, 2003). 

 

Como a família constitui a unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social 

e cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e culturais de um dado 

grupo social, ela será um parceiro a mais na busca pelo cumprimento da nossa função 

social que nos auxilia a promover a cidadania. 

A Semana de Educação para a vida tem como foco o cumprimento da Lei Federal 

nº 11.988/09, que dispõe sobre a criação da Semana nas escolas públicas de ensino 

fundamental e médio de todo o país. É um plano de ação desenvolvido com temas 

transversais. Os temas geralmente são inclusão, drogas, violência, sexualidade, 

pedofilia,bullying, meio ambiente e saúde. Durante a semana, os estudantes e pais 

participam de palestras, teatros, atividades extra classe de cunho social e cultural, exibição 

de filmes, entre outras ações. A abertura e o encerramento das atividades contam com a 

participação de toda comunidade escolar, com palestras realizadas pela Equipe Diretiva, 

SOE e parcerias com ONG’S e diversas entidades. 

A avaliação Institucional está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nº 9394/96, ela aborda em diferentes artigos a necessidade de a escola manter 

padrão de qualidade na oferta do processo de ensino e de aprendizagem. 

Na referida lei fica evidente a necessidade da garantia de uma educação ofertada 

com qualidade aos alunos. Nesse sentido, a escola, para garantir o prescrito na lei e sua 

função social, deve acompanhar a aprendizagem do aluno, por meio do processo de 

avaliação da aprendizagem e ainda, avaliar o desenvolvimento de seu processo 

administrativo e pedagógico. 

Assim, realizaremos a avaliação Institucional uma vez a cada semestre. A partir 

dessa avaliação estabeleceremos metas e ações no Plano de Desenvolvimento Escolar. 

Nesse contexto, participam todos os segmentos da escola na discussão e definição dos 

processos que asseguram o padrão de qualidade almejado. 

 
3. Atuação de Equipe de Apoio e outros profissionais 

 

 Segundo o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2015), 

em seu artigo 122, a Equipe de Apoio é entendida pela integração dos três Serviços de 

Apoio aos estudantes na unidade escolar. São eles: Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento Educacional Especializado/Sala 

de Recursos que, segundo o mesmo artigo, devem atuar de forma integrada, tendo 
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como aporte teórico-metodológico a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia 

Histórico-Cultural, ambos legitimados pelo Currículo em Movimento. 

 Segundo a Orientação Pedagógica (2010) de cada serviço e o Regimento Escolar 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2015), segue a atuação dos 

profissionais. É função do serviço de orientação educacional descritos na OP, de acordo 

com o artigo 27 III - participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, 

identificando suas possibilidades concretas, seus interesses e necessidades; III - 

participar do processo de elaboração, execução e acompanhamento da Proposta 

Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implantação e implementação 

das Orientações Curriculares em vigor na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

art. 27; IX. 

 A orientação educacional do CAIC Bernardo Sayão ainda participa das atividades 

junto com a equipe diretiva da elaboração do plano de ação do S.O.E. Ainda de acordo 

com a OP, o S.O.E. participa de momentos pedagógicos com projetos nos âmbitos da 

saúde, sexualidade, prevenção e combate as drogas, bullying e cultura de paz e 

combate a pedofilia. 

 O S.O.E. também trabalha no estabelecimento de parcerias com profissionais de 

diversas áreas e instituições para que desenvolva ações sociais preventivas no âmbito 

escolar. Durante a semana de educação para a vida conforme lei n° 1, de 1988, são 

promovidas ações com palestras para alunos professores e pais com temas que 

contribuam com crescimento pessoal profissional, educacional e familiar e ainda na 

solução e prevenção de conflitos. 

 Ainda no âmbito de atendimentos, o serviço de orientação educacional do CAIC 

Bernardo Sayão participa dos conselhos de classe, onde identifica crianças e 

adolescentes com problemas de aprendizagem, problemas emocionais, crianças em 

situações de risco social e suas respectivas famílias, visando conduzi-los às relações 

saudáveis no âmbito escolar, familiar e em sociedade, acompanhando também a 

assiduidade das crianças. 

 Através do SOE a escola tem compromisso ético e legal de notificar às autoridades 

competentes casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos, que inclui a violência 

sexual e abandono de incapaz. Por meio das observações realizadas pelo SOE, 

percebeu-se a importância de se desenvolver atividades que despertem nos alunos, o 

interesse para os estudos e formas de organização para facilitar esta prática, acordos 

de convivência para manter um ambiente favorável para todos, bem como a 
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necessidade de buscar uma maior participação dos pais / responsáveis na vida escolar 

dos filhos. 

 O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) constituindo-se em um 

serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por 

pedagogos e psicólogos, tendo como foco a melhoria da qualidade do processo de 

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

com vistas à construção de estratégias de ensino diversificadas e interativas. 

 O serviço da sala de recurso (AEE) realiza ações qualitativas de construções de 

ações pedagógicas que atendem à diversidade de desenvolvimento e aprendizagem de 

todos os estudantes, dentre eles o estudante com necessidade educacional específica. 

O AEE faz parte dessa organização escolar que, na perspectiva da Educação Inclusiva, 

se constitui como mais um espaço especializado no contexto escolar para atender às 

necessidades educacionais específicas dos estudantes e as demandas dos professores 

da sala regular. 

 

4 Atuação dos educadores sociais voluntários 

 

O DODF de (01 de março de 2016) publicou a Portaria nº 48, que autoriza a 

seleção de Educadores Sociais Voluntários, para atuarem nas escolas que oferecem 

Educação Integral e para atuarem no atendimento ao estudante portador de necessidades 

especiais. 

O educador social dá suporte às atividades da Educação Integral, desenvolvendo 

atividades de arte, cultura e lazer para as crianças que participam desse regime. Ele tem 

a função social de ser um agente de transformação, que necessita estar preparado para 

lidar com os desafios da juventude. 

É dever do educador social: comprometer-se com o processo socioeducativo dos 

adolescentes em todas as fases, participando da elaboração, execução e avaliação do 

plano personalizado, com vistas ao desenvolvimento integral, autônomo e responsável; 

encaminhar, acompanhar e monitorar os adolescentes nas atividades internas e 

externas, conforme previstas na agenda socioeducacional; planejar e desenvolver em 

conformidade com a proposta pedagógica da unidade, atividades lúdicas, pedagógicas, 

sociais, culturais, de rotinas diárias como: alimentação, higiene pessoal e ambiental, junto 

aos adolescentes, que contribuam para o desenvolvimento de competências para ser e 

conviver; atuar em equipe, cumprindo suas funções e colaborando com os demais, 
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participando da definição de medidas de segurança e das avaliações dos adolescentes, 

buscando e trocando informações e garantindo o ambiente seguro e educativo da 

Unidade. 

 
VII PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

 

1 Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 

 

As Diretrizes de Avaliação Educacional (2014-2016) indicam a possibilidade de 

articular os três níveis da avaliação (aprendizagens, institucional e em larga escala), de 

modo que se favoreça a aprendizagem de todos dentro da escola. Este documento é 

referência para a organização do trabalho pedagógico de cada instituição. No 

documento são analisados o potencial formativo da prova, da autoavaliação, da 

avaliação informal e do Conselho de Classe. 

A prova é um instrumento avaliativo muito utilizado, porém devemos considerar 

que não deve ser utilizada como único recurso avaliativo. A autoavaliação é um recurso 

pouco utilizado, que contribui para envolver ativamente os alunos com seus processos 

individuais de aprendizagem. 

A avaliação informal é utilizada para identificar fragilidades e potencialidades de 

cada um, sem comparações com outros, para favorecer as aprendizagens. 

O Conselho de Classe tem seu uso formativo quando se constitui em espaço de 

planejamento e avaliação de todo o trabalho pedagógico e de retomada da proposta 

pedagógica de cada unidade escolar, com intuito de construir coletivamente estratégias 

de intervenção que resolvam as dificuldades dos estudantes. 

A avaliação institucional promove a mediação entre os três níveis da avaliação, 

quando a coordenação pedagógica e o conselho de classe se constituem em espaços 

para analisar e reorganizar os dados emanados de avaliações externas e os resultados 

das avaliações realizadas em sala de aula. Este nível depende do envolvimento e da 

participação de todos os profissionais que atuam na escola, além dos próprios alunos 

e de suas famílias. 

A avaliação em larga escala propõe o acompanhamento do desempenho escolar 

dos estudantes para reorientar políticas públicas e subsidiar cada escola na avaliação 

de seu trabalho pedagógico, com vistas a melhorar a qualidade do trabalho docente. 

Nesse sentido, o CAIC segue a sugestão da Secretaria de Estado de Educação 
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do Distrito Federal – SEEDF, que entende a avaliação formativa como a melhor intenção 

para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, 

incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa 

adotada. (DISTRITO FEDERAL, 2014-2016, p. 12). 

A avaliação formativa possibilita aos professores acompanhar as aprendizagens 

dos alunos, auxiliando-os no seu percurso escolar. É uma modalidade de avaliação 

fundamentada no diálogo, que possui como objetivo, o reajuste constante do processo 

de ensino. Exige muito envolvimento por parte do professor; exige-lhe uma 

disponibilidade de tempo, que vai além do dispensado no momento das aulas, pois 

entre suas atividades, passa a ser necessária, a construção de um registro sobre cada 

aluno e a atualização desse registro, sempre que novos dados surgirem. O planejamento 

é realizado diariamente, essas atividades são organizadas e desenvolvidas visando o 

alcance de êxito, com o propósito de alavancar a avaliação em seus diferentes níveis, 

os professores projetam o trabalho considerando a realidade dos estudantes.  

A avaliação diagnóstica é o ponto de partida, que norteia o que precisa ser ajustado, 

geralmente, realizada por meio do teste da psicogênese e mapeamento ortográfico e 

atividades que envolvam as habilidades básicas para cada ano. Avaliar é investigar para 

intervir. O professor pode-se utilizar de vários instrumentos, desde que eles sejam bem 

elaborados e adequados às suas finalidades. 

 
2 Conselho de Classe 

 

 O Conselho de Classe é instituído na Escola e realizado durante os 4 bimestres. 

Tem o sentido de acompanhar todo o processo da avaliação, analisando e debatendo 

todos os componentes da aprendizagem dos alunos, além de levantar as necessidades 

de acompanhamento para cada estudante, seja pedagógico, psicológico ou social. Ele 

é um instrumento democrático na instituição escolar. Cada dia da semana com um 

seguimento, começando da educação infantil até o 5º ano. Participam do conselho todos 

os envolvidos com o aluno ou a turma, de forma a garantir o aperfeiçoamento do 

processo de avaliação, não só seus resultados sociais ou pedagógicos, como em função 

de encaminhamentos e tomadas de decisões, providenciando meios para sua 

concretização. 

 A partir do Conselho de Classe realiza-se o acompanhamento sistematizado da 

orientação educacional, em sala de aula, através de agendamento prévio; realizam-se 

reuniões pedagógicas, conforme previsão do calendário escolar ou sempre que se 
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fizerem necessárias para implementar e rever a ação pedagógica, com o sentido de 

acompanhar o processo ensino-aprendizagem e de avaliação, analisando e debatendo 

todos os componentes da aprendizagem dos alunos e propondo alternativas para a 

superação das dificuldades encontradas. 

  
VIII ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA  PEDAGÓGICA 

 

 A Proposta Pedagógica necessita de acompanhamento sistemático para que se 

possa verificar se o planejamento está adequado, quais objetivos foram atingidos, quais 

as metas que não foram alcançadas e quais ações necessitam de redirecionamento. A 

avaliação da Proposta Pedagógica do CAIC ocorrerá no início de cada semestre com a 

participação de toda a comunidade escolar, por meio de questionário e assembleia,para 

avaliar se os objetivos e metas definidos foram alcançados no primeiro semestre e 

apresentar propostas para a reorganização e execução da Proposta Pedagógica no ano 

em curso. 
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA – 2020 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 
ações 

Responsáveis Cronograma 

Gestão 
Pedagógica 

Programar metas de 
aprendizagem para 
todos os 
pedagógicas da escola. 

Realizar a coordenação setorizada 
para trocas de experiência entre os 
profissionais docentes para 
intensificar o relacionamento entre 
todo o grupo. 

Nas setorizadas, por 
meio do 
acompanhamento 
dos 
coordenadores das 
ações 
programadas; 

Nas coletivas, no 
conselho de 
classe e na avaliação 

institucional. 
 

