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Apresentação 

 

Esta Proposta Pedagógica tem como eixo norteador a diversidade, onde buscamos 

uma escola inclusiva, cidadã, democrática e contemporânea; que responde às 

necessidades e as expectativas de todos os segmentos envolvidos na escola que 

estão organizados para fornecer ao aluno independente de etnia, sexo, idade, 

deficiência, condições sociais ou qualquer outra situação, o acesso ao conjunto 

sistematizado de conhecimentos como recursos a serem mobilizados e a importância 

da cidadania. 

 
Trata-se de uma proposta consistente, que reflete o pensamento e a identidade 

de todos os membros da escola, pois mobiliza seus agentes, desenvolve lideranças, 

aprimora competências, melhora desempenhos e restabelece os valores humanos. 

Pensando em tudo isso, e em atendimento a LDB Lei 9394/96, e em consonância com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Currículo de Educação Básica das Escolas 

Públicas do DF e no Regimento Escolar, construímos nossa proposta de trabalho 

certos de que, como afirma Moacir Gadotti: “ a escola que não tiver um projeto perde 

a credibilidade, não tem uma posição definida dentro da sociedade na qual está 

inserida, nem clareza sobre sua finalidade como Instituição”. 

 
As atividades desenvolvidas diariamente contribuem para a valorização do 

ensino aprendizagem dos nossos alunos, estimulando-os a perceber o estudo como 

meio de realização humana e bem estar pessoal e social. Incentivamos o aluno a 

tornar-se capaz de ler, escrever, expressar, observar, pensar, interpretar, criticar, criar, 

ser um agente transformador, e democratizar o saber constantemente. 

O CAIC Helena Reis privilegia em seu currículo a aquisição de aprendizagem 

significativa e o desenvolvimento de competências, norteando suas ações, pelos 

princípios éticos e morais. Implica ajudar os alunos a desenvolverem qualidades de 
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caráter, como a honradez, a dignidade, o respeito aos outros, a lealdade, a união, a 

disciplina e a verdade. Desenvolve-se também a consciência da coletividade e o 

sentimento de solidariedade humana, de que se membro da sociedade significa 

participar e agir em função do bem-estar coletivo. 

Elaboração 

 

Esta construção constitui elemento essencial da gestão Democrática, 

permitindo uma reflexão sobre o papel de cada segmento de nossa escola, diante 

disso foram traçadas metas e estratégias para alcançar os objetivos; dentre eles 

podemos citar o estudo e a discussão do currículo, o conhecimento da realidade 

cultural e socioeconômica da comunidade atendida, a construção do plano de ação 

juntos aos segmentos da escola, utilizando o espaço da coordenação pedagógica 

estabelecendo o que e como se ensina, as formas de avaliação da aprendizagem, a 

organização do tempo e o uso do espaço na escola, entre outros pontos, otimização 

do recreio e do período integral, utilizando o conselho de classe como espaço de 

discussões e retomada da nossa prática pedagógica. 

1 – Histórico  
 
1.1 – Constituição Histórica 
 

 

No período de 1990 A 1997, o ritmo de crescimento demográfico de 

Samambaia, cidade a mais de 30 km do Plano Piloto, foi de 4,02% ao ano. No início 

de 1998, 40 mil lotes estavam regularizados na região. A cidade foi oficialmente 

inaugurada no dia 25 de outubro de 1989, mas em 1981, na gestão do governador 

José Ornellas, foi aprovado o Primeiro Estudo de Samambaia, que avaliava a área que 

seria destinada à nova cidade. Em 1982, começavam as obras de infra-estrutura na 

QR, QN, QS 406. 
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A princípio, Samambaia deveria abrigar pessoas de todas as classes sociais, 

mas, em 1988, o projeto foi alterado e a cidade se transformou em assentamento para 

famílias carentes moradoras de invasões. Durante o primeiro governo de Joaquim 

Domingos Roriz, a ocupação do restante da cidade, cerca de 60% dos lotes, deu-se 

em poucos meses. 

 
Foi no início de 1989 que as primeiras famílias, vindas da Boca da Mata (Tag. 

Sul), Ponte do Bragueto (Lago Norte), Acampamento do CEUB, entre outras invasões 

do DF, começaram a chegar à cidade. As casas foram construídas, em parte, pelo 

programa de Olarias Comunitárias, organizada pela artesã Maria do Barro. Até o final 

de 1991, a água vinha de um chafariz. 

Em 1997, 160 mil pessoas viviam na cidade, que é cortada pela subestação de 

Furnas.  

Já o CAIC Helena Reis, foi criado pela Resolução nº. 4220 de 04/08/93 e 

autorizado pela Portaria 272/97 CE/DF de 22/09/97. 

 Em 24 de abril de 1992, o Centro de Atenção Integral a Criança e ao 

Adolescente – Helena Reis- Samambaia – DF foi inaugurado.  

 Mas, foi entre 1989 e 1992 que chegou a grande massa populacional constituída 

pelas “famílias carentes oriundas de invasões, cortiços e inquilinos de fundo de 

quintal”. Receberam do GDF, sob o “sistema de concessão de uso”, lotes ainda 

cobertos pelo cerrado em áreas “semi-urbanizadas”. 

O nome da cidade deve-se ao Córrego Samambaia, em cujas margens ainda 

podem-se verificar a existência dessa vegetação nativa. 

A área que hoje compreende a cidade de Samambaia era formada por chácaras 

pertencentes ao Núcleo Rural de Taguatinga. Eram ocupadas mediante concessão de 

uso e cada chácara tinha uma finalidade: produziam flores, hortaliças, frutos, criavam 

aves para o abate, entre outros. Parte de área dessas chácaras foi “desapropriada” 

mediante o Decreto nº. 7.370, de 18 de janeiro de 1983, para ser implantada a cidade 

de Samambaia. Inicialmente, o CAIC era vinculado ao Ministério da Educação, e seu 

objetivo garantia à infância e à adolescência seus direitos fundamentais e 
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desenvolvimento integral, visando sua cidadania. 

Em 1996, houve a transferência dos CAICs do Ministério da Educação para o 

GDF/Secretaria da Educação. Desde então, o governo local passou a ser responsável 

pelo financiamento, gestão e manutenção dos mesmos.  

No decorrer de sua existência, o CAIC Helena Reis tem cumprido sua função 

social e educativa para toda sua clientela baseada nas orientações metodológicas e 

curriculares oficiais  da Secretária de Educação, SEE/DF, trazendo, além de um 

processo de formação continuada, momentos de lazer para toda comunidade através 

dos projetos realizados por todos os segmentos da escola, interagindo escola – 

comunidade. 

 
1.2 – Caracterização Física 
 
 Quanto a estrutura física, é uma escola de grande porte, considerando que a 

construção da escola é muito antiga, no decorrer dos anos passou por diversas 

reformas, o que a mantém em bom estado. A escola em sua estrutura física possui: 

• 21 salas de aula, 

•  1 sala dos professores,  

• 1 biblioteca,  

• 1 auditório,  

• 1 Parquinho, 

• Praça com mesas e banquinhos, 

• 1 refeitório,  

• 2 banheiros adaptados,  

• 1 sala oficina pedagógica, 

•  1 sala de recursos,  

• 1 sala equipe especializada de apoio a aprendizagem,  

• 1 sala secretaria escolar,  

• 2 banheiros destinados aos alunos da educação infantil;  

• 2 banheiros destinados aos alunos dos anos iniciais;  

• 2 banheiros destinados à funcionários, 

•  1 refeitório, 

• 1 ginásio  

• 1 sala destinada ao atendimento das Altas Habilidades 
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• Pátios cobertos e descobertos; 

• Câmeras de monitoramento nas áreas externas 

Estacionamento 

1.3 – Dados de Identificação da Instituição 
 

CAIC HELENA REIS DE SAMAMBAIA 

Endereço: QR 409 area especial nº 1 Samambaia Norte / DF 

Cep: 72321-100 

Telefone:3901 7748 

           E-mail: caichr.samambaia@edu.se.df.gov.br 

           Código do INEP:53008952 

 
1.4 – Atos da regulação da Instituição Educacional 

 
     O CAIC Helena Reis, foi criado pela Resolução nº. 4220 de 04/08/93 e autorizado 

pela Portaria 272/97 CE/DF de 22/09/97. 

      Em 24 de abril de 1992, o Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente 

– Helena Reis- Samambaia – DF foi inaugurado. 

 

2 – Diagnóstico da Realidade Escolar 
 
2.1 – Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 
 

      O  CAIC Helena Reis está localizado na QR 409, próximo a àrea residencial, à  

26ª  delegacia de polícia, Parque Três Meninas e ao Conselho Tutelar, não há muito 

comércio em sua proximidade. 

  Para realizar o diagnóstico da realidade escolar foi feito um questionário  

destinado aos pais e/ou responsáveis, que nos oportunizou conhecer um pouco sobre 

a realidade da comunidade escolar que frequenta esta Instituição Educacional. De 

posse desses desses questionários fizemos tabulação dos dados (por amostragem) 

onde obtivemos os seguintes resultados sobre a realidade escolar do CAIC Helena 

Reis de Samambaia.(referentes ao ano de 2019). 

 

 

 

 

mailto:caichr.samambaia@edu.se.df.gov.br
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2.2 – Recursos Materiais, Recursos Humanos e Espaços Pedagógicos 
 

2.2.1 – Recursos Materiais didáticos - pedagógicos 
Data Show 
 Caixas de som 
 Ventiladores 
 Televisões para uso coletivo e em sala 
 Biblioteca 
 Ginásio 
 Pracinha 
 Som 
 Microfone 
 Jogos Pedagógicos 
 Biblioteca 
 Auditório 
 Parquinho 

 

2.2.2 -Recursos Humanos 
 
Diretor 
Vice-diretor 
Supervisor Administrativo 
Supervisor Pedagógico 
Coordenadores 
Professores 
Corpo Discente 
Orientador Educacional 
Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem 
Sala de Recurso 
CIDs Centro de Iniciação Desportiva 
Vigilância Terceirizada 
Equipe de conservação e limpeza 
Cozinheiras 
Educadores Sociais Voluntários 
Monitores Educação Infantil 
Sala de Recursos 
Psicóloga 

 

2.2.3 - Recursos Financeiros 
   

  PDDE/FNDE 
  PDAF 
 
2.2.4 - Espaços Pedagógicos 
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PROJETO A HORA DO BRINCAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DESPERTAR/INTERVENTIVO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGOS UTILIZADOS NO PROJETO DESPERTAR
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3 – Função Social  

 

 A função social da escola é oportunizar aos sujeitos a ampliação dos seus 

conhecimentos tornando-os críticos, questionadores e autônomos, considerando seus 

saberes e as diversas culturas e, dessa forma, se emanciparem e intervirem na 

sociedade. O CAIC Helena Reis tem cumprido sua função social e educativa para toda 

sua clientela baseada nas orientações metodológicas e curriculares oficiais  da 

Secretária de Educação, SEE/DF, trazendo, além de um processo de formação 

continuada, momentos de lazer para toda comunidade através dos projetos realizados 

por todos os segmentos da escola, interagindo escola – comunidade. 

4 – Princípios  
 
4.1 – Princípios da Educação Integral1 
  

De acordo com o documento supramencionado, no Caderno I. Pressupostos 

Teóricos (2014,p.28-30, “Para possibilitar aos estudantes a ampliação das 

oportunidades e, consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no 

processo de concretização dos fundamentos, objetivos e procedimentos propostos 

pelo Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF, a Educação Integral 

apresenta como princípios: integralidade, intersetorialidade, transversalidade, diálogo 

escola-comunidade, territorialização, trabalho em rede e convivência escolar.”  