Direção, 
coordenação e 
professores. 
  

Durante 
todo o ano 
letivo. 

  Projeto de leitura e literatura;    
   

Hora Cívica; 
 
Laboratório de informática; 
 

   

  Atendimento aos pais e    

  estudantes, auxiliando-os na 
construção da identidade individual 
e coletiva na escola;  
 
Atendimento de apoio 
especializado aos estudantes que  
apresentam  dificuldades de 
aprendizagem ou necessidades 
educacionais especiais; 
 

   

  Atendimento aos alunos com    

  dificuldade de aprendizagem,    

  por meio do interventivo;    



 

 

 

  Semana de educação 

para a vida; 

Semana da criança; 

Atividades extraclasse: 

cinema, teatro, 

exposições, festa cultural, 

passeios e visitas; 

Projeto de boa convivência, 

realização do soe. 

   

Gestão das 

aprendizagens 

Aumentar a taxa de 

aprovação dos 
alunos 

Realizar avaliação 

diagnóstica dos alunos, 

Nas setorizadas, por meio 
de diálogo e 
sistematização dos 
índices apresentados. 

Professores 
das 

turmas, 

Durante 

todo o ano 

e dos  blocos I e II, bimestralmente;  coordenação, letivo 

resultados  Implantar sistemática de  supervisão e  

educacionais  acompanhamento do  direção.  

  desempenho dos    

  alunos.    

Gestão Desenvolver as Realizar projeto interventivo Nas setorizadas e nos Professores 

das turmas, 

coordenação, 

supervisão e 

direção 

Durante os 

Participativa potencialidades dos e reagrupamento; conselhos de classe, por quatro 

 estudantes e ofertar Realizar reunião quinzenal, meio da avaliação dos 
dados 

bimestres 

 atendimento aos que para discutir as apresentados.  

 apresentam dificuldades encontradas   

 dificuldades. pelos professores, propor   

  soluções e implementar o   



 

 

 

  reforço escolar para os 
alunos 

que apresentaram 

dificuldades. 

   

Gestão 

Participativa 

Promover eventos, com 

a participação de toda a 

comunidade escolar, 

para maior integração 

entre os grupos. 

Dinamizar a atuação 

dos pais e da 

comunidade 

escolar 

Realização da festa cultural 

com gincanas e participação 

de toda comunidade 

escolar. 

 
Reunião de pais 

Nas coletivas e avaliação 

institucional, por meio de 

questionário. 

Professores 

das turmas, 

coordenação, 

supervisão e 

direção 

Junho e 

Novembro 

 
Uma por 

bimestre 

 
Gestão de 

pessoas 

Reunir todas as 
equipes da escola 
(bimestralmente) para 
uma análise cuidadosa 
da situação atual 
(autoavaliação) com o 
objetivo de melhorar e 
criar novas metas. 
Promover trabalho em 
equipe. 

Realizar reuniões bimestrais 
com todo o grupo 
Comemoração dos 

Reunião cada segmento Professores 

coordenação, 

supervisão, 

Bimestral e 

semestral 

 aniversariantes do semestre;  direção e  

 Incentivar a participação  demais  

 de todos os funcionários nas 
festividades. 

 funcionários  

     

 Realizar autoavaliação.    

 Reunir as equipes do Dinamizar a atuação do Realizar reuniões mensais e Direção, Mensal 

Gestão 

Financeira 
Conselho Escolar, 

Caixa escolar e 

Conselho de gestão. 
 

  

Conselho Escolar e Conselho 
fiscal através de reuniões e 
estudo de documentos.  
Montagem de estratégias 
para aplicação dos recursos 
da escola. 

de convocação 

extraordinária com o 

Conselho Escolar, Caixa 

escolar e Conselho de 

gestão 

conselho 
escolar, 
caixa 
escolar e  
conselho de 
gestão 

 

      



 

 

 

 Realizar 
administrativamente 

Promover junto ao Realizar reuniões Supervisão Mensal 

Gestão 

Administrativa 
o processo educacional 

através de atividades 

supervisor 

administrativo todo o 

trabalho pertinente 

mensais com toda a 

equipe de direção. 

administrativa, 

supervisão 

 

 pertinentes a 
Documentação 

ao andamento  pedagógica,  

 e escrituração escolar e 
de 

administrativo da escola.  secretário  

 pessoal; Promover junto ao  escolar e  

 Organização e 
atualização de 

supervisor pedagógico o  direção.  

 arquivos; expedição, 
registro 

acompanhamento e    

 e controle de 
expediente. 

suporte a todo o trabalho    

 Buscar parcerias e 
recursos 

pedagógico.    

 de emendas para 
investir no 

Acompanhar as demandas    

 ambiente escolar. apresentas pelo secretário    

  escolar e avaliação a    

  situações apresentadas e    

  buscando soluções    

  necessárias.    

  Buscar parceria da    

  regional de ensino e de    

  parlamentares.    

  Organizar todos os    

  processos pertinentes a    

  escola e ao processo de    

  gestão.    



 

 

 

 

 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - GDF 

Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB 

Gerência Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - GSEAA 

Coordenação Regional de Ensino - Ceilândia - CREC 

Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB  

Coordenação Intermediária dos Serviço de Apoio à Aprendizagem 

 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO 2020 

 
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

 
 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

UNIDADE ESCOLAR: CAIC Bernardo Sayão TELEFONE: 39016896 

PSICÓLOGO RESPONSÁVEL: Naimê Rufino MATRÍCULA SEEDF: 227782-4 CRP: 11833 

PEDAGOGOS RESPONSÁVEIS: Nara Cristina MATRÍCULA SEEDF: 175325-8 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR  ( x ) MATUTINO ( x ) VESPERTINO ( ) NOTURNO 



 

 
 

 
Eixo: Organização do Trabalho Pedagógico 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 

Participação ativa nas 
coordenações pedagógicas; 

 
 

 
Buscar um contato  maior  com 

coordenadores fazendo reflexões 
sobre os documentos norteadores 
da SEDF; 

 

Conhecer os planejamentos, a interação 
entre os grupos dos dois turnos e de 
professor para professor para fazer as 
devidas intervenções que favoreçam as 

aprendizagens. 

 
Legitimar a aplicabilidade dos documentos 
da SEDF para o norteamento das ações 
como Projetos Interventivos, 

Reagrupamentos, Reforço Escolar, 
Acompanhamento individualizado, etc, 
contribuindo no planejamento e execução 
dos mesmos. 

 

Ao longo do ano 

 

Por meio da 
reflexão que 

permitirá a 
ressignificação de 

concepções   e 
práticas 
pedagógicas no 
contexto escolar, 
ao longo de 
todo  o 
processo. 

   Durante os 
Conselhos de 
Classe. 

 
Participação ativa nos Conselhos de 

Classe sugerindo novo formato do 
mesmo. 

 
Fazer desse momento um espaço de escuta 

sensível, de avaliação e autoavaliação das 
práticas educativas, que levem à reflexão e 
mudanças de  metodologias  e  fazeres 
pedagógicos com a intenção de propiciar 
aprendizagens significativas aos estudantes. 

 
Bimestral 

 
Por meio da 

observação nos 
próprios 
Conselhos de 

Classe. 

 
Conscientizar o professor regente sobre a 

importância do fazer pedagógico que deve 

acontecer dentro da sala de aula, para que 

haja a percepção do seu papel enquanto 

regente, dividindo-se as responsabilidades  

pelas aprendizagens e não transferindo-as 

aos demais serviços da instituição. 

  



 

 
 

 

Propor intervenções específicas com 
as turmas em função das  queixas 

escolares; 

 

Identificar as possíveis falhas no processo 
ensino aprendizagem que estão interferindo 

especificamente na turma, diminuindo as 
queixas escolares. 

 
Ao longo do ano 

 

Por meio da 
observação em 

Sala de Aula  e  do 
desenvolvimento 
do estudante 
citado na 
queixa escolar. 

Assessoria individual ao professor Buscar juntamente com o docente diferentes 
estratégias e sugerir ações baseadas em 

experiências exitosas; 

  

 
 

Eixo: Relação Família-escola 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 

Promover encontros,  rodas de 
conversa, palestras  e reuniões 
individuais e coletivas. 

 

Estreitar laços com os pais e ou 
responsáveis dos alunos com dificuldades no 
processo ensino- aprendizagem; 

 
Definir os papéis da família e da escola na 

educação dos alunos pois são diferentes, 
porém complementares   e   levá-los a 
participar ativamente da vida de seus filhos 
enfatizando a importância do engajamento 
no cotidiano escolar da criança; 

Fomentar o sentimento de capacidade para 

que os alunos se dediquem e se esforcem 
mais, por se sentirem amados e apoiados. 

 
Semestral 

 

Por   meio de 
conversas informais, 
da observação de 
mudanças 
esperadas na rotina 
dos  estudantes   e 
consequentemente 

no  avanço das 
aprendizagens. 



 

 

 

Eixo: Formação continuada de professores e outros profissionais 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 

Promover estudos, palestras, 
rodas de conversa, workshops, 
etc. nas coordenações coletivas e 
nos espaços da EEAA. 

 

Contemplar as três dimensões da 
formação docente: a dimensão científica, a 
dimensão pedagógica e a dimensão 
pessoal, com o intuito de assegurar uma 

ação docente efetiva que promova 
aprendizagens que gerem 
desenvolvimento. 

 
Oferecer instrumentos que subsidiem o 

trabalho com o Bullying,com a diversidade 

cultural, com a questão ambiental, com o 

avanço tecnológico e com as dificuldades 

de aprendizagem que se constituem numa 

necessidade crescente no cotidiano 

escolar, partindo de suas especificidades, 

valorizando os saberes e a experiência do 

corpo docente e integrando de forma eficaz 

a teoria e a prática. 

 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

Por meio da 
diminuição 
esperada dos 
encaminhamentos 

das queixas 
escolarese das 
mudanças de 
comportamento. 

 
Disseminar a cultura do sucesso e das 

possibilidades diante das queixas 
escolares. 

  

 
Promover conscientização ao professor de 

que teoria e prática são “dois lados da 

mesma moeda”, que a teoria o ajuda a 

compreender melhor a sua prática e a lhe 

dar sentido e, consequentemente, que a 

prática proporciona melhor entendimento 

da teoria ou, ainda, revela a necessidade 

de nela fundamentar-se. 

  



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eixo: Observação no contexto escolar 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 
Observação do estudante em 
diferentes espaços e tempos 

 
Conhecer o desenvolvimento do estudante 
de um modo geral e entender melhor como 
ele se relaciona com o mundo, com os pares 
e com a própria aprendizagem e a maneira 
como ele se percebe neste contexto, 
intervindo quando necessário. 

 
Ao longo do ano 
letivo. 

 
Percebendo as 
mudanças geradas 
no comportamento 
durante os 
atendimentos 
diretos e por meio  

   dos relatos dos 
professores. 
 

Eixo: Eventos 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Participação efetiva nos eventos 

voltados para a inclusão e 
diversidade. 

“Criar uma comunidade em que todas as 

crianças trabalhem juntas e desenvolvam 
repertório de ajuda mútua e apoio aos 
colegas”. Stainback e Stainback (1999). 

 

Garantir a igualdade de oportunidades 
educativas, proporcionando espaço para o 
desenvolvimento integral dos estudantes, 
levando em consideração suas 
potencialidades e 
especificidades. 

Ao longo do ano 

letivo e de acordo 
com o Calendário 
Escolar da SEE-
DF. 

Por    meio  da 

observação e do 
relato dos 

professores em 
reuniões. 



 

 

 

Eixo: Reunião com a gestão 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Solicitar reuniões periódicas com a 
equipe gestora. 

Propor estratégias, metas e avaliações das 
ações pedagógicas definindo clareza de 

papéis funções e responsabilidades. 

Estreitar laços com o intuito de aprimorar o 
fazer pedagógico da instituição. 

Mensalmente ou a 
qualquer tempo 

conforme 
necessidade  e 
disponibilidade. 

Por meio de 
reuniões, rodas de 

conversas com 
todos os 
envolvidos nas 
coordenações 
pedagógicas e da 
avaliação 
institucional. 
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Plano de Ação 2020 
Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) 

 

CRE: Ceilândia 

Unidade Escolar Polo: Caic Bernardo Sayão Telefone: 39016895 

Nome do professor: Sheila Durães Costa Matrícula:181138x 

E-mail: shduraes@hotmail.com Celular: 99236 3356 

Unidades escolares atendidas no Polo: EC15, EC20, EC21, EC22, EC24, EC25, EC59, Caic BS. 