•” Integralidade é um princípio que busca dar a devida atenção a todas as dimensões 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais; ou seja, a integralidade vai além do aumento do tempo do estudante na 

Unidade Escolar, já que se deve levar em consideração que o processo formativo 

acontece ao longo da vida de uma pessoa, e que a escola contribui com a formação 

humana “por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do 

conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, 

visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas”. Nessa direção, 

este é, provavelmente, o princípio que mais desafia o “fazer educação” na Unidade 

 
1 Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação Em Tempo Integral nas Unidades Escolares 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal PÁG 14 
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Escolar, uma vez que propõe agregar à formação do estudante aspectos que preveem 

a valorização do potencial cognitivo e intelectual;” 

 • Intersetorialidade: assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim de 

“potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a 

melhoria da qualidade da educação.”;  

• Transversalidade: busca por em prática a “concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

estudantes e da comunidade.”;  

• diálogo escola-comunidade: procura “legitimar os saberes comunitários como sendo 

do mundo e da vida, pensando na Unidade Escolar com abertura para resgatar 

tradições e culturas populares.”;  

• territorialização: o propósito é ultrapassar os muros das escolas fazendo 

parcerias com a comunidade para a “criação de projetos socioculturais 

significativos e para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas”; 

 • trabalho em rede e convivência escolar: “todos devem trabalhar em conjunto, 

trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens.” Afinal, “o estudante 

não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma 

corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando”.2 

4.2 – Princípios epistemológicos 
  

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

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

princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete 

ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que 

procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: 

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

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

interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais 

 
2 Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação Em Tempo Integral nas Unidades Escolares 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal PÁG 14 
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nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos 

curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e 

escolar. 3 

4.2.1 – Princípio da unicidade entre teoria e prática 
 

  Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas 

ganham novos significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e 

prática, é importante, também, considerar que, quando são tratadas isoladamente, 

assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de 

uma unidade indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre 

teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a dependência de uma em 

relação à outra; entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não 

dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, 

com sua autonomia relativa é indispensável à constituição da práxis e assume 

como instrumento teórico uma função prática, pois “é a sua capacidade de modelar 

idealmente um processo futuro que lhe permite ser um instrumento – às vezes 

decisivo – na práxis produtiva ou social” (idem, p. 215). Nessa perspectiva de 

práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada de áreas de 

conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as 

metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A 

avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a 

considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente construção. Para 

garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, 

devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, 

análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do 

conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, 

problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática 

requer de professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de 

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

e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Do professor, 

especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar 

 
3 Curriculo em movimento da Educação Básica – Pressupostos teóricos pág 66 
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cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que 

ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? São os elementos 

articuladores entre as áreas de conhecimentos/ componentes curriculares e 

atividades educativas que favorecem a aproximação dos estudantes aos objetos 

de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, 

com vistas à apropriação/ produção de conhecimentos que fundamentam e 

operacionalizam o currículo, possibilitando encontrar respostas coletivas para 

problemas existentes no contexto social.4 

4.2.2 – Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização  

  A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a 

efetivação de um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem 

de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir 

da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do 

conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do 

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

conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didáticopedagógicos, 

propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar).  

  O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma 

contínua e sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, 

conceitos, ações importantes para o estudante em contato real com os espaços 

sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo 

de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o 

conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens 

dos estudantes.      Destacamos que a determinação de 

uma temática, interdisciplinar ou integradora, deverá ser resultante de uma 

discussão de base curricular, visto que são os conhecimentos científicos pautados 

nesse Currículo que irão indicar uma temática. Essa ação rompe com a lógica de 

determinação de temas sem uma reflexão sobre os conhecimentos em diferentes 

 
4 Curriculo em movimento da Educação Básica – Pressupostos teóricos pág 67 

 



25 
 

áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma integração que não existe, 

dificultando a implementação de atividades interdisciplinares na escola.  

  A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio 

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio 

componente curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos 

(artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que irão 

auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento do componente 

curricular. Já entre os componentes curriculares, busca-se a integração existente 

entre os diferentes conhecimentos. 5 

  O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 

conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de 

relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] 

interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho 

que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam 

em cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação das diversas disciplinas 

e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores.  

  Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, 

necessário se faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão 

profissional característica das relações sociais e profissionais na modernidade. 

Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos 

concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as 

coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação 

continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho 

pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. 

   A seguir, um processo elaborado por Santomé (1998), que costuma 

estar presente em qualquer intervenção interdisciplinar: 

a. Definição de um problema, tópico, questão. 

 
5 Curriculo em movimento da Educação Básica – Pressupostos teóricos pág 68 
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 b Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/ disciplinas a 

serem consideradas.  

c. Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem pesquisadas.  

d. Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser 

desenvolvidos. 

 e. Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de novas 

informações para complementar.  

f. Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no 

processo, procurando trabalhar em equipe.  

g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias integradoras, 

como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios, etc. 

 h. Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância para o estudo. 

 i. Integração dos dados e informações obtidos individualmente para imprimir 

coerência e relevância.6 

 j. Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema levantado 

inicialmente.  

k. Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das atividades 

pedagógicas e sobre o trabalho em grupo. 

 4.2.3 – Princípio da Flexibilização  

  Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo 

define uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, 

considerando seus projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e 

regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente 

relevantes para a formação intelectual dos estudantes.  

 
6 Curriculo em movimento da Educação Básica – Pressupostos teóricos pág 68 
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  A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação 

de formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma 

sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. 

Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o 

diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, 

numa tentativa de romper as amarras impostas pela organização das grades 

curriculares repletas de pré-requisitos.   A flexibilidade do currículo é 

viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas ao projeto 

político-pedagógico da escola. Ao considerar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, o professor torna possível a construção de novos saberes, 

ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os 

conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, com 

vistas a “[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma 

configuração do saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à 

criatividade individual e social.  

  Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os 

saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão 

sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa 

síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos 

espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que 

protagonizam e compartilham com professores saberes e experiências construídas 

em espaços sociais diversos.7 

4.3 – Fundamentos e Princípios Norteadores da Prática Educativa 
 

O CAIC Helena Reis fundamenta-se no seguinte princípio: 

 

Oportunizar às crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais da Educação 

Básica construir conhecimentos, atitudes e valores que as tornem cidadãs solidárias, 

críticas, conscientes, éticas e participativas prontas para interagirem na sociedade, 

 
7 Curriculo em movimento da Educação Básica – Pressupostos teóricos pág 69 ,70 
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transformando-a. 

 
O conceito de Educação deve ser encarado como uma construção contínua da 

pessoa humana, dos seus saberes, das suas aptidões e de sua capacidade de 

discernir e agir. O aluno chega à escola trazendo consigo a imagem de um mundo 

que ultrapassa os limites da família e da sua comunidade. As mensagens transmitidas 

pelos meios de comunicação social entram em concorrência ou em contradição com 

as que aprendem na escola. Hoje a escola e professores confrontam-se com novas 

tarefas: fazer da escola um lugar mais atraente para os alunos e fornecer uma 

compreensão das mudanças que sofre a sociedade. 

 
A escola deve ser encarada como um lugar de aprendizagem. Sendo assim 

deve ser um espaço onde o professor não se limite em transmitir o saber ao aluno; 

deve tornar-se o local por excelência onde são elaborados os meios para aquisição 

de competências. Por isso, o conceito de educação deve evoluir ultrapassando as 

fronteiras de espaço e tempo. 

 
 O ser humano é um ser aprendente. Entre outros aspectos, esta característica 

o diferencia potencialmente dos seres irracionais. Como ser em constante 

aprendizado, mostra-se sempre apto com condições e necessidades. A constatação 

dessas necessidades internas acionadas também pelos estímulos da realidade 

externa, desperta no indivíduo a necessidade de aprender, que desafia e impulsiona 

para o processo de aprendizagem. 

 
 
4.3.1 – Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas 

 
✓ Proporcionar ao educando meios para o seu desenvolvimento nos aspectos 

físico, psicológico, religioso, intelectual, cívico e social, complementando a 

ação da família e da comunidade; 

✓ Oferecer ao corpo discente, um ensino de qualidade, com vistas à aquisição 

de conhecimentos, habilidades e competências, a formação de valores e 

atitudes que favoreçam o prosseguimento dos estudos; 
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✓ Estimular a comunidade escolar a ter o hábito de pesquisar e pensar 

reflexivamente (ação-reflexão-ação);  

✓ Reorganizar o tempo/espaço da escola, com vistas ao pleno 

desenvolvimento da criança e sua efetiva alfabetização/ letramento;  

✓ Definir os fundamentos teórico-metodológicos norteadores da prática 

docente, tendo em vista a concepção de alfabetização proposta para o 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Educação Infantil;  

✓ Organizar os Referenciais Curriculares, em  um  eixo  integrador  -  

alfabetização/letramento/ludicidade -   que   articule   a   construção   de 

diferentes linguagens e as relações que essa construção estabelece com 

os objetos do conhecimento; 

✓ Incentivar a formação continuada dos professores, estimulando a ação-

reflexão-ação da prática pedagógica;  

✓ Incentivar a participação da comunidade escolar na busca por 

conhecimentos através de palestras, reuniões, oficinas, cursos, etc.;  

✓ Promover sempre que necessários, ajustes constantes às atividades 

escolares para melhoria do processo ensino aprendizagem, melhorando 

quando possível os recursos tecnológicos estruturais e didáticos da escola; 

✓ Refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, permitindo à criança:  

• Vivenciar experiências prazerosas de aprendizagem, ressignificando 

as atividades escolares;  

• Interagir solidariamente com seus pares e demais membros da 

comunidade escolar;  

• Perceber o espaço escolar como ambiente de trabalho cooperativo 

e de equipe, responsabilizando-se pela organização da vida coletiva 

e pela construção de novos conhecimentos;  

• Sentir-se apoiada e estimulada a refletir, questionar, pesquisar, 

tomar iniciativa, enfim, ser o sujeito ativo no processo educativo. 

✓ Oportunizar situações onde cada aluno reconheça a existência da diversidade 

e respeite a maneira peculiar e o ritmo como cada um aprende;  

✓ Sensibilizar todos os segmentos, para a questão do processo de inclusão, 

considerando as diversidades;  

✓ Promover atividades que valorizem a sustentabilidade;  

✓ Incentivar a democracia, o exercício a cidadania e o amor à Pátria;  
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✓ Exercer a função social, no sentido de possibilitar a cidadania a toda 

comunidade escolar;  

✓ Desenvolver: os processos educacionais de formação e informação de forma 

equilibrada, estimulando o exercício da liderança e a formação de habilidades  

✓ que capacitem o educando a participar e atuar na sociedade com espírito 

crítico, iniciativa, criatividade, autonomia e responsabilidade social; 

 
 

O CAIC Helena Reis, por meio de diferentes práticas e abordagens que 

propiciem a convivência colaborativa e respeitosa entre os membros da comunidade 

escolar, busca garantir a formação de valores humanitários, como respeito e 

tolerância às diferenças individuais, a diversidade cultural e religiosa, formando para 

si um modelo de mundo, com sentido e significado solidários. 

 
4.4 – Educação Inclusiva  
 
 A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica. Fundamenta-se nos princípios da 

equidade, do direito à dignidade humana, da educabilidade de todos os seres 

humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar no 

direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de 

expressar-se e no direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas públicas 

educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições distintas 

para a efetivação do processo educacional. 8 

 Deste modo, a Educação Especial pressupõe a garantia do atendimento 

educacional especializado, também às crianças matriculadas nas Instituições 

Educacionais Parceiras, devem receber acompanhamento para sua necessidade por 

meio da disponibilização de recursos e serviços e da orientação de profissionais, 

famílias e comunidade quanto aos seus usos, no processo de ensino e de 

aprendizagem. O Decreto Federal 7.612, de 17 de novembro de 2011, que instituiu o 

plano Viver sem Limites, trata de definir quem é o público da Educação Especial: [...] 

são consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

 
8 Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil pág 85 
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igualdades de condições com as demais pessoas.  

 Nesse sentido, as Instituições Educacionais Parceiras devem estar em 

concordância com a legislação vigente quanto ao atendimento às pessoas com 

deficiência. Assim, devem garantir a eliminação de barreiras arquitetônicas, físicas e 

atitudinais, além de promover a oferta de atendimento educacional que considere as 

especificidades de cada criança.  

 Cabe ressaltar que as crianças matriculadas nas Instituições Educacionais 

Parceiras têm os mesmos direitos das crianças matriculadas em Instituições da Rede 

Pública. Dessa forma, têm garantia do atendimento educacional especializado por 

meio da disponibilização de recursos e 85 serviços e da orientação de profissionais e 

outras situações previstas na Orientação Pedagógica da Educação Inclusiva;  

 A criança com deficiência, que for matriculada durante o período letivo, deve 

ser encaminhada ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem da SEEDF e só 

terá direito a redução no quantitativo de alunos na sala de aula após indicação dos 

profissionais especializados, conforme procedimento dispensado às crianças 

matriculadas em instituições públicas.9 

 
 
5 – Missão e objetivos da educação 
 
5 .1 – Missão 
 
 

A missão da escola consiste em ser uma instituição responsável pela ação 

intencional de transmitir o saber historicamente construído e sistematizado de forma 

a garantir que o aluno possa desenvolver sua capacidade de posicionar-se diante de 

questões que interferem na sua vida pessoal e coletiva, superar as indiferenças e 

intervir de forma consciente para transformar o meio social no qual está inserido. Ao 

preparar os cidadãos para atuar em uma sociedade mais justa, a escola cumpre então 

o seu papel. 

 

5.2 – Princípios e objetivos que norteiam as Práticas Pedagógicas 
 
 Em relação ao trabalho que desenvolvemos na Educação Infantil, nos 

pautamos no Currículo da SEEDF Primeiro Ciclo, “Na perspectiva da integralidade, ao 

considerar a criança como um ser indivisível, inteiro e único, o trabalho em Educação 

 
9 Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil 85,86 
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Infantil deve basear-se em princípios. Os princípios éticos, políticos e estéticos, 

destacados pelas DCNEIs, orientam as aprendizagens a serem promovidas com as 

crianças.  

 
• Princípios éticos – referem-se à valorização da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e 

às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às 

crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização de 

suas produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de 

atividades, de modo a viabilizar: 

✓ A ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de 

mundo e de si próprio;  

✓ A construção de atitudes de respeito e solidariedade,  

✓ Fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos;  

✓ O combate aos preconceitos e discriminações negativas;  

✓ A conquista da autonomia, inclusive nos cuidados pessoais diários;  

✓ O aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos 

culturais;  

✓ A aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a 

liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as 

pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, assim como a 

solidariedade a grupos vulneráveis política e economicamente;  

✓ O respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a 

preservação dos recursos naturais.  
 

• Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, do 

exercício da criticidade e do respeito à democracia.  

A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida social, 

modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura 

e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, a instituição deve 

proporcionar-lhe:  

✓ Formação participativa e crítica;  

✓ Contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, 

questionamentos;  
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✓ Situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a 

opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma 

ideia, um conflito;  

✓ Experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o 

alcance de aquisições afetivas e cognitivas;  

✓ Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, 

comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, 

brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os 

problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades.  

 

• Princípios estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais.  

O envolvimento da criança com as manifestações artísticas oportuniza-lhe o 

desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da 

capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, 

musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais e pela 

releitura, criação e recriação, aproximando-a do mundo da arte. Para isso, é 

necessário que haja:  

✓ Valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação 

em diversificadas experiências;  

✓ Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, 

que desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem 

promover competitividade;  

✓ Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que 

circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo que 

possuem em relação aos objetivos definidos pelo projeto político 

pedagógico em desenvolvimento;  

✓ Oportunidade   de apreciação de suas próprias produções e a exposição 

a adultos e outras crianças.  

        Ressalte-se que estes princípios também devem guiar as relações dos adultos 

(profissionais e famílias), porque somente assim serão dadas as condições de sua 

consolidação na Educação Infantil.” 

O Ensino Fundamental anos iniciais, Segundo Ciclo Bloco I (1º ao 3ºanos) e 

Bloco II (4 ºe 5ª ano) tem por objetivo: 
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“1. Garantir as   aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma 

perspectiva de inclusão de todos, respeitando e valorizando as diferenças 

socioculturais, afetivas, subjetivas, físicas, cognitivas, entre outras; 

2. Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, 

permitindo as vivências de diversos letramentos;  

3. Compreender os fenômenos naturais e sociais, os processos histórico-

geográficos, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores, presentes na 

realidade brasileira, latino-americana e mundial;  

4. Fortalecer os vínculos de cidadania, os vínculos familiares, os laços de 

solidariedade humana e a tolerância recíproca em que se assenta a sociedade 

nacional;  

5. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 

como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra 

qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, 

de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais.  

Com esse propósito, pretende-se que as metodologias aplicadas sejam 

capazes de: 

• Promover, a cada início do ano letivo, diagnóstico do nível de conhecimento 

e das aprendizagens dos estudantes.  

• Elaborar mecanismos com o orientador educacional, capazes de oferecer ao 

professor melhor conhecimento do perfil do estudando.  

• Organizar atividades que sejam significativas para a aprendizagem dos 

estudantes em detrimento de exercícios mecânicos.  

• Possibilitar o uso de material concreto, jogos e ou atividades lúdicas para a 

aprendizagem dos conteúdos.  

• Adotar projetos interventivos buscando garantir as aprendizagens de todos, 

entre estudantes de uma mesma sala de aula e ou entre estudantes de diferentes 

salas de aula de um mesmo ano.  

• Reorganizar grupos de estudantes de acordo com as aprendizagens e 

saberes de cada um, na lógica do princípio do reagrupamento.  

• Aplicar diferentes instrumentos de avaliação, tais como: pesquisas, 

relatórios, questionários, testes interdisciplinares, provas contextualizadas, 

entrevistas, jogos, dramatizações, rodas de conversa, seminários, comunicações etc., 
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de forma que possibilitem ao professor estabelecer novos caminhos para o ensino e 

a aprendizagem, revendo o próprio fazer didático-pedagógico.  

• Criar com o orientador educacional e demais professores estratégias de 

utilização dos Registros de Avaliação – Rav dos estudantes oriundos dos anos 

anteriores, tendo em vista a adequação das metodologias de ensino para melhor 

atender a suas especificidades.  

Organizar o processo de ensino-aprendizagem a partir das diferentes áreas do 

conhecimento.” 

 
 

6 – Fundamentos Teóricos Metodológicos 
 

6.1 – Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural 
 

  De acordo com os pressupostos teóricos, do currículo em movimento da 

educação básica do distrito Federal, p.30 “O Currículo da Educação Básica da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se 

assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do 

Distrito Federal um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o 

contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à 

escola para as classes populares requer que esta seja reinventada, tendo suas 

concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às 

necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que 

adentra a escola pública do DF.”10 

  A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação 

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente, 

“[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

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

conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática 

intencional e planejada”.   Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo 

dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento 

 
10 Curriculo em movimento da Educação Básica – Pressupostos teóricos pág 30 
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para a problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos 

culturais.11 

 
7 – Organização do Trabalho Pedagógico 
 
 

O CAIC Helena Reis oferece a comunidade a qual está inserido: Educação 

Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano, tendo como objetivo 

principal o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos afetivo, cognitivo e 

social, complementando a ação educativa da família e da comunidade. O CAIC 

Helena Reis conta hoje com 42 turmas, sendo 11 turmas de Educação Infantil e 31 

turmas de Ensino Fundamental Anos Iniciais, totalizando 980 alunos. 

Quantitativo de alunos por turno e modalidades 

 

MODALIDADE TURMAS MATUTINO TURMAS VESPERTINO TOTA
L 

  Estudantes  Estudantes  

 
1º PERÍODO 

 
02 43 02 56 150 

2º PERÍODO 03 70 04 81 134 

1º ANO 03 89 03 75 137 

2º ANO 03  04 88 162 

3º ANO 05 92 04 84 129 

4º ANO 03 49 02 60 109 

5º ANO 03 61 03 58 159 

TOTALIZANDO 994 
 ESTUDANTES 

*sujeito a alterações diárias 

 
11 Curriculo em movimento da Educação Básica – Pressupostos teóricos pág 32 
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7.1 – Organização do trabalho pedagógico no 2º ciclo do ensino fundamental  

 
A Organização do Trabalho Pedagógico pressupõe ação da escola com vistas 

à elaboração, implementação e avaliação constantes do Projeto Político-Pedagógico 

(PP) nos diversos espaços e tempos, incluindo a coordenação pedagógica. Assim, em 

uma proposta de educação emancipatória, cujo objetivo é superar as contradições 

existentes na sociedade para a democratização dos saberes, é imprescindível a 

participação de todos os envolvidos em sua implementação desde a concepção. 

Nesse contexto, estas Diretrizes sinalizam a Organização do Trabalho Pedagógico, 

considerando o planejamento mais amplo da escola, bem como da aula.12 

 

7.2 – Coordenação Pedagógica 
  

As unidades escolares do Distrito Federal possuem característica peculiar, pois 

os professores contam com carga horária de 15h semanais destinadas à coordenação 

pedagógica que possibilita a formação continuada docente, o planejamento e 

avaliação dos trabalhos pedagógicos, bem como o atendimento às necessidades 

específicas de aprendizagem dos estudantes, entre outras. A coordenação 

pedagógica é uma conquista dos educadores e sua valorização passa pelo 

comprometimento dos docentes e pela gestão da unidade escolar responsável em 

dinamizá-la a partir do trabalho coletivo.13 

 A atuação dos coordenadores pedagógicos, bem como da equipe gestora está 

diretamente relacionada ao ato de ensinar e de aprender dos professores, sendo que 

o envolvimento com o processo educativo oportuniza um trabalho coeso e coletivo 

entre docentes. Vale destacar que faz parte das funções dos coordenadores, não 

somente o acompanhamento dos professores, mas também o trabalho colaborativo 

entre eles, rompendo com o trabalho fragmentado em fases/etapas/ modalidades e 

ou ano/bloco (FERNANDES, 2010).  

 Assim sendo, cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com a equipe 

gestora e com outros profissionais da escola, desenvolver e ou organizar, entre outras, 

as seguintes ações para implementação dos ciclos: 

 
12 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA e 2º 
Bloco pág 42 
13 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA e 2º 
Bloco pág 26,27,28 
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 • Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e a execução do planejamento 

pedagógico desenvolvido pelos professores. 

 • Dar suporte técnico-pedagógico ao planejamento, desenvolvimento e avaliação do 

Projeto Interventivo e do Reagrupamento. • Viabilizar a vivência dos estudantes no 

ano escolar subsequente, conforme análise da equipe pedagógica da escola, com o 

objetivo de promover o seu avanço. 

 • Planejar momentos de estudos relacionados ao aprimoramento das estratégias 

pedagógicas utilizadas pelos professores. 