 

Os Transtornos Funcionais Específicos (TFE) possuem características biológicas, psicológicas e sociais que geram 
dificuldades no processamento auditivo, linguagem oral, leitura, escrita, raciocínio lógico, habilidades matemáticas, motoras 
e relacionais interferindo significativamente no desenvolvimento individual e no desempenho acadêmico de diversos 
estudantes. 

Diante da constatação da existência na rede pública de ensino do Distrito Federal de um número significativo de 

estudantes com TFE e a necessidade de atendimento especializado para essa clientela foi criada a Sala de Apoio à 

Aprendizagem – SAA, a partir da Portaria nº 39 de 09/03/2012, atualmente regida pela Portaria 27 e 28 de 18 de fevereiro 

de 2016. A SAA é constituída por profissionais qualificados que realizam intervenções pedagógicas de acordo com as 

queixas escolares envolvendo os estudantes com TFE. 

Cumprem-se assim os preceitos da Constituição Federal de 1988 de que todo cidadão têm direito a uma educação 
de qualidade que considere as individualidades e especificidades estabelecendo paradigmas contrários às atitudes 
discriminatórias que resultam na segregação escolar e social. 

Ressalta-se que a lei nº 5.310, de 18 de fevereiro de 2014 assegura a oferta de apoio especializado aos estudantes 

com TFE a fim de potencializar os processos de ensino e aprendizagem e promover o sucesso escolar. 

A SAA existe no Caic Bernardo Sayão existe desde 2013, passou dois anos fechada. Em 2017, a vaga foi preenchida 

por meio do remanejamento interno e permanece até o presente momento com a mesma pedagoga. 
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EIXO DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

 
(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Atendimento de Meta 2 Apresentar o 

serviço da Sala de 

Apoio à 

Aprendizagem para 

a comunidade 

escolar. 

Apresentar o 

serviço da Sala de 

Apoio à 

Aprendizagem às 

Equipes 

Especializadas de 

Apoio  à 

Aprendizagem da 

Ceilândia. 

Receber as listas de 

prioridade e 

relatórios dos 

estudantes 

Participar da Professor do SAA, 19/02 

(1ª ação) 

 
26/02 à 02/03 

(2ª ação) 

 
03/03 à 06/03 
(3ª ação) 

 
12/03 à 16/03 
(4ª ação) 

 
19/03 à 23/03 

(5ª ação) 

 
26/03 à 29/03 

(1º atendimento) 

 
 

02/04 à 06/04 
(2º atendimento) 

 
09/04 à 13/04 

(3º atendimento) 

 

16/04 à 20/04 

(4º atendimento) 

 
23/04 à 27/04 

(5º atendimento) 

Cada encontro terá 

como fechamento 

uma reflexão sobre 

o desenvolvimento 

das atividades 

realizadas no dia. 

Com o intuito de 

analisar  a 

importância das 

regras do jogo para 

a vida. 

Ao final de cada 

semestre, promover 

uma conversa com 

os estudantes 

atendidos acerca 

dos objetivos da 

SAA ao longo 

daquele período. 

Com o intuito de 

acompanhamento 

mediado. 

 
Estratégia 2.38 

coletiva sobre  a 

Semana  da 

Inclusão. 

pais ou 

responsáveis e 

 Implantar estratégia 

de 
Realizar coletiva na 

unidade escolar 

estudantes que 

compõem o 

 acompanhamento para apresentar o atendimento. 

 dos estudantes com serviço da SAA em  

 
necessidades 

educacionais 

articulação com a 

Equipe 

 

 
especiais, 

transitórias ou não, 

Participar da  1ª 

Semana  de 

Formação 

 

 segundo a Continuada do  

 
Resolução 

CNE/CEB n° 2, de 

Serviço 

Especializado de 

Apoio à 

 

 2001, nas salas de Aprendizagem de  

 
apoio à Ceilândia.  

 aprendizagem, Especializada de 
 

 garantindo a Apoio à  

 
presença de 

profissional 

Aprendizagem e 

SOE. 

 

  Participar da  



 

 
 responsável. encaminhados à 

SAA. 

Organizar o 

acompanhamento 

da SAA. 

Estimular a 

utilização das 

regras de convívio 

social. 

Estimular a atenção 

seletiva e o controle 

inibitório. 

Treinar habilidade 

de  atenção, 

flexibilidade 

cognitiva e memória 

operacional. 

Promover o 

desenvolvimento da 

consciência 

fonológica. 

Treinar a 

Semana Distrital da 

Conscientização    e 

promoção   da 

Educação Inclusiva 

aos alunos com 

necessidades 

Educacionais 

Especiais  (Lei 

Distrital nº 

5714/2016). 
 

Realizar coletiva 

setorizada com as 

Equipes 

Especializadas de 

Apoio   à 

Aprendizagem para 

informar sobre as 

funções da SAA e 

orientar sobre os 

procedimentos de 

encaminhamentos 

dos estudantes  e 

receber as listas de 

prioridade   e 

relatórios dos 

estudantes 

encaminhados. 

Convocar os 

responsáveis e 

realizar reunião de 

pais para assinatura 

 02/05 à 04/05 

(6º atendimento) 

 

07/05 à 11/05 

(7º atendimento) 

 
14/05 à 18/05 

(8º atendimento) 

 
21/05 à 25/05 
(9º atendimento) 

 
28/05 à 030/05 

(10º atendimento) 

 
04/06 à 08/06 

(11º atendimento) 

 
11/06 à 15/06 

(12º atendimento) 

 

18/06 à 22/06 

(13º atendimento) 

 
25/06 à 29/06 

(14º atendimento) 

 

02/07 à 06/07 

(15º atendimento) 

 
30/07 à 03/08 

(16º atendimento) 

 
 

06/08 à 10/08 

(17º atendimento) 

retirar dos alunos 

suas opiniões sobre 

os encontros: 

a) Expectativas 

 
b) Interesse 

 
c) Produtividade 

 
Em caso de 

coletiva, solicitar 

aos participantes 

que avaliem, por 

escrito, o encontro 

realizado. De modo 

que as informações 

sejam utilizadas 

para aprimorar as 

próximas reuniões. 
 

A avaliação dos 

estudantes por 

parte do profissional 

da SAA será 

contínua. Em cada 

encontro serão 

observados o 

empenho e 

desenvolvimento 

individual. 

2.12 – Criar 

mecanismos para o 

acompanhamento 

individualizado dos 

alunos do ensino 

fundamental, 

atentando para as 

especificidades do 

estudante de forma 

a garantir a 

qualidade do 

atendimento. 
Meta 4: 

Universalizar o 

atendimento 

educacional aos 

estudantes com 

deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento, 

altas habilidades ou 

superdotação, com 

transtorno do déficit 

de atenção e 

hiperatividade – 
TDAH, dislexia, 

discalculia, 

disortografia, 

disgrafia, dislalia, 

transtorno de 

conduta, distúrbio 
do processamento 

auditivo central – 

DPA(C) ou qualquer 

outro transtorno de 



 

 
 aprendizagem, compreensão e do termo de 

compromisso e 

orientações gerais. 

Montar os grupos, 

planejar e organizar 

o acompanhamento 

da SAA. 

Reunião com as 

Pedagogas e 

professores dos 

alunos atendidos 

para entrega do 

Plano Interventivo 

Proporcionar, por 

meio de jogos de 

tabuleiro, o 

desenvolvimento da 

compreensão      da 

importância         do 

cumprimento       de 

regras       já     pré- 

estabelecidas e 

trazer a reflexão 

para a importância 

das regras na 

sociedade. 

 

21 de Setembro – 

Dia nacional da 

luta da pessoa com 

deficiência. 

 13/08 à 17/08  

independentemente 
da idade, 

produção verbal, 
(18º atendimento) 

garantindo a atenção, memória e 20/08 à 24/08 

inclusão na rede 
regular   de   ensino 

flexibilidade 
(19º atendimento) 

ou conveniada e o cognitiva. 27/08 à 31/08 

atendimento  (20º atendimento) 

complementar ou 

exclusivo, quando 
necessário,  nas 

Treinar habilidade 

de atenção visual e 

 

03/09 à 06/09 
(21º atendimento) 

unidades de ensino 

especializadas. 
auditiva, 

flexibilidade 

 
10/09 à 14/09 
(22º atendimento) 

 cognitiva, viso 

construção 

 

17/09 à 21/09 

(23º atendimento) 

 espacial.  

24/09 à 28/09 

 
Estimular o 

(24º atendimento) 

 desenvolvimento da 01/10 à 05/10 

 
linguagem: leitura e 

(25º atendimento) 

 escrita. 08/10 à 11/10 

(26º atendimento) 

 Propiciar a 

ampliação do léxico 
16/10 à 19/10 

(27º atendimento) 

 ortográfico. 
22/10 à 26/10 

 
Favorecer o 

(28º atendimento) 

 desenvolvimento do 

raciocínio lógico. 

 
29/10 à 01/11 

(29º atendimento) 



 

 

 
   Semana temática  05/11 à 06/11 

(30º atendimento) 

 

12/11 à 14/11 

(31º atendimento) 

 
19/11 à 23/11 

(32º atendimento) 

 
26/11 à 29/11 

(33º atendimento) 

 
03/12 à 07/12 

(34º atendimento) 

 
10/12 à 14/12 

(Elaboração de 

parecer final) 

 
17/12 à 21/12 
(Reunião de pais e 

devolutiva às 

escolas de origem 

dos estudantes). 

 

com contação de 

história e vídeo para 

os alunos, 

apresentações e 

palestra para o 

corpo docente com 

o tema da inclusão. 

 
Realizar 

brincadeiras e jogos 

que favorecem o 

movimento e 

controle do próprio 

corpo, como: 

Morto/vivo, 

Terra/mar, 

Sinal/movimento, 

Estátua, Siga o 

mestre, Siga o 

mestre, Bate cartas. 

Reproduzir imagens 

utilizando figuras 

geométricas 

(Tangram). 

Achar os erros que 

compõem as figuras 

determinadas (Jogo 

dos erros). 



 

 

 
   Encontrar o 

caminho adequado 

para ligar um ponto 

ao outro. 

Ligar os pontos em 

uma determinada 

sequência, letras 

e/ou números 

diretos  ou 

intercalados, que 

sigam uma regra 

específica (números 

primos, pares, 

ímpares, etc). 

 

Achar a figura 

correspondente ao 

par que se deseja 

formar. 

 

Montar  figura 

apresentada 

através do encaixe 

de partes 

específicas 

(Quebra-cabeça). 

Achar a figura 

correspondente a 

formação do par 

correto. 

Favorecer o 

   



 

 

 
   desenvolvimento 

das habilidades e 

funções executivas 

por meio dos jogos: 

A hora do  rush, 

Gênius,  Cilada, 

Charada e Lincy. 

Promover     o 

desenvolvimento da 

consciência 

fonológica por meio 

dos jogos: Batalha 

de  palavras, 

Palavra dentro de 

palavras, 

Boogleslam,  Mais 

uma, Bingo   dos 

sons inicial, Trinca 

mágica e Caça – 

rimas,   Ficha 

conflito. 

Arrumar as figuras 

seguindo  uma 

ordem lógica e em 

seguida criar a 

história criada 

(História em 

sequência). 

Encontrar uma série 

de palavras entre 

   



 

 
   letras distratoras 

(Caça – palavras) 

 

Ler, interpretar e 

produzir diferentes 

gêneros textuais. 

Atividades para 
desenvolver  a 

compreensão, 

organização do 

pensamento e 

habilidades verbais. 

Favorecer a 

ampliação  dos 

conhecimentos 

linguísticos a partir 

dos jogos: 

Soletrando, troca 

letras, Anagramix e 

Palavra secreta. 

os e atividades que 

explorem o 

raciocínio lógico- 

matemático, como: 

Cubra o anterior, 

Pintando o sete, O 

que mudou, Viagem 

à lua, consórcio, 

Nunca dez, 

travessia do rio, 

Cubra a diferença, 

entre outros. 

   

 
 

Sheila Durães Costa 

Professor da Sala de Apoio à Aprendizagem 
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CAIC BERNARDO SAYÃO 
PROFESSORA AEE: SILVANA SOUZA 

 
 
 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO DO AEE 

2020 SALA DE RECURSOS 

 

JUSTIFICATIVA: 

O AEE está organizado para implementar ou suplementar o ensino dos estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais ao ensino regular na Política Nacional de Educação Especial 

na perspectiva da Educação Inclusiva BRASIL, 2008). Nesse documento, a educação especial, 

dentre outras funções, realiza o atendimento especializado, que apresenta como objetivos: 

Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 
barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas habilidades 
específicas. (...) Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos 
com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. (BRASIL, 2008, p.10) 
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O contexto escolar necessita de ações qualitativas de construções de ações 

pedagógicas que atenda à diversidade de desenvolvimento e aprendizagem de todos 

os estudantes, dentre eles o estudante com necessidade educacional específica. O 

AEE faz parte dessa organização escolar que, na perspectiva da Educação Inclusiva, 

se constitui como mais um espaço especializado no contexto escolar para atender ás 

necessidades educacionais específicas dos estudantes e as demandas dos 

professores da sala regular. 

Está previsto nas orientações pedagógicas da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal que o professor de AEE deve: 

 
Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para 

a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do 

estudante om deficiência, TGD, ou altas habilidades/superdotação 

ao currículo e sua integração no grupo. (DISTRITO FEDEAL, 2010, 

p. 78). 

 

A aproximação do Atendimento Educacional especializado com o ensino está 

permeada pela mudança à própria construção do trabalho docente ante a diversidade. 

Passou pela exclusão,segregação, integração e encontra-se em processo, o desafio 

da inclusão, com a perspectiva da Educação Para Todos, que estabelece que a própria 

escola deva adequar-se às necessidades do estudante e não o estudante adapta-se à 

escola. ( ALVES, 2016). 

O trabalho pedagógico de caráter inclusivo para acontecer necessita da 

articulação de todos os atores do contexto escolar. O professor de AEE nesse sentido 

estará atento às demandas coletivas da escola, atendimento de apoio pedagógico aos 

professores e estudantes com necessidades educacionais específicas no contexto da 

diversidade da sala de aula. 

O plano de ação baseia-se nas atribuições do professor especializado 

(Orientações Pedagógicas, 2010) para traçar estratégias e estabelecer caminhos que 

irão nortear a execução da ação educativa, levando-se em conta as demandas dos 

professore, estudantes e pais, com o objetivo de favorecer a acessibilidade pedagógica 

e lutar para acessibilidade física desta Instituição educacional. 

 
1- OBJETIVO GERAL: 
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Atender de forma complementar as necessidades educacionais dos estudantes 

para favorecer sua inclusão no contexto educacional. 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (O.P 2010) 

 Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas; 

 Atuar como docente nas atividades de complementação curricular específica; 

 Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência, TGD 

ao currículo e a sua interação no grupo; 

 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: 

atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre 

outros. 

 Responsabiliza-se junto aos docentes pela garantia da realização das adequações 

curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com necessidade 

educacional do estudante com necessidade educacional especial. 

 Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos conteúdos 

desenvolvidos em classe comum e turmas de integração inversa. 

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

educacional. 

 Refletir com a comunidade escolar sobre o respeito às diferenças orientadas por uma 

atitude ética em relação ao outro. 

DELINEAMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA ATENDER OS OBJETIVOS 

PROPOSTOS 

 

2- ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E TEMPO DO ATENDIMENTO 

 

2.1- OBJETIVOS: Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas. (O.P 2010) 

 

2.2- AÇÕES: 

- Levantamento de dados junto à secretaria e EEAA dos estudantes atendidos pela 
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Sala de Recursos; 

-Organização da documentação dos estudantes novos; 

- Revitalização do ambiente de atendimento; 

- Confecção de jogos de baixa tecnologia. 

- Elaboração e planejamento do plano de ação; 

- Observação dos estudantes no contexto da sala de aula e no intervalo; 

 

2.3- PERÍODO DE EXECUÇÃO: Fevereiro a março. 

 

3- TRABALHO ARTICULADO COM O PROFESSOR REGENTE 

 

3.1-OBJETIVO: Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a 

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com 

deficiência ao currículo e a sua interação no grupo. (O.P 2010) 

 

3.2 AÇÕES: 

- Reunião com os professores e equipe gestora para apresentação da dinâmica de 

trabalho do Atendimento Educacional Especializado (legislação, funcionamento da 

Sala de Recursos e atribuições do professor do Atendimento Educacional 

Especializado, esclarecimento sobre o público alvo da Sala de Recursos); 

- Atendimento específico/ individualizado, com os professores que tem alunos 

atendidos pela Sala de Recursos, para entrega entender a especificidades de cada 

estudante, bem como apresentar o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos 

anos anteriores; 

- Oficina para elaboração da Adequação curricular. 

- Trabalho articulado contínuo com os professores na elaboração de estratégias para 

melhor atender as necessidades educacionais dos estudantes; 

 

3.3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO:Março a dezembro 

 

4- ADEQUAÇÃO CURRICULAR 

 

4.1 OBJETIVO: Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das 

adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com 
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necessidade educacional específica. (O. P 2010). 

 

4.2 AÇÕES 

- Elaboração articulada das adequações curriculares com o professor regente. 

- Acompanhamento e avaliação da Adequação Curricular e desenvolvimento do 

estudante no Conselho de Classe. 

- Estabelecer datas de entrega da adequação curricular; 

- Palestras com temas voltados para práticas pedagógicas no contexto da diversidade 

de demandas educacionais presentes no contexto escolar. 

 

4.3- PERÍODO DE EXECUÇÃO: Março a dezembro. 

 

5- RECURSOS 

 

5.1 OBJETIVO: Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso 

aos conteúdos desenvolvidos em classe comum e turmas de integração inversa. (O.P 

2010). 

 

5.2 AÇÕES: 

- Sugestões de materiais, literaturas e disponibilização de recursos para serem 

utilizadas pelo professor regente em sala de aula. 

- Compartilhar os jogos da Sala de Recursos com os professores da sala regular. 

- Confecção de recursos de baixa tecnologia para serem utilizados tanto na Sala de 

Recursos como na sala regular. 

 

5.3- PERÍODO DE EXECUÇÃO:Abril a setembro 

 

6- ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NA SALA DE RECURSOS 

 

6.1 OBJETIVO: Atuar como docente nas atividades complementação curricular 

específica realizando atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos 

mentais: percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre 

outros. (O.P 2010). 
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6.2 AÇÕES: 

 
- Elaboração do plano AEE dos 25 estudantes que serão atendidos na Sala de 

Recursos com as seguintes deficiências: Deficiência intelectual, deficiência física, DMU 

e TEA. 

- Atendimento na Sala de Recursos acontecerão uma ou duas vezes por semana de 

acordo as demandas específicas de cada estudante. 

- As mediações do conhecimento será de acordo o Plano AEE, Orientações 

pedagógicas (2010), plano articulado com o professor regente e as demandas 

concretas dos estudantes no momento de atendimento. 

- Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: 

percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros. 

- Utilização de jogos de baixa e alta tecnologia que desenvolva as funções cognitivas: 

Memória, atenção, concentração, discriminação visual, auditiva (sons e grafia das 

palavras); orientação espaço temporal, psicomotricidade. 

- Proporcionar grande variedade de experiências para que a aprendizagem seja 

assimilada e acomodada através de jogos e dinâmicas; 

 

6.3- PERÍODO DE EXECUÇÃO: Março a dezembro. 

 

7- ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA 

 

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

processo educacional e desenvolvimento do estudante, bem como nos direitos e 

deveres desses estudantes. (O.P 2010) 

- Reunião inicial para informar o objetivo do Atendimento Educacional Especializado, 

horários e dias de atendimento, assinar o termo de compromisso e outros documentos 

referentes ao atendimento. 

- Reuniões periódicas para avaliação do desenvolvimento do estudante e quando 

houver necessidade 

- Palestras e debates a respeito da inclusão, deveres e direitos dos estudantes com 

deficiência. 

 

8- TRABALHO DE SENSIBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO RESPEITO ÀS DIFERENÇAS 
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8.1  OBJETIVO: Refletir com a comunidade escolar sobre o respeito às diferenças 

orientadas por uma atitude ética em relação ao outro. (O.P 2010). 

 

8.2 AÇÕES: 

- Ações voltadas para a comunidade escolar esclarecendo, conscientizando e 

sensibilizando acerca do tema. 

- Palestras para os professores sobre as práticas pedagógicas no contexto da diversidade; 

- Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva(09/03 á 

13/03): Papo legal, Educação em movimento, sugestão de atividades para a 

coordenação com histórias, curtas na sala de vídeo e dinâmicas para trabalhar o tema. 

- Papo legal com o tema “As diferenças do meu Brasil brasileiro” com todas as turmas 

da escola com a professora de AEE: Respeito, diferenças e as deficiências com a 

utilização de bonecos. 

- Cada turma irá realizar um trabalho voltado para o tema: “As diferenças do meu 

Brasil, brasileiro”: Respeito, inclusão e diferenças. 

- No dia 21 de setembro (Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência): 

Roda de conversa com professores e pais dos estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais: Participantes que serão convidados: Msc Carine Noleto, Msc 

Deibia, estudante com deficiência intelectual, mãe de um estudante com deficiência 

da escola e uma professora da escola. Objetivo: Relatar sua experiência. 

- Relato da professora de AEE sobre os progressos dos estudantes ao longo desses 

anos com exposição de atividades realizados por estes alunos. 

- Concurso de desenhos e ou cartaz para fazer parte de um banner. 

 

8.3- PERÍODO DE EXECUÇÃO:Março e setembro 

 

9- ACESSIBILIDADE: 

O Caic Bernardo Sayão não apresenta acessibilidade na sua estrutura física. Os 

estudantes e professores com DF (Deficiência Física) que necessitam de recursos 

especiais para se locomoverencontram diariamente obstáculos como uma escada que 

dificulta sua locomoção nos diferentes espaços de aprendizagem. O direito de ir e vir 

estão sendo negados a esses estudantes e fere os princípios da inclusão. 

A comunidade escolar estará durante todo o ano letivo em mobilização no 
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sentido de procurar ajuda dos setores responsáveis e líderes políticos para garantir 

uma estrutura física que atenda a todos os estudantes no atendimento as suas 

necessidades motoras. 

 

10- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá no decorrer da realização das ações individuais e no 

coletivo. Por meio do acompanhamento do plano articulado com o professor da sala 

regular com sua retroalimentação, avaliação da adequação curricular e retorno dos 

pais sobre o atendimento aos estudantes. 
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Plano de ação 2020 
 

OBJETIVOS GERAL 

 

• Promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes turnos, 

desenvolvendo ações coletivas, visando uma educação de qualidade, promovendo a 

comunicação entre escola e família, garantindo o desenvolvimento integral dos 

estudantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 ÁREA DE ATENDIMENTO AO CORPO DOCENTE: 

 

• Subsidiar o corpo docente na elaboração e implementação do planejamento anual,  

propondo alternativas metodológicas a partir de reflexões coletivas. 

• Promover encontros e reuniões com temas relevantes identificados a partir da 

observação   e análise da realidade escolar, que efetivem a proposta pedagógica da escola 

- reunião pedagógica. 

• Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

• Apoiar e subsidiar a elaboração e implementação de projetos desenvolvidos. 

• Analisar e refletir sobre o sistema de avaliação promovendo ações de  melhoria  no  

processo ensino aprendizagem. 

• Elaborar um conselho de classe que forneça dados e informações relevantes  no 

processo  de ensino e aprendizagem, bem como colher dados e informações significativas 

que  subsidiem o trabalho com o educando. 

 

 ÁREA DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

 
CAIC BERNARDO SAYÃO 2020 

PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA I CICLO - 2º BLOCO 

COORDENADORA: Cleide M. L. Araújo 

4º e 5º Anos 
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• Proporcionar meios de interação com as tecnologias existentes na escola. 

• Colher dados e pesquisas que auxiliem o trabalho junto ao educando. 

• Acompanhar e apoiar os alunos no desenvolvimento de projetos e ações educativas. 

• Observar de forma sistemática e assistemática  o desempenho  do aluno, com a  

finalidade de agir de forma preventiva. 

• Promover dinâmicas de grupo para socialização e desenvolvimento de valores. 

• Acompanhar o rendimento escolar da turma e do aluno, com registro em fichas 

próprias, bem como identificar e encaminhar aqueles que necessitam de 

acompanhamento e intervenção do SOE e do SEAA. 

 

 ÁREA DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA 

 

• Promover palestras e encontros com temas de interesse educativo junto ao SOE da 

escola. 