 • Planejar, orientar e acompanhar a análise do desempenho dos estudantes a partir 

da avaliação realizada em seus três níveis (da aprendizagem, institucional e larga 

escala). O trabalho pedagógico consoante com uma organização escolar em ciclo 

requer significar o espaço da coordenação pedagógica, potencializando sua função 

formadora a partir da atuação dinâmica do coordenador pedagógico e equipe gestora 

e do envolvimento efetivo dos professores e demais profissionais da educação, no 

âmbito das coordenações pedagógicas.  

 A coordenação pedagógica constitui-se, desse modo, espaço de singular 

importância para o êxito dos trabalhos da escola organizada em ciclos14 

(Plano de ação coordenação pedagógica em anexo)  

 

7.3 – Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais da 

educação 

 
          De acordo com as diretrizes pedagógicas para organização escolar do 2º ciclo 

para as aprendizagens: bia e 2º bloco “A formação continuada é o segundo elemento 

constitutivo da organização escolar em ciclos. No DF, a formação continuada dos 

profissionais da educação deve contribuir para a melhoria dos processos de ensinar, 

aprender, pesquisar e avaliar. A perspectiva assumida é do desenvolvimento 

profissional docente que contempla, além da formação, a valorização profissional e a 

melhoria das condições de trabalho num continuum que possibilita a revisão das 

trajetórias docentes de forma críticoreflexiva.  

 A formação continuada dos docentes ocorre ao longo de toda a vida profissional 

e não deve ser encarada como um complemento para suprir lacunas e fragilidades 

 
14  DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA e 2º 
Bloco pág 28 
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teórico metodológicas, mas como um repensar permanente da prática pedagógica no 

contexto do cotidiano escolar, à luz dos estudos e pesquisas. Rudduck (1991) refere-

se ao desenvolvimento profissional docente como uma atitude permanente de 

indagação, de questionamento e busca de soluções para as questões complexas que 

emergem no exercício da docência. Nessa perspectiva, a formação continuada 

contribui para a apropriação e ou revisão de concepções e práticas pedagógicas, 

transformando-a em práxis, por meio da reflexão crítica de situações e experiências 

de trabalho vivenciadas na própria escola e da atuação consciente dos docentes. 15 

 A formação continuada inserida no processo de desenvolvimento profissional 

favorece, portanto, uma atitude crítica do educador.  

         O conceito “desenvolvimento” tem conotação de continuidade, evolução e 

processo, superando a tradicional justaposição entre a formação inicial e continuada 

dos professores (IMBERNÓN, 2009). No período inicial de escolarização, o 

compromisso dos educadores com a construção de uma prática pedagógica reflexiva 

é determinante pelos desafios que esse momento representa para professores e 

estudantes. Nesse sentido, a formação do professor do 2º Ciclo do Ensino 

Fundamental deve instrumentalizá-lo para atender às diversidades e perspectivas de 

uma educação integral e inclusiva, compreender os estudantes e o contexto em que 

se encontram inseridos e, principalmente, compreender o processo de 

desenvolvimento humano e a forma como o indivíduo constrói o conhecimento. A 

formação desses profissionais deve ainda ser vista numa perspectiva crítico-reflexiva 

que possibilite a construção de sua autonomia pessoal e pedagógica, que “[...] não se 

constrói (apenas) por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas 

sim, por meio do trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e da (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal” (NÓVOA, 1992, p. 25).  Nesse processo de 

ensinar e aprender, é preciso assumir posturas que favoreçam a pesquisa, a 

investigação e a reflexão crítica sobre a prática pedagógica, bem como estar aberto 

para questionar suas concepções, suas ações, sua visão de mundo e de homem.  

 Nesse movimento de formação profissional, importa ainda entender a aula, os 

espaços coletivos de coordenação e estudo como momentos apropriados para 

suscitar a dúvida, ouvir o outro, conhecer e ser constituído pelos saberes dos outros, 

 
15 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA e 2º 
Bloco pág 22 
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como afirma Imbernón “[...] aprender num ambiente de colaboração, de diálogo 

profissional e de interação social: compartilhar problemas, fracassos e êxitos. Criar 

um clima de escuta ativa e de comunicação” (2009, p.62). 16 

 Na SEEDF, a coordenação pedagógica constitui-se como espaço e tempo 

primordial de formação continuada. Esse espaço e tempo são compostos por 

atividades de estudo, planejamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos na e pela 

escola possibilitando, assim, a promoção de avanços na organização do trabalho 

pedagógico a partir da análise dos desafios e da proposição fundamentada de 

alternativas para sua superação.  

 Vale destacar que o repensar de saberes e fazeres aqui proposto não se 

apresenta dissociado dos conhecimentos e práticas elaborados pelos professores ao 

longo de sua trajetória pessoal e profissional. Tardif (2002, p. 15) confirma esse 

pressuposto quando afirma que “[...] é impossível compreender a natureza do saber 

dos professores sem se colocar em íntima relação com o que os professores, nos 

espaços de trabalho cotidiano, são, fazem, pensam e dizem”. Isso significa que esse 

processo não é definido rígida e externamente nos processos de ensino e 

aprendizagem constituídos e em constituição nas salas de aula e demais espaços 

educativos, sob pena de torná-lo artificial e ineficaz.  

          A formação continuada dos educadores do 2º Ciclo deve efetivar-se 

considerando a articulação teoria e prática, os saberes docentes, o compartilhamento 

de experiências, com ênfase nas aprendizagens dos estudantes, por meio do trabalho 

coletivo. Assim esses profissionais atuarão como corresponsáveis pelo sucesso do 

ciclo, disponibilizando-se a refletir sobre sua prática e a revisar e ampliar o 

conhecimento produzido no espaço escolar e social. A SEEDF possui uma estrutura 

de apoio pedagógico para subsidiar a formação continuada de profissionais. Além do 

espaço e tempo da coordenação pedagógica que possibilitam esse processo e das 

equipes pedagógicas locais que se encarregam de sua organização, os professores 

da rede pública de ensino contam ainda com a Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação (EAPE), as Coordenações da Subsecretaria de Educação 

Básica (SUBEB), as Coordenações Regionais de Ensino (CRE), por meio das 

Gerências de Educação Básica (GEB)/Centro de Referência em Alfabetização (CRA), 

 
16  DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA e 2º 
Bloco pág 23 
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constituindo uma rede de aprendizagem. A EAPE oferta cursos para os profissionais 

da educação, em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica 

(SEEDF, 2014), as Diretrizes Curriculares Nacionais e demais orientações da SEEDF. 

Desse modo, subsidia a formação dos profissionais que trabalham com o 2º Ciclo, 

para que o trabalho pedagógico nas escolas que adotaram os ciclos seja entendido e 

desenvolvido num processo de reflexão-ação-reflexão. A formação dos professores 

do 2º Ciclo da Educação Básica conta ainda com coordenadores e articuladores 

pedagógicos que atuam em nível intermediário. Os professores das turmas do 1º 

Bloco – Bloco Inicial de Alfabetização - são acompanhados e subsidiados, 

pedagogicamente, pela equipe de articuladores dos Centros de Referência em 

Alfabetização (CRA), que funcionam em unidades escolares indicadas por cada 

Coordenação Regional de Ensino. Os professores das turmas do 2º Bloco (4º e 5º 

anos) são acompanhados e orientados pelos coordenadores intermediários dos anos 

iniciais, que são lotados nas Gerências de Educação Básica (GEB) das Coordenações 

Regionais de Ensino (CRE). Assim, cabe à Gerência de Educação Básica (GEB) 

promover a articulação entre o(s) Centro(s) de Referência em Alfabetização (CRA) e 

a equipe de coordenadores intermediários dos anos iniciais 2º Bloco (4º e 5º anos), 

com o objetivo de realizar trabalho integrado no 2º Ciclo (1º ao 5º ano), respeitando 

as especificidades dos Blocos: BIA e 2º Bloco (4º e 5º anos). Essas equipes exercem 

papel preponderante na formação dos profissionais diretamente envolvidos com 

estudantes dos anos iniciais, produzindo, disseminando e socializando 

conhecimentos, experiências e pesquisas vinculadas a temáticas relevantes ao 

processo de ensino e aprendizagem desenvolvido nesse período escolar. Os 

coordenadores intermediários se ocupam ainda de planejar, executar e avaliar a 

implementação da proposta do 2º Ciclo com seus pressupostos teórico-

metodológicos, além de proporcionar momentos específicos para atendimento às 

unidades escolares e suas respectivas demandas.17 

 
 
7.4 – Metodologias de ensino adotadas 
 
 “O conceito de metodologia do ensino, tal como qualquer outro conhecimento, 

 
17  DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA e 2º 
Bloco pág 24,25,26 
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é fruto do contexto e do momento histórico em que é produzido. Sendo assim, talvez 

não exista apenas um conceito geral, universalmente válido e histórico de 

metodologia, mas sim vários, que têm por referência as diferentes concepções e 

práticas educativas que historicamente lhes deram suporte”. (VEIGA, 1998, p.38).   

 
7.5 – Organização Escolar Em Ciclos Para As Aprendizagens 
 
  No DF A organização escolar em ciclos para as aprendizagens fundamenta-se 

na concepção de educação integral assumida pela SEEDF, entendida para além da 

ampliação do tempo do estudante na escola. Educação integral implica compreender 

o sujeito como ser multidimensional em processo permanente de humanização e 

desenvolvimento do pensamento crítico a partir da problematização da realidade que 

o cerca e atuação consciente e responsável na construção de uma sociedade mais 

justa e solidária. 18 

 A relevância desses propósitos torna inaceitável que a educação e os ganhos 

dela decorrentes fiquem restritos a uma parcela da população. A democratização dos 

saberes que assegurem a todos os indivíduos o direito legal e inalienável de aprender 

é tarefa urgente e necessária. Assim, a sistematização do trabalho pedagógico na 

escola organizada em ciclos constitui-se como “[...] possibilidade de se recorrer a 

pedagogias diversificadas e diferenciadas, a fim de contemplar os diferentes modos 

de aprender sem, contudo, abandonar os preceitos da Pedagogia Histórico-Crítica e 

da Psicologia Histórico-Cultural” (SAVIANI, 2007). 

               Dentro dessa perspectiva, a organização escolar em ciclos apresenta-se 

como alternativa favorável à democratização da escola e da educação, permitindo ao 

estudante o livre trânsito entre os anos escolares sem a interrupção abrupta da 

reprovação ano a ano. Essa sistemática de organização garante o respeito à 

heterogeneidade dos tempos e modos de aprender que caracterizam os sujeitos e 

amplia suas chances de sucesso. Vale destacar que o respeito aos tempos de 

desenvolvimento dos estudantes, implícito na proposta de ciclos, não se dissocia da 

organização de um trabalho que possibilite a esses sujeitos aprender 

progressivamente.  

           A adoção de estratégias pedagógicas que viabilizem esse progresso impede 

 
18 18 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA e 2º 
Bloco pág 17 
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que os estudantes permaneçam na escola e avancem nos anos escolares sem 

aprender, ou seja, que a exclusão ocorra no interior da própria escola (BOURDIEU & 

PATRICK, 1998).  Reforçando esse pressuposto, Mainardes (2009) ressalta que a 

organização em ciclos somente faz sentido se resultar em um estado qualitativo 

superior no que se refere à garantia do direito à educação, à apropriação do 

conhecimento pelos estudantes e à concretização de um projeto transformador da 

escola e da sociedade. Em outras palavras, a organização escolar em ciclos só terá 

êxito se avançar em relação à organização escolar seriada e suas limitações que, 

segundo Villas Boas (2010), se caracteriza pelo desenvolvimento de um trabalho 

fragmentado, não diferenciado e na avaliação centrada em notas que resultam na 

aprovação ou reprovação dos estudantes.  Organizar a escola em ciclos requer 

que o ensino seja entendido em função das aprendizagens, ou seja, tanto a 

preocupação referente ao ensino quanto a compreensão sobre o modo como o 

estudante aprende favorecem a organização do trabalho pedagógico, no sentido de 

garantir as aprendizagens. Essa concepção de organização escolar centrada nas 

aprendizagens (SORDI, 2010) traz desdobramentos significativos que demandam 

concepções e práticas voltadas à progressão continuada para as aprendizagens dos 

estudantes, princípio basilar da organização escolar em ciclos para as aprendizagens, 

adotada pela SEEDF e que pressupõe elementos organizadores do trabalho 

pedagógico escolar.19 

 
 
7.6 – Outros Profissionais 
 
7.6.1 – Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos Generalista 
 
 
 

Para o atendimento complementar dos Alunos com Necessidades Educativas 

Especiais – ANEEs, o CAIC Helena Reis conta com o Atendimento Educacional 

Especializado – AEE, constituído por professor especializado e sala de recursos 

generalista. 
 