• Orientar a família sobre os procedimentos dos pais na melhoria do rendimento 

escolar do aluno. 

• Promover ações culturais que aproximem a família da escola. 

• Estimular o diálogo aberto na solução de problemas, com vistas a sugestões no 

intercambio das relações. 

• Colher dados e pesquisas para melhoria e aprofundamento de questões relativas ao 

processo ensino aprendizagem. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

• Reuniões Pedagógicas previstas no calendário para estudo e reflexões com os 

temas: Diretrizes curriculares, avaliação, metodologias, currículo em movimento e etc. 

• Atendimento diário com professores e setorizadas quinzenal para deliberação de 

projetos e avaliação com professores. 

• Conselho de Classe. 

• Acompanhamento da hora atividade. 

• Parada pedagógica (para tratar temas emergenciais). 

• Elaboração de gráficos do rendimento escolar. 
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• Projeto interventivo com alunos em distorção idade e série com atendimento semanal. 

• Oficina de texto e ortografia com rodizio de sala por dificuldades. 

• Oficina matemática desenvolvendo a interpretação e o raciocínio logico matemático. 

• Reunião de pais por bimestre com enfoque na melhoria do rendimento escolar. 

• Palestra elaborada junto ao SOE para pais com o tema: “O papel da família na 

aprendizagem do aluno”. 

• Atendimento e entrevistas com alunos e pais sempre que necessário. 

• Observação sistemática e assistemática de atitudes e comportamento dos alunos 

para as intervenções necessárias. 

 

AVALIAÇÃO: 

 Durante todo o ano letivo e de acordo com a necessidades apresentadas. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação Regional de Ensino: Ceilândia CAIC 

Bernardo Sayão 2020 

 

Plano de ação – Coordenação BIA 2020 
 

 
Diante da realidade de nossa escola e dos diagnósticos  feitos  pelos  professores,  

no início do ano letivo, observamos algumas dificuldades nos estudantes do Bloco  de  

Alfabetização, dentre elas, defasagens no processo de aquisição da leitura e escrita, 

destacando-se uma lacuna no domínio da consciência fonológica, dificuldades que serão 

o objetivo central das nossas intervenções. 

Além de observarmos que uma boa parte dos estudantes, principalmente dos 3º 

anos, apresentam baixa estima, pois alguns estão em defasagem idade/série. Sendo 

assim, será necessário a elaboração de ações que visam desenvolver com propriedade a 

alfabetização, consolidando sua escrita e leitura, através das aprendizagens significativas 

e lúdicas. Além de envolver os estudantes emocionalmente, elevando assim sua 

autoestima, mostrando que os mesmos são capazes e sujeitos no seu processo de 

escolarização,  serão  trabalhadas  atividades com a participação de todos estudantes do 

bloco,  iniciando com aquelas crianças do 3º com mais dificuldades. Buscaremos utilizar 

métodos  lúdicos  e  recursos  audiovisuais para que o ensino se torne mais eficaz. 

O letramento que compreende o domínio da leitura e da escrita como contato com o 

mundo, é também um dos focos do nosso plano de ação. Assim, definimos  um  plano  de 

trabalho com as metas gerais a serem desenvolvidas paralelamente às aulas, com 

atividades baseadas nas competências necessárias e que deveriam ser garantidas no 

processo inicial de alfabetização do Bloco. Ao trabalhar a construção dessas 

competências, acredita-se que cada estudante será capaz, ao longo do desenvolvimento 

do trabalho, avançar em suas aprendizagens, tornando-se alfabetizados e letrados, ao final 

do 3º ano. 

Nosso objetivo para o ano, é favorecer a alfabetização de todos nossos estudantes, 

evitando principalmente que eles percam o estímulo na sala de aula. Dessa forma, acredita-

se que haverá uma melhora substancial nos resultados  do processo de aquisição da 

leitura/escrita  e nos níveis da psicogênese ao final de cada etapa do Bloco de 
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alfabetização, BIA. 

 
ESTRATÉGIAS 

 

• Reuniões Pedagógicas previstas no calendário para estudo e reflexões com os temas: 

Diretrizes curriculares, avaliação, metodologias, currículo em movimento e etc. 

• Atendimento diário com professores e setorizadas quinzenais, para deliberação de 

projetos e avaliação com professores. 

• Acompanhamento dos Conselhos de Classe. 

• Projeto interventivo com alunos em distorção idade e dificuldade de aprendizagem. 

• Elaboração de relatórios dos alunos atendidos no interventivo. 

• Elaboração e aplicação das atividades nos reagrupamentos, junto aos professores. 

• Organização e realização do reagrupamento 1 semana inteira a cada 2 meses. 

• Apoio aos professores do bloco sempre que solicitados. 
 
 

AVALIAÇÃO: 

 Durante todo o ano letivo e de acordo com a necessidades apresentadas. 
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Público – alvo: Todos os estudantes da escola 

Responsáveis: Direção, Orientação Educacional e Coordenadores 
 

Justificativa: 

Além de desenvolver o cognitivo dos estudantes, a  escola também tem  a 

função de promover a capacidade de reflexão sobre hábitos e atitudes. Refletir sobre as 

ações  realizadas e sobre as consequências de nossos  atos  também faz parte  do  

cotidiano escolar, por isso, o projeto convivência será desenvolvido no  Caic  Bs, com o 

objetivo  de desenvolver  em nossos estudantes valores e hábitos que contribuam para 

uma relação de  convivência positiva e colaborativa entre os pares no ambiente escolar. 

Vygotsky (apud LA TAILLE, 1992) defende a ideia de que toda  ação é 

motivada  por interesse, necessidade, impulsos, afeto e emoções. Sendo assim,  

considera-se  a importância de fomentar no aluno o apreço pelas virtudes,  pelas  atitudes  

positivas,  promovendo uma edificação de valores que o levem a um comportamento ético 

e moral em relação ao outro, representando e defendendo os interesses coletivos e que 

visem ao bem comum. 

O projeto  tem em sua  essência o objetivo de desenvolver aspectos voltados 

para  o sucesso da convivência coletiva. O primeiro deles refere-se à  necessidade de 

refletirmos  sobre a qualidade da convivência escolar, considerando que é importante cada 

aluno compreender a dimensão coletiva dos acordos estabelecidos; o segundo,  às  regras  

que regulam o uso do espaço coletivo propriamente dito. Pretende-se promover uma 

reflexão que conduza o aluno a entender que os direitos coletivos garantem os direitos 

individuais. O sujeito constituído por meio de uma relação de confiabilidade  e de respeito 

mútuo torna-se autônomo,  na medida em que reconhece seu papel social representado 

por suas  construções  intelectuais   e sociais. Esse sujeito é portador de uma base sólida 
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de significados, isto é, ele é capaz de  refletir sobre suas atitudes e comportamentos, 

considerando seus próprios interesses e necessidades e respeitando o direito dos demais 

nas escolhas e decisões que integrem a coletividade. 

 

Objetivo geral: 
 
 

• Promover uma reflexão sobre a boa convivência social, estudando conceitos 

de desenvolvimento moral e ético e adotando-os como conhecimento 

necessário ao processo de formação de um cidadão. 

 
Objetivo específico: 

• Valorizar o protagonismo dos alunos nos debates sobre as dificuldades e 

problemas que resultam da rotina de convivência na escola, assim como no 

levantamento de propostas para solução desses problemas; 

• Estabelecer regras de boa convivência, reconhecer, compreender e 

valorizar a sua importância para o convívio social; . 

• Incentivar a aceitar o desafio de ampliar cada vez mais sua capacidade de 

ser responsável, assumindo seus papéis de filhos, estudantes, colegas, 

amigos,vizinhos. 

• Perceber que as boas maneiras são muito importantes para garantir o bom 

convívio e o respeito para todos. 

• Vivenciar os valores universais (amor, amizade, honestidade, respeito.) 

• Saber ouvir o próximo em diferentes situações. 

• Atuar com mais autonomia nas atividades habituais e nas interações com o 

grupo, desenvolvendo a capacidade de tomar iniciativa e estabelecer relações 

afetivas e respeitosas. 

• Coloborar no planejamento e realização das atividades de grupo, respeitando 

pontos de vista contrários, articulando seus interesses com os outros, 

assumindo seu papel no grupo e suas responsabilidades. 

• Desenvolver a cooperação, a empatia, a autoestima e o respeito. 
 
 

Metodologia 

• Encontros semanais com o SOE: 

• A cada encontro será trabalhado uma atividade de ação-reflexão diferente, com 
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o objetivo de desenvolver hábitos e atitudes. 

 
1º encontro: 

 Apresentação do Soe, apresentação do vídeo “O menino e a menina que eram 

desrespeitosos” 

 Discussão com os estudantes sobre o vídeo assistido e estabelecimento de acordos 

de boa convivência: horário de entrada, saída, recreio, refeitório, fila, cuidado com 

os banheiros e ambientes da escola, respeito aos colegas e funcionários, cuidado 

com o material escolar. 

 
2º encontro: 

 Em um espaço aberto da escola, fazer um círculo, com as pernas de indiozinhos, 

fechar os olhos e respirar e expirar por 3 minutos, ouvindo somente o ruído dos 

ambientes; 

 Abrir espaço para que as crianças relatem a experiência e quais sons ouviram; 

 Perguntar como vai o convívio entre os pares e a convivência no ambiente escolar. 

 Apresentar as figuras e discutir sobre o que as crianças vêem e vivenciam; 
 

 
3º encontro: 

 

 
 Em outro ambiente escolar, realizar o jogo do dilema; 

 Retirar uma carta e fazer a atividade com os estudantes; 

 Ao final, cada estudante deverá ficar olhando um minuto no olho do colega e dizer 

uma palavra positiva. 

 
4º encontro: 

 

 
 Em círculo, perguntar aos estudantes o que estão achando da escola e do professor; 

 Existem problemas, quais são? 

 Apresentar 3 círculos para que os estudantes possam escolher uma cor e expor o 

que estão sentindo naquele momento por meio da cor: verde(está se sentindo  bem  

na escola), Amarelo (não está alegre e nem triste), vermelho (está triste); 

 Os alunos que quiserem podem relatar. 
 

 
Obs: as demais atividades serão elaboradas pelo SOE, Direção e coordenação. 
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PROJETO DE LEITURA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Ler, criar , encantar e voar pelo Brasil
!
” 

 
 

 
Instituição Responsável: CAIC BS 

Público Alvo: Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano) 

Duração: Ano letivo de 2020. 
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A leitura dá asas à imaginação! 

                                                                     Ler é voar por caminhos infinitos! 

                                                                          Simone Helen Drumond Ischkanian 
 
 
 
 
 
 

Público – alvo: Todos os estudantes da escola 

Responsáveis: Direção, Professores, Coordenadores e Orientação Educacional 

 

Justificativa: 

Atualmente, nossas crianças tem se envolvido cada vez mais com jogos eletrônicos e 

comunicação via redes sociais, o que tem dificultado o contato com livros e outros tipos de 

leitura e também afetado diretamente o desenvolvimento da escrita e da produção textual. A 

falta da leitura resulta em vocabulário precário, reduzido e informal, dificuldade  de  

compreensão oral e textual, erros ortográficos, poucas produções significativas dos alunos, 

conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. 

Neste sentido, foi elaborado este projeto com o objetivo de estimular a leitura, 

desenvolver a interpretação e a produção oral e escrita, bem como a formação  psicossocial  

dos estudantes, por meio de histórias e diferentes gêneros  textuais,  ampliando  o  

conhecimento e a criticidade de nossos discentes. Juntamente com professores e equipe 

pedagógica, iremos proporcionar aos nossos  educandos  momentos  literários, com 

contação de histórias e desenvolvimento de atividades que estimulem a consciência  da 

importância de  se adquirir o hábito de ler. O aluno deve perceber que a leitura é o 

instrumento chave para alcançar as competências necessárias para o seu desenvolvimento 

integral no processo de ensino-aprendizagem. 

Sabemos que, sem ler, o estudante não sabe pesquisar, resumir, resgatar a ideia principal 

do texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se. Assim estimulando a leitura, faremos com 

que nossos alunos, compreendam melhor o que estão aprendendo na escola, o que 

acontece no mundo e desenvolvam a prática da ação-reflexão-ação, além de estimular a 

criatividade e a imaginação. 

Objetivo Geral: 

Estimular o processo da leitura permanente em nossos estudantes, perpassando pelo 
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tema anual “Meu Brasil, brasileiro”, a fim de desenvolver o hábito da leitura, para que 

estejam continuamente atualizados e preparados para realizar a leitura e a produção 

escrita, estimulando a imaginação e, consequentemente, o poder de criação. 

 

Objetivos específicos: 

- Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno; 

- Desenvolver a interpretação e a linguagem oral, promovendo o desenvolvimento do 

vocabulário, favorecendo a estabilização de formas ortográficas; 

- Fazer parte de situações sociais de leitura, como as discussões sobre obras lidas e a 

indicação das apreciadas; 

- Buscar informações, selecionar estratégias de leitura conforme os propósitos 

específicos; 

- Propiciar situações de leitura compartilhada; 

- Aproximar os alunos do universo escrito e dos portadores de escrita para que eles 

possam manuseá-los, reparar na beleza das imagens, relacionar texto e ilustração, 

manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões, definindo preferências e 

construindo critérios próprios para selecionar o que vão ler; 

- Possibilitar o acesso aos diversos gêneros textuais; 

- Estimular o desejo de novas leituras; 

- Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; 

- Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; 

- Proporcionar ao indivíduo através da leitura, a oportunidade de alargamento dos 

horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora. 

 

Metodologia: 

- Abertura do projeto com contação de histórias organizada pela equipe pedagógica; 

- Cantinho da leitura nas salas de aula; 

- Hora da Leitura em diferentes ambientes: 1 vez por semana, realizar a hora da leitura, 

fazendo a exploração de diferentes tipos de gêneros; 

- Visita dos alunos à sala de leitura para despertar um texto da gaiola da leitura; 

- Empréstimos periódicos de livros, juntamente ao professor; 

- Trabalhar com a diversidade textual; 

- Conversas informais sobre a importância da leitura; 

- Roda da partilha sobre qual livro mais gostou de ler, sempre na devolução dos livros 

levados; contação de uma história que leu, relato de uma situação vivenciada com a 
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família no momento da leitura, confecção de um desenho sobre a história, confecção de 

uma história em quadrinhos, confecção de lembranças para entregar sobre a história 

lida etc; 

- Contação de histórias com a participação das famílias; 

- Utilização de recursos diversificados (roleta literária, caixas de leitura, fantoches, 

dedoche, sucata, etc) para estimular o prazer pela leitura; 

- Pesquisa e leitura de histórias na internet; 

- Interpretações orais e escritas de histórias lidas pelos professores ou alunos; 

- Exibição de DVDs e vídeos de histórias e contos de diversos gêneros; 

- Escrita e reescrita de histórias; 

- Reflexão sobre os elementos de escrita utilizados nas produções escritas dos alunos 

(apoio do professor) 

- Teatros e dramatizações; 

- Ilustração de histórias; 

- Contação de histórias com diferentes recursos; 

- Produções, correções e revisão de textos; 

- Apresentação de livros em Power-point; 

- Exposição de trabalhos; 

- Visita a teatros. 

Evento Período Responsável 

Abertura do 
projeto 

12/03/2020 Equipe pedagógica 

Cantinho da 
leitura 

Durante todo ano 
letivo 

Professores e espaços 

específicos na escola 

Hora da leitura Semanal Professores 

Gaiola da leitura Quinzenal Professor na sala de 
leitura 

Empréstimos de 
livros 

Semanal Professores 

Roda de partilha Semanal Professores 

Contação de 
histórias 

 
Sala de leitura 

Datas 
marcadas 

Equipe pedagógica 

Expo Caic BS 14/11/2020 Toda comunidade 
escolar 
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Culminância: 

 

- Apresentação dos trabalhos na Expo Caic BS, livros confeccionados, contação 

de histórias, apresentação musical, experiências e pesquisas científicas. 

 

Avaliação: 

 

Será contínua durante todo o desenvolvimento do projeto, observando todas 

as competências e habilidades desenvolvidas por cada estudante, individual e 

coletivamente. 
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Público – alvo: Estudantes dos 5º Anos 

Responsáveis: Professores e Coordenadores 

 
Justificativa 

 

 

O Projeto da Horta Escolar permite que o aluno conquiste seu espaço, participando 

e acompanhando os ciclos, processos e dinâmicas naturais. Estimula a consciência para 

a preservação ambiental, oferece oportunidade para a compreensão da inter-relação e 

inter- dependência dos organismos. Por meio da Horta Escolar desenvolvem-se 

conhecimentos e habilidades que estimulam os alunos a produzir, descobrir, selecionar 

e consumir alimentos saudáveis. 

 
Objetivo Geral 

 

 
Sensibilizar e conscientizar as crianças de que a vida depende do ambiente e  o  

ambiente depende de cada cidadão deste planeta. Promover o cultivo de hortaliças 

naturais, que vise à melhoria da merenda escolar, bem como a boa alimentação, a saúde 

e, consequentemente, o bem-estar dos alunos, por meio  de  alimentos  produzidos  com 

qualidade e, principalmente, produzidos por eles mesmos. Proporcionando assim, uma 

integração através do trabalho coletivo, levando-os a ter conhecimentos e a tomar gosto 

pelo cultivo de hortas domésticas e de uma agricultura natural, solidária e igualitária. 

 
Objetivos específicos 

 

• Compreender a importância das hortaliças na alimentação,  principalmente  daquelas 

que são produzidas na escola ou em casa (naturalmente); 
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• Conhecer os diferentes tipos de hortaliças, bem como, a época de plantio, como 

cultivá-las e os nutrientes presentes nas plantas; 

• Desenvolver o interesse pelo trabalho no solo e, principalmente, perceber que é 

do solo que também retirarmos nosso alimento diário; 

• Promover a divisão de tarefas, a cooperação e a integração através do trabalho 

coletivo, fora da sala de aula; 

• Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do 

processo de germinação; 

• Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas como 

alimentos; 

• Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e 

nutritivo; 

• Degustar o alimento semeado, cultivado e colhido; 

• Criar, na escola, uma área verde produtiva pela qual todos se sintam responsáveis; 

• Estimular os alunos a construírem seu próprio conhecimento no contexto 

interdisciplinar; 

• Contextualizar os conteúdos aos problemas da vida urbana; 

 

• Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para a sustentação 

da vida em nosso planeta. 

Estratégias 

 

Na horta, os alunos prepararão os canteiros, farão o plantio das mudas e 

sementes, farão as regas diárias, limpeza dos canteiros, cuidarão do solo e do 

desenvolvimento das plantas. 

Os conteúdos previstos para este projeto serão trabalhados da seguinte forma:  

1º Abordagem da parte teórica em sala de aula; 

2º Observação e planejamento do solo e do espaço para a realização da horta;  

3º Criação de uma composteira; 

4º Preparação do solo (virar a terra, adubar, etc);  

5º Formação de canteiros, semeadura e replantio;  

6º Rega e cuidados com os canteiros; 

7º Colheita das hortaliças. 
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Avaliação 

 

Será observado o desempenho de cada participante do projeto, com a finalidade de 

obter informações sobre o que cada um aprendeu e, se os objetivos propostos foram 

atingidos. 
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Público: Todos os estudantes do Caic BS 

 

Responsável: Dentista Cristiane 

 

Justificativa 

 

O Projeto de ‘Educação e Prevenção em Saúde Bucal’, utilizando-se de recursos e 

instrumentos relativamente simples e baratos, informa o estudante  a respeito da 

importância dos hábitos de higiene e da prática da alimentação saudável para a 

manutenção da saúde  bucal. O aluno bem orientado e motivado além de cuidar de si  

próprio,  pode  atuar  como agente multiplicador da informação junto aos seus familiares, 

resultando numa melhoria da saúde bucal e sistêmica e, consequentemente, a qualidade 

de vida das pessoas. 

 

Objetivo Geral 

 

Proporcionar ações educativas e preventivas que visam à  apropriação  do 

conhecimento sobre o processo saúde - doença, incluindo fatores de risco e de proteção a 

saúde bucal, assim como possibilitar ao estudante mudanças de hábitos apoiando na  

conquista de sua autonomia. 

 

Objetivos Específicos 

 Ministrar palestras para os escolares, pais ou responsáveis, sobre as doenças bucais  

e sua prevenção. 

 Identificar os vilões dos dentes e da gengiva. 

 Compreender a importância dos dentes. 
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 Conhecer as doenças comuns da cavidade bucal e suas manifestações. 

 Aprender sobre uma alimentação saudável e seus benefícios. 

 Reconhecer os alimentos altamente cariogênicos. 

 Aprender práticas de higiene bucal. 

 Descobrir sobre os efeitos nocivos do cigarro, bebidas

 e suas consequências. 

 Identificar os danos do piercing na cavidade bucal. 

 Instruir sobre o Câncer Bucal (Ceilândia está em primeiro lugar em Câncer Bucal 

no DF). 

 Avaliar a cavidade bucal de todos os alunos e criar um banco de dados. 

 Criar um momento de escovação supervisionada. 

 Aplicar uma sessão de flúor em cada aluno duas vezes ao ano. 

 

Estratégias 

• Ações programadas semestralmente; 

• Palestras educativas de saúde bucal para 52 turmas. 

• Avaliação epidemiológica individual 1050 alunos. 

• Escovação supervisionada coletiva com as turmas. 

• Aplicação tópica de flúor individual. 

• Reunião com os pais ou responsáveis, com presença da nutricionista 

 

 

Avaliação 

 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas tornam-se capazes de promover a 

formação de atitudes, bem como a criação de valores que estimulam não apenas o 

indivíduo em si, mas toda a sua família a agirem cotidianamente em prol da saúde bucal 

e sistêmica na esfera tanto individual quanto coletiva. 



78 
 

 

 
 

 
 
 

Público-alvo: 100 estudantes do 4º e 5º Anos 

Responsáveis: Coordenador e Direção 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Diante da realidade da educação brasileira, refletida na esfera do Distrito Federal, 

percebe-se que o aluno da escola pública sofre desigualdade de oportunidades quanto à uma 

educação plena, de qualidade e integral, que atenda suas expectativas de formação cidadã, 

social e cultural. 

Essa situação interfere diretamente no desempenho e no rendimento escolar das 

crianças atendidas em nossas escolas públicas, gerando defasagem de aprendizagem e na 

relação série/idade, o que leva a futura evasão escolar nas séries  finais  do  ensino 

fundamental. 

Essa realidade, também presente no CAIC Bernardo Sayão de Ceilândia, impôs a essa 

Instituição de Ensino consideráveis índices de retenção e de defasagem no 3º e 5° Anos do 

Ensino Fundamental de 9 Anos. E visando interromper esse ciclo vicioso, propomos a 

implantação de um projeto de educação integral, proporcionando atividades pedagógicas, 

artísticas, culturais e esportivas, ampliando o atendimento ao aluno e garantindo o acesso e 

permanência com qualidade em atividades escolares. A equipe pedagógica  do  CAIC,  ano 

após ano vem buscando atender da melhor forma possível à clientela  participante  do  

programa, através do trabalho conjunto da direção, coordenação e dos jovens educadores 

sociais. 

Em 2011, a escola foi contemplada com o programa Mais Educação, instituído  pelo 

MEC, cujo o objetivo era “diminuir as desigualdades educacionais por  meio  da  jornada 
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escolar” (Mais Educação - Passo a Passo, p. 13), juntamente com o Programa PDE Escola. 

A inserção da Instituição nestes contextos têm propiciado momentos riquíssimos de 

debates e reavaliações sobre os caminhos percorridos por toda a comunidade escolar no  

aprimoramento da prática pedagógica, a fim de buscar identificar os problemas e 

minimizá- los, alcançando, dessa forma, resultados satisfatórios. 

A Educação Integral torna-se ferramenta poderosa para o alcance desses 

resultados, uma vez que seu foco são os alunos com baixo rendimento escolar e, na 

grande maioria das vezes, crianças com risco social iminente, que os impedem de galgar 

o caminho seguro do conhecimento e do desenvolvimento saudável. 

 

OBJETIVO GERAL 

Melhorar o rendimento dos alunos com dificuldade de aprendizagem, diminuindo o 

índice de reprovação, bem como a defasagem idade/série da clientela atendida, através 

de atividades educativas e lúdicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ampliar a permanência do aluno do CAIC Bernardo Sayão de Ceilândia, na escola 

proporcionando uma aprendizagem de qualidade com currículo diversificado, visando o 

desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social; 

Favorecer a prática do movimento através do próprio corpo e da expressão 

artística, reconhecendo a escola como espaço de socialização, organização e construção 

coletiva dos diversos saberes; 

Desenvolver projetos educacionais, visando a consciência corporal, a oralidade e 

o respeito pelo outro, conhecendo suas emoções visando a construção da sua identidade 

como cidadão consciente. 