O objetivo principal do AEE é oferecer suporte ao projeto de inclusão dos 

ANEEs da escola. Para isso a intervenção baseia-se em momentos distintos, a saber: 

 
19 19 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA e 2º 
Bloco pág 18,19 
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no atendimento complementar aos ANEEs em sala de recursos no horário contrário 

ao de matrícula; na orientação aos professores que atuam com esses alunos em 

momentos de coordenação e na realização das atividades em sala; durante os 

encontros coletivos promovidos pela escola, como reuniões coletivas e conselhos de 

classe; na realização de estudos de casos, adequações curriculares e avaliações 

psicopedagógicas dos ANEEs (juntamente com o Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem - SEAA); em reuniões para tratar de casos específicos de alunos, 

juntamente com a família e professores. 
 

O atendimento em sala de recursos é realizado duas vezes por semana uma 

hora e meia cada. O foco desse atendimento é na aprendizagem diferenciada, 

orientada pelas necessidades e potencialidades de cada aluno, bem como nas 

habilidades e competências requeridas para sua série, por meio de recursos diversos, 

como: material concreto, jogos educativos e de raciocínio, livros de literatura infantil, 

atividades lúdicas, softwares educativos, etc. 
 

“Será realizado ao longo de 2020 um trabalho de sensibilização de toda a 

comunidade escolar (pais, funcionários e alunos) sobre a importância da aceitação 

das diferenças por meio principalmente da aceitação das diferenças por meio de 

histórias contadas, filmes, leitura de textos diversos e outras apresentações. 
 

A nossa escola é considerada como inclusiva desde o início do ano letivo de 

2007. Desde então, nós todos, enquanto comunidade escolar, estamos aprendendo a 

realizar na prática o projeto de inclusão dos ANEEs. Ainda temos muito que melhorar, 

porém já tivemos avanços consideráveis, questões como acessibilidade e adequação 

curricular já fazem parte da nossa pauta. A nossa experiência somada aos avanços 

da Secretaria de Estado de Educação – SEEDF no que se refere à inclusão, tem 

favorecido aos nossos ANEEs, ganhos como a chegada do monitor de educação 

especial para os alunos com altas necessidades tem facilitado bastante a realização 

das práticas pedagógicas presentes no nosso cotidiano. Acreditamos que estamos no 

caminho certo e que cada vez mais vamos melhorar. 

 
 
7.6.2 – Atendimento Educacional Especializado - A estudantes com Altas 
Habilidades/ Superdotação 
 

Consiste no atendimento às necessidades educativas dos estudantes 

identificados com potencial de talento artístico e/ou acadêmico em salas de aula do 

ensino regular. Fundamenta-se no desenvolvimento de estratégias diferenciadas de 
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abordagem das habilidades e competências do currículo comum, com vistas à 

suplementação, diferenciação, modificação e ao enriquecimento curricular. 

Os estudantes frequentam normalmente as atividades na sala de aula do 

Ensino Regular e são atendidos no contra turno, de uma a duas vezes por semana, 

em Salas de Recursos de altas habilidades/superdotação. 

A equipe de atendimento é formada por: psicólogo(a), professor(a) itinerante e 

professor(a) mediador(a) na área de talento artístico e na área acadêmica; esses são 

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades na sala de recursos com horário 

definido com os pais e estudantes. (Plano de ação anexo) 

 

 
7.6.3 – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
 

 

O Serviço da Equipe de Especializada de Apoio à Aprendizagem, no contexto 

da educação para a diversidade, apresenta-se como uma proposta de atuação numa 

perspectiva institucional, preventiva, interventiva e colaborativa. Nesse sentido, o 

SEAA busca, por meio do conhecimento do contexto escolar contribuir para o 

processo de escuta institucional, nos diversos espaços e tempo que permeiam o 

cotidiano educacional apoiando o processo de gestão e assessorando o processo de 

Ensino Aprendizagem, com vista a implementação de avaliação formativa e 

promovendo adequações educacionais, bem como auxiliando no processo de 

formação contínua da comunidade escolar. 
 

O EEAA objetiva o trabalho colaborativo entre os profissionais das salas de 

apoio recurso, generalista e altas habilidades, SOE, direção, coordenadores, 

professores e auxiliares. 
 

A proposta de trabalho do SEAA  para  2020 é atuação preventiva, interventiva 

e colaborativa, no sentido de auxiliar a reflexão sobre a prática pedagógica, tendo em, 

vista a superação das dificuldades de aprendizagem, principalmente aquelas 

referentes ao desenvolvimento da leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático, 

apresentadas pelos alunos dos Ciclos de Aprendizagem da Etapa I e II, do 1ª ao 5º 

ano, do Ensino Fundamental Séries Iniciais. 
 

A partir daí, apresenta-se como objetivo geral do SEAA assessorar as ações 

desenvolvidas pela escola pertinentes ao processo de ensino- aprendizagem, 

possibilitando a compreensão dos fatores que podem determinar o fracasso escolar, 
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para assim intervir adequadamente frente às necessidades manifestados pelo corpo 

docente e discente. 
 

Apresenta-se como objetivos específicos do EEAA: 
 

 Conhecer, através do mapeamento institucional, as especificidades e 

demandas relacionadas ao processo ensino-aprendizagem;  

 

 Promover e participar da formação contínua dos professores com estudos, 

reflexões e oficinas relacionados ao processo de ensino-aprendizagem;  
 

 Assessorar o planejamento do projeto interventivo e demais projetos 

desenvolvidos na instituição, junto à equipe gestora e pedagógica da escola;  
 

 Participar efetivamente de reuniões pedagógicas, reunião de pais, conselho de 

classe, encontros individuais e/ ou coletivos bem como de Grupo de Apoio 

coletivo buscando intervir adequadamente por meio da escuta institucional, na 

perspectiva de um trabalho colaborativo;  
 

 Intervir e mediar, numa perspectiva institucional, indireta e diretamente no 

processo de ensino-aprendizagem, conforme a demanda escolar, buscando 

conhecer e avaliar os fatores que interferem no sucesso escolar e propondo 

adequações educacionais;  
 

 Implementar o Grupo de Apoio coletivo (GRAC) como estratégia de 

intervenção, numa atuação colaborativa, para mediar junto aos casos omissos, 

aqueles em que se evidenciam conflitos nas esferas cognitivas, afetivo, social 

e familiar, buscando propor e executar ações viáveis para amenizar ou 

erradicar a situação vivenciada.  

 Otimizar o Projeto de Transição dos alunos laudados, ANEE’s para que possam 

ter uma continuidade no desenvolvimento pedagógico e social na escola 

sequencial e também na própria instituição educacional. 

 

7.6.4 – Serviço de Orientação Educacional 
 

A Educação é uma prática social, e a Orientação Educacional deve ser vista 

como uma prática que ocorre dentro da escola, mas cujas atividades podem e devem 

ultrapassar seus muros. É perceptível que a Orientação está cada vez mais junto à 

Educação como um todo, na busca das finalidades de um projeto político-pedagógico 

formulado para a escola, em favor de seus próprios alunos. 
 

A Orientação possui caráter mediador junto aos demais protagonistas da escola 



47 
 

no resgate de uma ação mais efetiva e de uma educação de qualidade nas escolas. 

O orientador está comprometido com a formação da cidadania dos alunos, 

considerando, em especial, o caráter da formação da subjetividade. Busca-se 

conhecer a realidade e transformá-la, para que seja mais justa e humana. São os 

orientadores, os coadjuvantes da prática docente. 
 

A Orientação tem que se desenvolver através de um trabalho participativo, 

onde o currículo deve ser construído por todos, e onde a interdisciplinaridade deve 

ser buscada para uma melhor compreensão do processo pedagógico da escola. O 

trabalho é conjunto, integrado, e todos estão comprometidos com o processo e os 

resultados. 

 
 

A Orientação Educacional tem como objetivo contribuir para a melhoria do 

ensino, promovendo ação-reflexão das atividades educativas como forma de facilitar 

a socialização do conhecimento e ampliar as possibilidades do aluno de compreender 

e agir no mundo como cidadão crítico e participativo. Neste ano de 2020, ressaltamos 

aqui a preocupação de um trabalho voltado para a Cultura de Paz, que será percebida 

no decorrer de todas as atividades programadas. 

 
7.6.4 – Educação Integral 

 

A sociedade a cada dia exige mais e mais cedo do cidadão, requerendo assim 

uma preparação maior do educando para acompanhar as transformações sociais, 

políticas e econômicas do mundo em que vivemos. 
 

Cabe então à escola buscar meios que preparem a criança para a vida, onde ela 

possa desenvolver-se e exercer sua cidadania plenamente. 
 

O Projeto da Educação Integral tem a intenção de subsidiar o aluno no 

desenvolvimento de suas habilidades e competências, possibilitando que este se 

desenvolva na sua totalidade através de atividades extracurriculares que despertem 

seu interesse, tais como: jogos pedagógicos, artesanato, música, atividades 

desportivas e reforço escolar. 
 

Nossa proposta é despertar esse interesse em estudar e colaborar para que a 

aprendizagem aconteça de modo efetivo. 

 
 
 
Objetivo Geral: Favorecer de forma eficaz, a evolução do aluno em áreas importantes 

para seu desenvolvimento escolar de acordo com o nível de aprendizagem em que 
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se encontra, superando suas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, para 

reduzir a evasão escolar e promover o acesso e a permanência do aluno na Instituição 

Educacional, melhorando a qualidade do ensino, aumentando o índice de aprovação 

e diminuindo a defasagem idade/série através de atividades diversificadas. 

 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Auxiliar no aprendizado do letramento do educando;  
 

 Desenvolver o raciocínio lógico-matemático;  
 

 Estimular a socialização e auto-estima do aluno;  
 

 Realizar atividades desportivas, visando desenvolver a psicomotricidade;  
 

 Oportunizar ao educando o aprendizado de trabalhos artesanais;  
 

 Explorar a música para ensinar valores e hábitos sociais;  
 

 Adotar bons hábitos, posturas e atitudes;  
 

 Comprometer-se com regras;  
 

 Reconhecer a importância do dialogo, do amor e do relacionamento pessoal e 
familiar.  

(Plano de ação anexo) 

 

7.6.5 – CIDs – Centros de Iniciação Desportiva 

 

 

Os Centros de Iniciação Desportiva (CID) foram criados pela Secretaria de 

Educação do DF com o objetivo de oportunizar a alunos da Rede Pública de Ensino o 

conhecimento técnico e tático das práticas desportivas, buscando identificar suas 

diferentes aptidões e interesses, num processo de seleção e formação de futuros 

atletas. 
 

O CAIC Helena Reis sedia os CIDs de Futsal, Voleibol e Ginástica Rítmica. 

Atende alunos desta Instituição Educacional e demais escolas da redondeza. 
 