Desenvolver o raciocínio lógico espacial, lateralidade, coordenação motora, 

disciplina e atenção através da prática do esporte; 

Ressignificar os tempos e os espaços escolares, valorizando e oportunizando o 

reforço escolar nas áreas do raciocínio lógico matemático e linguagem. 

Realizar atividades de esporte e lazer. 

 

Estratégias 

Serão atendidos 100 alunos, durante o ano letivo, de segunda à sexta-feira, 

oriundos do 4º e 5º anos. Os alunos priorizados serão os repetentes e os já identificados 
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pelos professores por possuírem dificuldades de aprendizagem. A relação nominal 

desses alunos será entregue pelos professores e a direção fará o convite aos mesmos. 

O atendimento se dará 05 vezes por semana. 

As refeições da Educação Integral, tanto almoço quanto o lanche da manhã e da 

tarde serão servidos no refeitório da escola, seguindo cardápio sugerido pela Secretaria 

de Educação do Distrito Federal, com horários estabelecidos pela escola. 

 
Projetos 

 
1 – Empreendedorismo: 

 Necessidades, ideias e valores; 

 Dinheiro; 

 Trabalho e profissões;  

2 - Meio ambiente: 

 Sustentabilidade; 

 Prática comunitária de preservação; 

 Ações, omissões e resultados; 

 Horta 

. 3 – Artes: 

 Artes visuais; 

 Artes cênicas.  

 4 – Esportes: 

 Centro Olímpico vaquejada (circuitos); 

 Futsal; 

 Queimada; 

 Xadrez. 

  

Observação: Todos os projetos incluem a prática de leitura escrita, raciocínio 

matemático, bem como outras áreas humanas e científicas. 

 
CRONOGRAMA 

 

 
As atividades da Educação em Tempo Integral terão seu início previsto para 

março de 2020, encerrando-se em dezembro de 2020. O cronograma de atividades 

será o mesmo durante todo o ano, salvo casos excepcionais, quando se fizer 
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necessário alterar as atividades oferecidas, no entanto, a clientela será renovada no 

2º semestre, por entendermos que alunos ora atendidos lograrão êxito e outros 

surgirão que necessitarão de acompanhamento sistematizado.  

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 
Atividades de 
Casa 

Atividades de 
Casa 

Atividades de 
Casa 

Atividades de 
Casa 

Atividades de 
Casa 

Projeto 

Empreendedori

sm o: Oficina 

de leitura, 

escrita e 

matemática; 

Projeto 

Empreendedori

sm o: Oficina 

de leitura, 

escrita e 

matemática; 

Centro 

Olímpico 

vaquejada 

(circuitos) 

Projeto 

Empreendedori

sm o: 

referências, 

dicas, 

pequenos 

passo-a-

passos e 
insights; 

Centro 

Olímpico 

vaquejada 

(circuitos) 

Meio ambiente: 

Oficina de 

leitura, escrita, 

matemática e 

prática na 

horta 
da escola. 

Meio ambiente: 

Oficina de 

leitura, escrita, 

matemática e 

prática na 

horta 
da escola. 

Atividades de 

Casa 

Projeto 

Empreendedori

sm o: 

referências, 

dicas, 

pequenos 

passo-a-

passos e 
insights; 

Atividades de 

Casa 

Circuito: Futsal, 
queimada, 
xadrez. 

Circuito: Futsal, 
queimada, 
xadrez. 

Oficina de artes 
Visuais. 

Circuito: Futsal, 
queimada, 
xadrez. 

Oficina de 
artes 
Cênicas. 

 

 

 
AVALIAÇÃO 

 

 
Esse projeto será submetido à avaliação continuada, analisando os resultados 

qualitativa e quantitativamente, observando o cumprimento dos objetivos e metas 

delineados, visando o aperfeiçoamento da metodologia empregada nas oficinas 

relacionadas. 
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BRINCAR É COISA SÉRIA 
 

 
“As maiores aquisições de uma criança são conseguidas 
no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu 
nível básico de ação real e moralidade.” 

Vygotsky 
 
 

Justificativa 

 
As atividades lúdicas são muito importantes, porque são fundamentais para o processo 

de aprendizagem. E um dos ambientes que permitem que elas aconteçam é  na escola. A 

escola é  um elemento essencial, para a construção da formação e aprendizagem da  

criança. Segundo  Jean Piaget apud Taille (1995), a atividade lúdica é o berço obrigatório  

das  atividades  intelectuais da criança, sendo por isso, indispensáveis a prática educativa. 

De acordo o Currículo da Educação Básica da Educação Infantil (2014), a brincadeira 

na Educação Infantil é a atividade principal que permite e promove o desenvolvimento motor, 

cognitivo, moral e emocional da criança. Ninguém nasce sabendo brincar, aprende-se nas 

instituições educacionais, em casa e na sociedade, nas interações que estabelecem entre 

os familiares e amigos. 

Nessa perspectiva, a equipe pedagógica do CAIC Bernardo Sayão, entende que a 

brinquedoteca é mais um dos espaços que possibilita o lúdico, onde os alunos podem brincar 

livremente, interagindo com o ambiente, manipulando materiais e se relacionando com  os  

colegas. Destinou-se, então, uma sala na escola para a brinquedoteca com o objetivo de 

proporcionar a seus estudantes o favorecimento da brincadeira de forma livre, espontânea 
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e prazerosa possibilitando através de diferentes estímulos de aprendizagem o 

desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social dos estudantes. 

 

Objetivo geral 
 
 

Promover o desenvolvimento motor, cognitivo, moral e emocional da criança 

através dabrincadeira. 

 
Objetivos 

 
• Promover a criação de situações imaginárias; 

• Aprender o respeito, a ajuda, a cooperação e compreensão entre as pessoas; 

• Construção do pensamento, pois o brinquedo permite a criança criar seu 

mundo imaginário; 

• Criar situações que propiciem o desenvolvimento de habilidades físicas, sociais 

e intelectuais; 

• Experiências para aprender a dividir as coisas, a cooperar, a ter raciocínio 

lógico, utilizando jogos diversos; 

• Vivência do mundo adulto, através da brincadeira do “faz de conta”, no qual, a 

criança brinca demonstrando a visão de mundo que têm, desenvolvendo a 

atenção, socialização, despertando a curiosidade e a capacidade de resolver 

problemas, de uma forma prazerosa e divertida. 

• Capacidade de concentração, criação e organização; 

• Acesso a sentimentos afetivos como a autoestima, por exemplo; 

• Oportunidade de expressar-se livremente. 
 

 
Além de todos esses benefícios citados acima, a escola que oferece uma 

brinquedoteca a seus alunos está proporcionando e acrescentando um diferencial na 

qualidade de ensino que, sem dúvida, refletirá na melhoria do seu desempenho 

escolar. 

É neste sentido que uma Brinquedoteca justifica-se no espaço de uma escola, 

particularmente na Educação Infantil, por ser mais uma possibilidade de trabalhar o 

lúdico no contexto escolar e propiciar o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da 

criança.·. 
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Metodologia 

Organização do espaço 

A brinquedoteca foi organizada com cantinhos que possibilita o contanto com 

brinquedos diversos: 

 

Cantinho da imaginação: 

• Com fantoches: explorando a linguagem oral; 

• Com fantasias: Fantasias das profissões expostas com os instrumentos 

de cada profissional; 

Cantinho dos Jogos: 

• Englobando jogos de montar, quebra cabeça, encaixe: desenvolvendo 

raciocínio, atenção, cooperação; 

 
Cantinho da leitura: 

 
• Com livros infantis e gibis. 

 
Cantinho do faz de conta 

 
• Com brinquedos que permitem a reprodução do mundo adulto, como 

casinhas de boneca, cozinhas, bancadas de ferramentas, carrinhos, 

bonecas, navios, aviões, entre outros; 

Cantinho dos Riscos e Rabiscos: 

• Mesa e cadeira infantil e materiais como lápis, giz de cera, tinta, papel; 
 

 
Nestas atividades, a criança deverá ser monitorada sempre por um professor, 

que deverá planejar sua estratégia de utilização do espaço, para que ele possa 

acompanhar os desafios das crianças e sua desenvoltura, tomando o cuidado de 

registrar suas observações focadas na: socialização, iniciativa, linguagem, 

capacidade motora e habilidades de cada criança. Neste contexto, o professor é o 

organizador desse espaço, o observador sensível e o mediador do conhecimento, de 

modo a acompanhar e avaliar o desempenho de cada criança nesse ambiente, onde 

ela se apresenta brincando. 

 

Avaliação 
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A avaliação do projeto será realizada por semestre pelos professores, junto à 

coordenação para retroalimentar estratégias e realizar novos encaminhamentos para 

aperfeiçoar o espaço. A avaliação será realizada através de oficinas para troca de 

experiências, considerações sobre o desenvolvimento das crianças no espaço e 

encaminhamentos de outras atividades. O projeto será retroalimentado com as 

estratégias utilizadas pelos professores no espaço e tempo utilizado na 

Brinquedoteca. 
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Público-alvo: Estudantes do 3º ao 5º ano 
 

Responsável: Professor de Educação Física, professores e Direção 

Justificativa 

O Projeto Educação com Movimento tem como finalidade precípua a ampliação das 

experiências corporais dos estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o(a) 

professor(a) de atividades e o(a) professor(a) de Educação Física na perspectiva da 

Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito 

Federal. 

Esperando-se contribuir de forma qualificada com os processos de ensino  e  

aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma formação integral crítica e integrada a 

Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. Os conteúdos e atividades desenvolvidas 

serão planejadas pelo professor regente da turma, juntamente com o profissional de 

educação física no momento de suas coordenações. 

 
Objetivo geral 

 

Desenvolver o projeto Educação com Movimento ( SEDF/2016) na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental nessa instituição de ensino do Distrito 

Federal, ampliando as experiências corporais mediante a intervenção pedagógica 

integrada e interdisciplinar entre o(a) professor(a) de atividades e o(a) professor(a) de 

Educação Física na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo 

da Educação Básica do Distrito Federal. 
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Objetivos específicos 

• Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes na Educação Física, tais 

como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e 

conhecimentos sobre o corpo, integrando-os aos objetivos e conteúdo da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

• Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de 

educação física, por meio do planejamento e atuação integrada ao trabalho do 

professor de atividades, em consonância com a proposta pedagógica da escola 

e com o currículo da educação básica; 

• Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades 

da criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias didático- 

metodológicas da educação física na organização do trabalho pedagógico da 

escola; 

• Contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de intervenções 

pedagógicas exploratórias e reflexivas a partir de valores, como: respeito às 

diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, 

perseverança, responsabilidade, tolerância dentre outros que constituem 

alicerces da vida em sociedade e do bem-estar social. 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

OBJETIVO 
 

Dizem respeito ao desenvolvimento da criança como um todo, não apenas no 

que se refere à atividade física, mas, desde aspectos do aprendizado na escola, até 

questões do convívio social. Correlacionados com o currículo em movimento da 

educação básica. São eles: 

• Obter desenvolvimento corporal harmônico (físico-mental); 

• Adquirir controle corporal; 

• Desenvolver a habilidade motora; 

• Condicionar os sistemas orgânicos a suprir demandas diárias e de 
emergência; 

• Assumir a responsabilidade do seu próprio bem-estar; 

• Desenvolver a habilidade de utilização do movimento como 
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instrumento de comunicação e expressão; 

• Utilizar sadiamente as horas de lazer; 

• Adquirir comportamentos e valores referentes ao ajustamento pessoal e 
social; 

• Desenvolver atitudes favoráveis à atividade física. 

• Esquema corporal: Reconhecer as possibilidades sinestésicas do corpo, 
por meio de movimentos que o afetam como uma totalidade; 

• Musicalização: trabalhando ritmo, melodia, esquema corporal e sequência 
lógica. 

• Orientação espaço-temporal; 

• Orientar-se no espaço, discriminando localização, direção e dimensão; 

• Qualidades físicas: estruturar movimentos que requeiram coordenação 

geral e seletiva; equilibrar-se em diferentes situações, controlando sua 

postura. 

 
CONTEÚDOS/ ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS SERÃO 

RELACIONADAS A CONTEÚDOS TRABALHADOS EM SALA COM PROFESSOR 

DE ATIVIDADES. 