Os trabalhos realizados pelos CIDs não visam somente à prática desportiva, 

mas também as questões de autoestima, disciplina, consciência da coletividade, 

espírito de competitividade (ganhar/perder). Trabalham ainda atitudes e valores para 

que os estudantes se tornem cidadãos solidários, críticos, éticos e participativos 

prontos para interagir na sociedade. 
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7.6.6 – Sala de Leitura 
 

A sala de leitura tem um papel integrador e despertador de um mundo além das 

fronteiras da realidade. 

Integrador, porque na Sala de Leitura temos professores readaptados devido a 

problemas de saúde e físico, que fazem atendimento a comunidade escolar e auxiliam 

no desenvolvimento do Projeto de Leitura da Escola, com isso todos estão sendo 

inseridos as atividades pedagógicas respeitando as suas limitações e restrições 

laborais. 

Despertador, porque ajuda a criança a usar sua imaginação para viajar pelos 

diversos gêneros textuais, contribuindo com os alunos para uma buscar pelo 

aprimoramento da leitura e compreensão textual. 

 
 
7.7 – Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 
 
7.7.1 – Projeto Interventivo 

 

O projeto Despertar (projeto interventivo) do CAIC Helena Reis, tem a finalidade 

de proporcionar aos alunos das turmas de 1º ao 5º anos, que estão em defasagem 

idade/série e na aquisição de conteúdo (pré-requisitos básicos para suas séries), uma 

aprendizagem significativa com atividades desafiadoras e possíveis de serem 

realizadas por meio de intervenções. 

O desenvolvimento do letramento linguístico será realizado por meio de jogos 

e literatura (gêneros variados) e temas/atividades escolhidos quinzenalmente. 

O projeto interventivo acontecerá em parceria com a Educação Integral 

(sempre que possível) alunos que forem selecionados para participar do projeto 

interventivo serão incluídos na Educação Integral mediante autorização dos 

responsáveis, via formulário próprio.  Quando o aluno não autorizado a participar do 

projeto interventivo os responsáveis deverão justificar também através de formulário 

próprio. Às terças-feiras (4º e 5º anos) e quintas-feiras (1º ao 3º ano) no contra turno 

com duração de 1h a 1h30 de acordo como planejamento do professor.   
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7.7.2 – REAGRUPAMENTOS 
  

O Reagrupamento é uma estratégia de trabalho em grupo, que atende a todos 

os estudantes, permitindo o avanço contínuo das aprendizagens a partir da produção 

de conhecimentos que contemplem as possibilidades e necessidades de cada 

estudante; durante todo o ano letivo. Possibilita a mediação entre pares, pois os 

próprios estudantes auxiliam uns aos outros, na socialização de saberes e 

experiências. Os Reagrupamentos não buscam a homogeneidade, mas a 

necessidade de diferenciação e individualização de práticas voltadas às reais 

necessidades dos estudantes.  

      A avaliação formativa é imprescindível nesse processo, uma vez que por 

meio dela ocorre o diagnóstico das condições de aprendizagem dos estudantes e a 

adoção de estratégias em prol de seu avanço. 

       Uma etapa importante dos Reagrupamentos é o registro das atividades 

desenvolvidas e dos resultados alcançados, na perspectiva de um processo formativo 

de avaliação. Esse registro deve ser feito de acordo com as orientações da Secretaria 

de Estado de Educação do DF, no Diário de Classe, tanto do professor que encaminha 

o estudante, quanto do que o recebe, e por meio de outros instrumentos como: 

portfólio, diário de bordo. No CAIC Helena o registro dos reagrupamentos, além de 

ser feito no diário de classe, também é feito em formulário próprio da instituição. 

O Reagrupamento intraclasse, como o próprio nome indica, consiste na 

formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário das aulas. 

Em determinados momentos, as atividades podem ser as mesmas para todos os 

grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a desenvolver. Em outros, a atividade pode 

ser a mesma para todos, porém com comandos distintos, conforme o processo de 

aprendizagem de cada estudante ou grupo. Há ainda situações em que cada grupo 

receberá um desafio diferente. O que determina a opção pela forma de organização 

dos grupos, pela periodicidade de realização e ou pelo trabalho que será desenvolvido 

é o diagnóstico das necessidades e possibilidades de aprendizagem, realizado pelo 
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professor.20. O Reagrupamento Intraclasse no CAIC Helena Reis é realizado 

semanalmente (1 vez e/ou 2 vezes) de acordo com a necessidade da turma. 

O Reagrupamento interclasse é uma dinâmica que enriquece e alarga as 

experiências estudantis e docentes por meio do diálogo entre as turmas. Nesses 

momentos, são formados grupos de estudantes de diferentes turmas, do mesmo ano 

ou não, do mesmo bloco ou não, a partir de necessidades e possibilidades 

diagnosticadas. Os professores dessas turmas e outros profissionais da escola se 

distribuem na organização e acompanhamento do trabalho de cada grupo, 

considerando-se as especificidades de cada um deles. Assim como não há grupo fixo 

de estudantes, também o professor não permanece o tempo todo com o mesmo 

grupo. O reagrupamento interclasse é realizado no CAIC Helena Reis, semanalmente 

e/ou quinzenalmente de acordo com o planejamento realizado para o período. 

8-Estratégias de Avaliação 

8.1 - Avaliação em larga escala  

 

Este é o terceiro nível da avaliação, desenvolvido pelo Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB), do Ministério da Educação, por meio do Instituto de 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (MEC/INEP). Os dados fornecidos por esse 

nível são interpretados e analisados por equipes da SEEDF e enviados às escolas 

para que, orientadas pelo setor responsável pela temática da Secretaria, incorporem 

esses dados aos já registrados, façam análises e promovam as ações que fortaleçam 

o trabalho da escola. Essa é uma das funções da avaliação da escola por ela própria, 

quando reconhece as ações exitosas e as que necessitam de melhoria. 

 Aqui se dá o entrelaçamento da avaliação em larga escala e da avaliação para 

as aprendizagens, tendo a avaliação institucional como a mediadora, como defendem 

(Freitas et al, 2009). Todos os momentos coletivos da escola, os dados fornecidos 

 
20 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA e 2º 
Bloco pág 56,57 
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pelo trabalho de sala de aula, os advindos da avaliação em larga escala e os do 

SIPAEDF são confrontados e analisados: este é o ápice da avaliação educacional. 21 

 8.2- Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação do Processo de Ensino e 

Aprendizagem 

 

A palavra avaliação possui um sentido bem amplo, gerando possibilidade de 

diferentes significados e interpretações. Pode-se aplicar o termo avaliação no sentido 

de verificar, medir, classificar, diagnosticar, atribuir juízo, ou seja, emitir julgamento de 

alguém ou de alguma coisa, partindo de critérios definidos. Por outro lado, os dados 

da avaliação nada mais são que subsídios para orientar a tomada de decisão ou, 

ainda, para elaborar e apresentar diagnóstico. Partindo dessas constatações, pode-

se afirmar que avaliar significa diagnosticar o grau de adequação entre os 

conhecimentos desenvolvidos e os critérios em relação aos objetivos previamente 

estabelecidos, assim sendo, podemos concluir que a não definição de critérios e 

objetivos anula qualquer prática de avaliação. 

 
Assumimos, pois, a avaliação como acompanhamento e transformação 
através 

 
da observação, registro, análise, comunicação e tomada de decisões. 
 

A avaliação é um elemento do processo de ensino e aprendizagem que deve 

ser considerado numa visão global. Longe de ser apenas um momento final na 

aprendizagem é o resultado de acompanhamento contínuo e sistemático. 

 
A avaliação deve considerar o desenvolvimento das capacidades dos alunos 

não somente em relação a conceitos, mas procedimentos e atitudes. Para que isso 

aconteça há necessidade de mudança de mentalidade sobre o processo do ensinar e 

aprender: o papel ativo do sujeito na aprendizagem escolar, a aprendizagem 

interdisciplinar, o desenvolvimento de competências e habilidades, a interligação das 

várias culturas que perpassam a escola. 

O conceito de avaliação contido nesta proposta está vinculado a um processo 

de trabalho que visa a ajudar o aluno a ir se construindo como pessoa humana, se 

instrumentalizando. 

Faremos um diagnóstico para evidenciar as necessidades a partir do confronto 

entre a situação atual e a situação desejada. 

 
21 DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL: avaliação para 
as aprendizagens, avaliação institucional e avaliação em larga escala. Pág 25-26 
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A avaliação que buscamos tem caráter de acompanhamento do processo 
contínuo. 

 
8.2.1 - Avaliação no Processo de Ensino e Aprendizagem 
 

 

A SEEDF adota como diretriz de avaliação na Educação Básica uma 

concepção de avaliação processual, contínua e participativa, numa visão formativa, 

primando pela formação humana em consonância com os pressupostos da qualidade 

social, definidos pela Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada no ano 

de 1990, em Jomtien, Tailândia. 
 

Para atender aos princípios definidos nesta Conferência (satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem dos alunos, busca de um ambiente favorável 

à aprendizagem e qualidade) a avaliação terá um caráter formativo, buscando 

construir outra cultura avaliativa, na medida em que se toma uma prática investigativa, 

com o intuito de compreender o movimento das aprendizagens em sua complexidade 

(Esteban. 2005). 
 

O Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, traz uma 

abordagem ancorada na formação pedagógica em ciclos o que implica, 

necessariamente, numa mudança da prática pedagógica com o propósito de 

desenvolver aprendizagens significativas e valorizar as relações interativas no 

processo educativo. Dessa forma, também é necessária a mudança da prática 

avaliativa, de modo a assegurar coerência com os pressupostos teóricos deste 

Currículo. 
 

A formação em ciclos deu-se início através da implementação do BIA (Bloco 

Inicial de Alfabetização) que objetiva oportunizar às crianças no período de 

alfabetização o acesso ao conhecimento, promovendo a progressão continuada e 

assegurando o sucesso escolar. O tempo único de 03 anos para que o conjunto de 

habilidades definidas para cada uma das Etapas do Bloco fosse trabalhado, 

assegurando o desenvolvimento da criança, bem como sua alfabetização e 

letramento, conduzindo a um trabalho pedagógico renovado pelas práticas docentes 

coerentes com esta ideologia, por meio da formação continuada1. Atualmente, o 

período que anteriormente era compreendido como BIA passou-se a integrar a 

proposta maior em formação através dos Ciclos de Aprendizagem equivalendo ao 

Segundo Ciclo - Etapa I. Nesse contexto, os 4º e 5º anos do antigo sistema de 

seriação, passaram a compreender ao Segundo Ciclo – Etapa II. 
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Entender os ciclos de aprendizagem implica na adoção do trabalho pedagógico 

coletivo em que todos os profissionais envolvidos planejem, executem e avaliem o 

processo de ensino e aprendizagem de forma cooperativa, integrada e coletiva. Esta 

perspectiva implica numa visão de gestão democrática do ensino em que a 

comunidade escolar, direção, profissionais da educação, especialistas, secretários, 

porteiros, enfim, todos os que atuam na escola participem ativamente do seu 

cotidiano. 
 

Pensar nesta proposta avaliativa requer uma profunda reflexão, afinal, este tem 

sido um tema muito discutido, no entanto as práticas pouco têm mudado. Paulo Freire 

discute esta dialética: 

 
Isto significa que todo conhecimento 
novo surge quando outro conhecimento 
se torna velho e não mais corresponde 
às necessidades do novo momento, não 
mais responde às perguntas que estão 
sendo feitas. Por causa disso, cada 
conhecimento novo, ao surgir, espera 
uma própria vez de ser ultrapassado pelo 
próximo conhecimento novo, o que é 
inevitável (2003, p. 126). 

 
Precisamos discutir a dialética teoria e prática, e uma das formas será refletindo 

sobre nossas ações. Neste aspecto Esteban (2005, p. 31) declara que "é preciso uma 

redefinição metodológica da avaliação para acompanhar a transformação 

epistemológica que a emergência de um novo paradigma anuncia". Ao avaliar é 

preciso ter clareza sobre as diretrizes previstas para cada Etapa dos Ciclos de 

Aprendizagem, descritas no Currículo em Movimento Segundo Ciclo do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. 

 
Referindo-se à avaliação, Villas Boas (2003, p. 175) aponta que ''uma 

possibilidade de se superar a avaliação classificatória, autoritária, punitiva e 

excludente “será por meio da inserção da avaliação no planejamento do trabalho 

pedagógico da escola". Afirma ainda, que havemos de repensar as nossas práticas 

avaliativas no intuito de integrar o trabalho pedagógico que será desenvolvido em 

nossa sala de aula, a fim de possibilitar a efetiva aprendizagem de todas as crianças. 

Afirmação complementada por Esteban "a busca de outros percursos para o "fazer 

pedagógico" conduz a um processo em que a avaliação [torna-se] parte integrante do 

currículo" (idem, 114 - 1l9). 
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Considerando a avaliação o eixo do trabalho pedagógico, e objetivando 

conhecer cada urna das crianças, foi traçado o perfil de entrada dessas crianças nos 

Ciclos de Aprendizagem, para identificar os conhecimentos que trazem consigo; ou 

seja, os conceitos e as hipóteses que têm acerca da leitura e da escrita, para que as 

ações a serem planejadas permitam intervir e oportunizar o avanço no processo de 

aprendizagem. 
 

Esse diagnóstico indicará também, os alunos que apresentam condições para 

avançarem nos seus estudos. Para promover o avanço há necessidade de que esses 

alunos permaneçam em outra turma pelo tempo necessário a uma avaliação mais 

detalhada de seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional e psicomotor 

(vivência). Após esse período, uma análise realizada pelos professores envolvidos 

definirá o avanço ou não do aluno. O avanço deverá, ainda, ser discutido por uma 

Comissão composta pelo professor de origem do aluno, professor do ano posterior, 

coordenador pedagógico, orientador educacional, secretário escolar, direção da 

escola e pais e/ ou responsáveis. 
 

O acompanhamento do processo individual dos alunos ao longo do ano letivo 

será feito pelo professor e equipe pedagógica por meio de várias estratégias, 

destacando-se os registros no Diário de Classe e no Relatório Individual Descritivo. 

Ao final do Segundo Ciclo Etapa I será traçado o perfil de saída desses alunos visando 

a análise dos resultados alcançados com as estratégias pedagógicas implementadas, 

focando na continuidade desses alunos nos Ciclos de Aprendizagem para a sequência 

qualitativa na Etapa II. 
 

Sabemos que os estudos de Emilia Ferreiro (1989) mostram a ontogênese da 

aprendizagem, ou seja, como todo ser humano, independentemente da idade 

cronológica, percorre um caminho para adquirir o conhecimento da língua escrita, 

sendo assim torna-se fundamental conhecer os conceitos, as representações2, as 

subsunções3 e as necessidades de cada criança para lhe oportunizar situações de 

aprendizagens significativas que lhe possibilitarão a apropriação deste conhecimento. 
 

Vygotsky (apud Moreira, 1999) analisa a importância do conhecimento que a 

criança possui para seu processo de aprendizagem quando nos aponta a Zona de 

Desenvolvimento Proximal e Real. Conhecendo-a podemos identificar aquilo que a 

criança consegue fazer sozinha e aquilo que conseguirá realizar com a mediação 

social. Motivo pelo qual a interação entre o professor/criança e criança/criança nessa 
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mediação social apontada por Vygotsky e Wallon (apud Galvão, 2000, p. 50), é 

fundamental. Para esses estudiosos "a aprendizagem se dá num processo que se faz 

nas e pelas interações sociais". 
 

Torna-se, também, imprescindível lançar um novo olhar para o erro. Os erros 

são considerados situações significativas para a ação educativa; será preciso 

compreendê-los como aquilo que a criança "ainda" não sabe e/ou que evidenciam as 

necessidades de aprendizagem a serem sanadas conforme os princípios apontados, 

por Esteban. 

 
 

Em lugar de indicar a ausência de conhecimento, o 
erro revela os conhecimentos já consolidados e 
sinaliza conhecimentos necessários e em processo 
de construção; revela a multiplicidade de 
conhecimentos, lógicas, processos; indica trajetos 
possíveis, diferentes do padrão; expõe a 
multiplicidade que efetivamente compõe a sala de 
aula (2002, p.5). 

 

 

Uma avaliação global implica numa análise criteriosa do processo vivenciado 

pela criança, tomando como princípio sua trajetória ao longo de um percurso. 

Conforme Villas Boas4 "os registros em diversos instrumentos avaliativos - portfólios, 

registros diários, como o diário reflexivo, e caderno de observações do professor", são 

instrumentos que viabilizam a construção do processo individual da criança em 

relação às habilidades estabelecidas para os Ciclos bem como sua situação em 

relação aos objetivos estabelecidos para cada etapa. 

O principal critério estabelecido para a enturmação das crianças é a idade 

cronológica, dessa forma é de fundamental importância que o professor, por meio da 

Avaliação Diagnóstica, identifique os conceitos que a criança já dispõe, bem como as 

habilidades e competências já adquiridas para organizar o seu trabalho pedagógico. 

Esse diagnóstico será a base para o planejamento do professor e subsidiará a 

construção de estratégias pedagógicas como os reagrupamentos, o projeto 

interventivo, bem como justificará possíveis avanços e outras ações didáticas 

cotidianas. Além disso, fornecerá dados para se traçar o perfil de entrada da criança 

nos Ciclos de Aprendizagem e oportunizará a cada uma delas o acesso ao 

conhecimento e a permanência na escola, assegurando seu sucesso escolar. 

Esteban enfatiza que "avaliar é indagar e indagar num processo compartilhado, 
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coletivo, em que todos se aventuram ao conhecimento buscando o autoconhecimento" 

(2005, p. 34). Por este motivo, a avaliação deve ser realizada de forma a se fazer 

cumprir a função social da escola, que é oportunizar aos sujeitos a ampliação dos 

seus conhecimentos tornando-os críticos, questionadores e autônomos, considerando 

seus saberes e as diversas culturas e, dessa forma, se emanciparem e intervirem na 

sociedade. 

Para garantir a consolidação desta concepção, a SEDF adota o uso do RAV - 

Relatório de Desenvolvimento Individual do Aluno, que deve ser utilizado com o 

respeito ao ritmo de cada criança, acompanhando seu singular processo de 

aprendizagem. Villas Boas (2003, 2004) enfatiza a importância das informações 

obtidas através das avaliações: formal e informal, registradas neste Relatório que 

deve ser utilizado como instrumento de acompanhamento do trabalho pedagógico.4 

VILLAS BOAS, Freitas de Maria Benigna; SOARES Sílvia Lúcia; ARAÚJO, Ivanildo 

Amara de. Bases Pedagógicas do Trabalho Escolar. Curso PIE/UNB: Módulo VI, 

volume 1. Universidade de Brasília. Faculdade de Educação. Secretara de Estado de 

Educação do Distrito Federal, 200 

 

 
8.3 - O Conselho de Classe no CAIC Helena Reis 
  

Após vivenciar por alguns anos os conselhos de classe, percebemos que o 

mesmo era extremamente cansativo, enfadonho e demandava muito tempo, o seu 

papel como espaço democrático não se concretizava, não conseguíamos dialogar 

com fins a avaliação e a auto avaliação do trabalho dos professores da escola e da 

equipe gestora. Apesar das formações continuadas no lócus da escola e da SEEDF, 

apontar para um conselho de classe democrático. 

 Percebemos um distanciamento entre a teoria e a pratica dos professores 

quanto a avaliação do aluno, bem como a ausência de auto-avaliação e auto critica 

do processo ensino aprendizagem por todos os sujeitos nele envolvidos. Os 

instrumentos de avaliação caracterizavam-se como descontextualizados, excludentes 

e classificatórios. Passávamos uma media cinco horas, relatando de cada aluno da 

escola, em média 980; o número de faltas, os alunos não alfabetizados, os apáticos, 

os alunos em vulnerabilidade social e situação de risco.; encaminhamentos feitos ao 
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SOE/EEAA/orientador/psicólogo e pedagogo; necessidades de fonoaudiólogo, 

oftalmologista, alunos indicados para o GRAC (Grupo de apoio Coletivo)   

 O que fazer? Quais ações minimizaram aquela angustia coletiva? Era hora de 

reorganizar o trabalho pedagógico da escola no seu espaço e tempo adequados às 

nossas necessidades. Percebeu-se que estamos indo ao encontro do que propõe o 

documento das Diretrizes de Avaliação quando este relata sobre a dinâmica do 

conselho precisa adotar. Vejamos o que diz esse documento:  

 “O Conselho de classe é desenvolvido no sentido de identificar, 

analisar e propor elementos e ações para serem articuladas pela e na 

escola. Essa instancia cumpre papel relevante quando consegue 

identificar o que os estudantes aprenderam e o que deve ser feito por 

todos para que as aprendizagens aconteçam. Orientamos que sejam 

envolvidas as famílias, outros profissionais da escola e os próprios 

estudantes para auxiliarem nas reflexões e nas proposições de projetos 

interventivos e demais atos que possam colaborar para que sejam 

garantidas as aprendizagens de todos na escola.” (Diretrizes de 

Avaliação – SEEDF, p.44-45) 

 

 Ao fazermos esta leitura do contexto escolar percebemos a necessidade 

urgente de sairmos dessa ótica burocrática e classificatória nos conselhos de classe 

e resgatarmos a efetivação de estratégias de ensino e aprendizagens e fazer desses 

momentos avaliativos a culminância dos resultados e o compartilhamento de 

experiências exitosa com vistas a reflexão e à reorganização das nossas práticas com 

a intenção única de gerar aprendizagens formadoras e transformadoras dos sujeitos 

envolvidos no processo escolar. 

 Nessa organização fizemos a releitura de algumas ações já existentes na 

escola e propusemos outras ações significativas para essa mudança. 

 De acordo com a lei nº 4.751 de 7 de fevereiro de 2012, do sistema de Ensino 

e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Publico do Distrito Federal. 

  Art. 35. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão 

democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino 

e de aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas 

existentes na escola. 

 § 1º O Conselho de Classe será composto por: 
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 I – Todos os docentes de cada turma e representante da equipe 

gestora, na condição de conselheiros natos; 

 II – Representante dos especialistas em educação;  

III – Representante da carreira Assistência à Educação;  

IV – Representante dos pais ou responsáveis;  

V – Representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro 

segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus 

pares, garantidos a representatividade dos alunos de cada uma das 

turmas; 

 VI – Representantes dos serviços de apoio especializado, em caso 

de turmas inclusivas. 

 § 2º O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a 

cada bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por 

solicitação do diretor da unidade escolar ou de um terço dos membros 

desse colegiado. 

§ 3º Cada unidade escolar organizará o funcionamento do Conselho 

de Classe em conformidade com as Diretrizes da SEEDF. 

 As reuniões dos Conselhos de Classe são momentos propícios não só da 

avaliação formal, mas à ocorrência de avaliação informal. É preciso que se reflita 

sobre seus benefícios, de modo que se possa tirar proveito delas e não as usar para 

desvalorizar a imagem dos estudantes frente a todos os presentes. A avaliação 

informal deve ser sempre encorajadora e jamais servir para constranger e punir o 

estudante. Afinal de contas, o papel da escola é contribuir para a formação do cidadão 

capaz de inserção social crítica, o que somente será obtido se a avaliação estiver a 

serviço das aprendizagens de todos. 