 

 Jogos e brinquedos cantados, dramatizações e mímicas; 

 Atividades de grupos, aceitando diversos papéis; 

 Utilizar, nos movimentos de lazer, habilidades motoras adquiridas; 

 Montagem de regras de jogos e atividades para atender aos problemas surgidos, 

em relação ao espaço, material e tempos disponíveis; 

 Brincadeiras nos aparelhos do parque; Jogos de correr, saltar e pular; 

 Brincadeiras de rua: Jogos Simbólicos; 

 Circuitos pré-estabelecidos para memorização e psicomotricidade, envolvendo 

conteúdos trabalhados em sala de aula (cores e formas geométricas). 

 Jogos pedagógicos que exigem habilidade e raciocínio lógico e sequencial. 

 As atividades devem ser planejadas e desenvolvidas juntamente com o professor 

regente da turma. 

 Competições entre dois times; O faz de conta (faz de conta que está no trem, serve 

comida, etc...); Aula historiada; Construir, destruir, transformar objetos, levar a 

criança a conhecer as propriedades dos materiais, construírem conceitos de peso, 

textura e tamanho (altura, largura e espessura); Desenvolver noções sobre saúde 

(nutrição, higiene) e educação. 
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BLOCO INICIAL DA ALFABETIZAÇÃO BIA ( 1º, 2º E 3º ANO) 

 
 

OBJETIVOS 

 Desenvolver habilidades primordiais de locomoção e estabilidade. 

 Desenvolver elementos psicomotores ligados a. movimentos 

manipulativos, locomotores e combinados, compreendendo noções de 

lateralidade, tempo e espaço; 

 Participar de atividades lúdicas que possibilitem ampliação do repertório 

motor, através da vivência de habilidades básicas e suas combinações; 

 Desenvolver a capacidade de atuar individual e coletivamente em 

brincadeiras e jogos respeitando os limites corporais de desempenho próprio 

e dos companheiros; 

 Desenvolver a autoconfiança ao participar de atividades; 

 Compartilhar espaços e equipamentos com os colegas quando participar de 

atividades; 

 Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, 

biotipo e habilidades; 

 Conhecer, compreender e valorizar a inclusão e a diversidade étnico racial 

existente no país; 

 Desenvolver cooperação, solidariedade e compartilhamento de ações em 

práticas de atividades motoras; 

 Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência 

harmônica e promoção da autonomia; 

 Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, 

reconhecendo erros e acertos, aprendendo a conviver com os pares; 

 Vivenciar e reconhecer ritmos, por meio de sua expressividade corporal; 

 Vivenciar danças e canções, fazendo uso do corpo e da voz; 

 Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva 

participação de alunos com necessidades especiais, transtornos globais de 

desenvolvimento (TGD) e altas habilidades / superdotação, em atividades 

propostas. 
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CONTEÚDOS/ATIVIDADE: SERÃO RELACIONADAS A CONTEÚDOS 

TRABALHADOS EM SALA COM PROFESSOR DE ATIVIDADES. 

 

 Dominância lateral; 

 Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial); 

 Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e 
combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço; 

 Habilidades locomotoras: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar,deslizar, 
saltar obstáculos, escalar; 

 Habilidades manipulativas propulsivas: arremessar, chutar, atingir, rebater, quicar, 
rolar; 

 Habilidades manipulativas absortivas: prensar, receber, apanhar, transportar; 

 Habilidades estabilizadoras: inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar; 

 Posturas estáticas e dinâmicas: Apoios invertidos, rolamento corporal, iniciar, parar, 
esquivar-se, equilibrar-se; 

 Combinações das habilidades básicas; 

 Jogo simbólico; 

 Atividades com regras; 

 Trabalho em grupo; 

 Organização coletiva; 

 Regras de convívio social e escolar; 

 Respeito ao gênero; 

 Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos; 

 Jogos com regras adaptadas pelo Professor e ou alunos, incluindo jogos cooperativos; 

 Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas em práticas de 
atividades motoras; 

 Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos com 
necessidades especiais; 

 Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização em atividades lúdicas 
recreativas; 

 Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações (ex:pessoas e animais, 
danças juninas, brincadeiras cantadas, cantigas de roda,etc.) 

 Jogos da cultura popular, afro-brasileira e indígena, valorizando a inclusão e a 
diversidade étnico racial existente no país; 

 Expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e animais; 

 
Segundo bloco (4º E 5º ANO) Objetivos 
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 Participar de atividades recreativas que possibilitem a combinação de habilidades 

motoras básicas e a introdução de habilidades motoras específicas; 

 Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de 

alunos com necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento 

(TGD) e altas habilidades / superdotação em atividades propostas; 

 Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biotipo 

e habilidades; 

 Reconhecer e vivenciar a diversidade de manifestações culturais(ritmo, dança e 

jogos da cultura afro-brasileira e indígena) como fonte de aprendizagem de 

movimentos e expressões; 

 Reconhecer, compreender e valorizar manifestações culturais brasileiras, visando 

a inclusão da diversidade étnicoracial existente no país; 

 Desenvolver cooperação, solidariedade e compartilhamento de ações em práticas 

de atividades motoras; 

 Compreender e elaborar regras, adaptando-as ao contexto em que os jogos e 

esportes estão inseridos; 

 Praticar a resolução de conflitos através do respeito à opinião do outro e a troca de 

experiências, visando à compreensão da disputa como um elemento intrínseco da 

competição e não como uma atitude de rivalidade frente aos demais; 

 Desenvolver a capacidade de criar jogos, adaptando-os a espaços e materiais 

disponíveis; 

 Perceber a necessidade de respeitar normas básicas de conduta visando uma 

convivência harmônica; 

 Preservar a própria integridade física e a dos demais; 

 Participar de atividades propostas, praticando com confiança as habilidades já 

adquiridas; 

 Compreender os erros como parte fundamental do processo de aprendizagem; 

 Reconhecer o desempenho do outro como subsídio para a própria evolução, sendo 

parte integrante do processo de aprendizagem. 

 Compreender aspectos relacionados à boa postura. Conhecer os benefícios que a 

atividade física regular exerce sobre o corpo humano, tendo em vista a promoção 

da saúde. 

 

Conteúdos/atividades desenvolvidas serão relacionadas a conteúdos 
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trabalhados em sala com professor de atividades 

 

 Atividades recreativas, brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de 

habilidades motoras básicas e a introdução de habilidades motoras específicas 

(correr e andar com saltar, andar e correr com transportar, andar e correr com chutar, 

andar e correr com arremessar, andar e correr com rebater, saltar e girar, passar e 

receber com membros superiores, passar e receber com membros inferiores, 

conduzir uma bola com os pés, rebater uma bola com as mãos.) 

 Atividades lúdicas visando a introdução de práticas da ginástica artística e circense 

(malabarismo, equilíbrio de objetos em diferentes partes do corpo, perna de pau, 

equilíbrio na corda bamba,etc.) 

 Oficinas de criação de brinquedos com materiais recicláveis; 

 Movimentos expressivos (mímica); 

 Reprodução de músicas ligadas ao esquema corporal; 

 Atividades rítmicas da cultura afro-brasileira e indígena: capoeira, maracatu, 

maculelê, ciranda, bumba-meu-boi, etc. 

 Manifestações do folclore nacional (Saci Pererê, Negrinho do pastoreio, Cuca, Boi-

Bumbá. 

 Jogos e brincadeiras populares presentes na cultura brasileira (amarelinha, 

elástico, pião, bete, cabo de guerra, pique bandeira, cabra cega, bola de gude, etc.) 

 Conceitos sobre competição, cooperação, regras, adversários e demais atores 

envolvidos em ambientes esportivos (árbitros, torcedores, imprensa, etc.) 

 Jogos pré-desportivos (queimada, artilheiro, gol-a-gol, garrafão do basquete, 21) 

 Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos com 

necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades /superdotação. 

 Jogos esportivos presentes na cultura brasileira (futebol, futebol de salão, 

basquetebol, voleibol, handebol, etc.) 

 

Avaliação 

Formativa, realizada durante todo o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Tempo de duração 

Durante todo o ano letivo



 

 

 
 
 

PROJETO DE TRANSIÇÃO 5º PARA O 6º ANO 
 

 
Público-alvo: Estudantes dos 5º anos 

 
 
Responsáveis: Professores do 5º Ano, coordenador e direção 

 
 
Justificativa 

 

 
Há tempos se percebe na Secretaria de Educação que os níveis de aprendizagem no 

6º ano nem sempre são alcançados com êxito. As recentes observações dos/as 

profissionais da educação apontam para as estranhezas que o início de uma nova fase na 

vida estudantil pode causar às crianças e jovens. Sendo uma destas fases a passagem do 

5º para o 6º ano, que dependendo de como é conduzida pode significar o ajuste ou o 

desajuste de pré-adolescentes no que diz respeito aos aspectos de socialização, 

maturidade e desenvolvimento da aprendizagem. 

A realização deste está vinculada à necessidade que as crianças demonstraram em 

sanar dúvidas recorrentes acerca da nova fase que iniciarão em suas vidas ao ingressar 

nos CEF’s. 

Após o preenchimento de uma ficha sobre essa transição como direcionamento do 

olhar da família, das crianças e de suas/os respectivas/os professoras/os foipossível inferir 

que questões como sexualidade, abuso sexual, violência, segurança, tráfico de drogas 

dentro e fora da escola, bullying, racismo, professores diferentes, número de professores, 

quantidade de disciplinas, agilidade em realizar tarefas, socialização, aceitação pelo grupo 

e invisibilidade dentre outros são pontos que causam certo desconforto nos atores sociais 

mencionados acima. 

Pelas demandas apresentadas percebeu-se a importância de desenvolver algumas 

ações com as crianças afim de aproximá-las do cotidiano dos CEF’s no intuito de minimizar 

os medos, as incertezas, formando e informando-as sobre as questões apresentadas acima 

para que possam ser protagonistas deste novo processo e não se sintam apáticos/as ou 

pressionados/as a tomarem decisões que possam lhe comprometer de forma negativa 
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tanto no presente como no futuro. 

 

Objetivo Geral: 

 
• Desmistificar a visão negativa que as crianças do 5º ano tem dos CEF’s. 

 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
• Proporcionar momentos de convivência no CEF; 

• Conhecer as atividades que acontecem e quais podem interessar as crianças no 
CEF; 

• Desenvolver a maturidade e a independência para resolução de possíveis conflitos; 

• Desenvolver nas famílias a necessidade e importância da 

continuidade do acompanhamento familiar às crianças nessa 

nova fase; 

• Desenvolver o sentimento de pertencimento e a importância deste novo 

espaço de convivência para as crianças; 

 
Estratégias 

 
 

 Visitas ao CEF em momentos oportunos para que as crianças se 

familiarizem com o espaço físico; 

 Rodas de conversa na escola de origem e no CEF para sanar dúvidas e 

aproximar estudantes; 

 Simulação de troca de professoras com tempo reduzido em sala; 

 Oficinas sobre cuidado e responsabilidade com seus materiais; 

 Oficinas sobre drogas e tráfico de drogas dentro e fora da escola; 

 Oficinas sobre sexualidade e relacionamentos diversos ( amorosos, 

familiar, amizade e outros); 

 Rodas de conversa com familiares durante o ano escolar para discutir a 

transição das crianças como tema específico; 

 Oficinas sobre organização do tempo de estudo e realização de tarefas para 

auxiliar no desenvolvimento das aprendizagens; 

 Rodas de conversas entre estudantes dos 5º anos e os/as futuros/as 

professores/as para quebrar o medo e a invisibilidade; 

 Oficinas com a temática: inteligência emocional para auxiliar no processo de 

maturidade e protagonismo na resolução de conflitos presentes e futuros; 



 

 Avaliações bimestrais integradas; 

 Intensificar projeto interventivo para leitura e interpretação de textos; 

 Visita à Escola Parque de Ceilândia para conhecer o que ela pode oferecer 

de atividades para as crianças; 

 

Avaliação 
 

 
A avaliação deverá ser processual e formativa. Ao final de cada atividade realizada 

as crianças deverão escrever com suas palavras o que significou a respectiva atividade 

para elas. As famílias também deverão participar da avaliação assim como o corpo 

docente da escola e os/as responsáveis envolvidos/as. 

 
RESPONSÁVEL 

Gestão escolar, orientador educacional, coordenadores e professoras. 
 
 
 
 
 
 

 
 