 No início do ano letivo são distribuídas, aos professores, equipes de apoio, e 

demais funcionários, as diretrizes pedagógicas da Instituição Educacional CAIC 

Helena Reis, onde os Conselhos de Classe da Educação Infantil e dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, já estão pré agendados para todo o ano letivo vigente. 
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8.3.1 – O Pré -Conselho 
 
 A organização ou dinâmica das reuniões do Conselho de Classe é de 

autonomia da escola, observadas estas Diretrizes de Avaliação Educacional (2014). 

Todas as unidades escolares, devem realizar, conforme organização proposta em seu 

Projeto Político- Pedagógico, o Conselho de Classe durante o ano letivo e nos 

períodos que forem necessários para condução e avaliação dos estudantes e do 

processo de ensino. No CAIC Helena Reis, vimos a necessidade de realizar um pré- 

conselho para que os grupos ou segmentos possam, com seus pares, dialogar e auto 

avaliar-se antes da reunião ordinária. Os registros dessas análises e das reuniões do 

pré-conselho são registrados em ficha própria da instituição educacional CAIC Helena 

Reis de Samambaia. 

 

9 – Organização Curricular 
 

9.1- Educação Infantil 
 

9.1.1 - Eixos integradores da Educação Infantil: Educar, Cuidar, Brincar e 
Interagir 

 
- Campos de Experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo gestos e movimentos; 

Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações.22 

 
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 que as 

práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores a brincadeira e as interações.  

Sendo assim, a SEEDF adota como eixos integradores do Currículo em 

Movimento da Educação Infantil elementos basilares do trabalho educativo com as 

crianças: Educar e cuidar, brincar e interagir. Tais eixos precisam ser considerados 

juntamente com os eixos transversais do Currículo da Educação Básica da SEEDF: 

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

e Educação para a Sustentabilidade.  

O cotidiano de educação coletiva está repleto desses eixos concretos, 

 
22 Currículo em movimento do Distrito Federal Educação Infantil - 2ª edição 2018 
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emergentes e que reclamam ações sobre questões como: diversidade cultural e 

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

familiares, diversidade étnico-racial, inclusão das crianças com deficiência, 

atendimento à heterogeneidade e à singularidade, direito às aprendizagens, infâncias 

vividas ou roubadas, convivências entre as gerações etc.23 

 

✓ Educar e cuidar 
 

“Efetivamente, o que significa a concepção de cuidar associada ao educar? É 

certo que engloba o atendimento às necessidades em relação ao sono, fome, sede, 

higiene, dor, controle esfincteriano, acolhida e adaptação e garantia de segurança. 

Mas não de modo isolado, pois abrange o estímulo à curiosidade e expressividade 

infantis, à orientação de aprendizagens, à recepção das demandas das famílias. 

Sendo assim, é preciso compreender que o cuidado é uma postura ética de quem 

educa. Para Guimarães (2008), um dos desafios da Educação Infantil é desconstruir 

o juízo de que o cuidado (que é um polo visto de modo negativo) é um contraponto da 

educação (considerada como polo positivo). Nesse sentido, importa a acepção do 

cuidado como uma atitude ética na relação com a criança e dela com os outros.24” 

 

✓ Brincar e interagir 
 
“Em todas as relações, a criança aprende, desenvolve-se e humaniza-se. 

Fundamental não esquecer que as interações no âmbito da instituição de Educação 

Infantil não se limitam às interações interpessoais – sujeito/sujeito – mas incluem os 

saberes das crianças e dos adultos, objeto também presente nesta relação. Outro 

aspecto importante nos traz Kishimoto (2010), para a autora, na Educação Infantil faz-

se necessário integrar a educação ao cuidado e a brincadeira. E, claro, as interações 

que esses elementos exigem: 

 • Interação com o docente;  

• Interação com os pares;  

• Interação com os brinquedos e materiais; 

 • Interação entre criança e ambiente;  

• Interações (relações) entre a instituição de Educação Infantil, a família 

 
23 Currículo em Movimento da Educação Básica – 2ª Edição Educação Infantil pág .12,13 
24 Currículo em Movimento da Educação Básica – 2ª Edição Educação Infantil pág 13 



62 
 

e a criança.”  

Segundo Kishimoto (2010, p. 01), “a opção pelo brincar desde o início da 

educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de 

maior qualidade”. Brincando, a criança lança mão de variadas formas de expressão: 

faz gestos, fala, desenha, constrói, imita, brinca com sons, canta, entre outras 

possibilidades. 25 

 

9.2 -- Ensino Fundamental Anos Iniciais  
 

9.2.1 - Eixos Integradores: Alfabetização, Letramento e Ludicidade 
 
- Componentes Curriculares: Linguagens: Língua Portuguesa, Arte (Dança, Teatro, 
Música e Artes Visuais), Educação Física e Língua Estrangeira; Matemática, Ciências 
da Natureza; Ciências Humanas (Geografia, História, Ensino Religioso)26 

 
 
9.3 – Organização Curricular: eixos integradores  
 
 O Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014) organiza-se 

em torno da constituição da educação integral, pois objetiva a formação do ser 

humano com respeito à diversidade e a suas múltiplas dimensões, de forma 

emancipatória.  

 Além disso, a prática didático-pedagógica sustenta-se a partir dos eixos 

transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Os eixos transversais devem 

perpassar os conteúdos de forma articulada e interdisciplinar.  

 O Currículo propõe ainda eixos integradores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade, com o entendimento de que 

eixo é algo que sustenta, apoia e integra, pois ao mesmo tempo em que articula entre 

si, é articulador dos objetivos e conteúdos curriculares no processo de ensino e 

aprendizagem, buscando a proficiência leitora e escritora a partir da alfabetização e 

dos letramentos, sem perder de vista a ludicidade. Esses eixos nos remetem à 

necessidade de integração e progressão curricular como fundamentais à Organização 

do Trabalho Pedagógico nos ciclos. É essa organização que proporá intervenções 

didáticas em atendimento às necessidades de aprendizagem dos estudantes. A 

 
25 Currículo em Movimento da Educação Básica – 2ª Edição Educação Infantil pág .15 
26 Curriculo em movimento do Distrito Federal Ensino Fundamental –Anos Iniciais - 2ª edição 2018 
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seguir, exploraremos os eixos integrados dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

O CAIC Helena Reis se propõe a fazer um trabalho baseado nas diferenças 

individuais e na consideração das peculiaridades das crianças na faixa etária atendida 

pela Educação Infantil ao 5º ano do Ensino fundamental anos inicias. 
 

Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira heterogênea, 

a educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de todas 

as crianças, considerando, também, as possibilidades de aprendizagem que 

apresentam nas diferentes faixas etárias através de uma atuação que propicia o 

desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, 

cognitiva, ética, de relação interpessoal e inserção social. 
 

A definição dos objetivos em termos de capacidades - e não de 

comportamentos - visa ampliar a possibilidade de concretização das intenções 

educativas, uma vez que as capacidades se expressam por meio de diversos 

comportamentos e as aprendizagens que convergem para ela podem ser de 

naturezas diversas. Ao estabelecer objetivos nesses termos, o professor amplia suas 

possibilidades de atendimento à diversidade apresentada pelas crianças, podendo 

considerar diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender no 

desenvolvimento de cada capacidade. 
 

Respeito à diversidade dos alunos é parte integrante da nossa Proposta 

Pedagógica. Para que seja incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do outro 

em suas diferenças e particularidades precisa estar presente nos atos e atitudes dos 

adultos com os quais convivem na instituição. 
 

Começando pelas diferenças de temperamento, de habilidades e de 

conhecimentos, até as diferenças de gênero, de etnia e de credo religioso, o respeito 

a essa diversidade deve permear as relações cotidianas. É tarefa primordial da escola 

a difusão de conteúdos. Não conteúdos abstratos, mas vivos e concretos, portanto, 

indissociáveis da realidade social. 

Um ensino que segue a linha diálogo - ação - compreensão - participação 

baseada em relações diretas da experiência do aluno, o que se presta aos interesses 

sociais, já que a própria unidade escolar pode contribuir para eliminar a seletividade 

social e torná-la democrática, acessível, inclusiva. Visando sempre a experiência 

máxima de inclusão social discente. 

A condição para que a escola sirva aos interesses sociais e garantir a todos 
um bom ensino, isto é, a apropriação dos conteúdos curriculares básicos que tenham 
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ressonância na vida dos alunos. 
 

Entendida nesse sentido, a educação é uma das mediações pela qual o aluno, 

pela intervenção do professor e por sua própria participação ativa, passa de uma 

experiência inicialmente confusa e fragmentada, a uma visão organizada e unificada. 

Em síntese, a atuação da escola consiste na construção de capacidades, na 

preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um 

instrumental (gerar competências) por meio da aquisição de conteúdo e da 

socialização, para uma participação organizada e ativa da democratização da 

sociedade. 

O Currículo do Ensino Fundamental anos iniciais, do 1º ao 5º ano, em 

consonância com a Base Nacional Comum, contempla as áreas disciplinas de: 

linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino religioso. 

Além de estar fundamentado nos chamados eixos estruturante, a saber: cidadania, 

sustentabilidade humana, aprendizagens, diversidade, educação das relações étnico- 

raciais, educação do campo, educação em gênero e sexualidade e direitos humanos. 

Destacam-se, ainda, os conteúdos referentes à História e a Cultura Afro – 

Brasileira e Indígena, Lei nº 11645, de 10 de março de 2008 que serão ministrados no 

contexto de todo o currículo escolar, em especial, nas áreas de Arte, Literatura e 

História Brasileira. Conteúdo que trata dos direitos das crianças, dos Adolescentes, 

preconizados pela lei nº 11.525, de 25 de setembro de 2007, que acrescenta o § 5 ao 

Art.32 da Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 2006; os conteúdos de direito e 

cidadania, previstos pela Lei Distrital nº 3940, de 02 de Janeiro  de 2007; O Ensino 

Religioso, regulamentado pela Lei nº 9475, de 22 de julho de 1997. A Semana da 

Educação para a Vida Lei 11938/2009 e o Dia Nacional de Pessoa com Deficiência, 

lei nº 11.133/2005. 

 

10 – Planos de ação para Implementação da Proposta Pedagógica 

 

10.1 – Gestão Pedagógica  
 

Para traçarmos o diagnóstico da realidade do CAIC – Helena Reis foi 

realizada uma avaliação Institucional em 2020, com todos os segmentos da 

comunidade Escolar. Foram aplicados questionários aos pais que abrangiam os 

aspectos pedagógicos, administrativo, estrutura física e material. Para os 
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professores, auxiliares de educação, equipe de apoio, biblioteca e CIDs. 

 
De posse dessas informações que indicavam a longa estrada que tivemos de 

percorrer, elaboramos um plano de ação com vistas a contemplar as dificuldades 

encontradas 

OBJETIVOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

Promover uma gestão 
democrática e 
participativa que envolva 
todos os 
segmentos da 
comunidade escolar 

1. Realizando periodicamente reuniões com os 
professores, auxiliares de educação, equipe de 
apoio pedagógico para avaliar todo o trabalho 
administrativo e pedagógico; 

2. 2. Promovendo eventos culturais com a 
participação da comunidade escolar bem como 
palestras educativas; 

3. Compartilhando com os pais e comunidade local 
as dificuldades encontradas no dia a dia buscando 
ajuda dos mesmos. 

Implementar as ações da 
Gestão 
Democrática 

1. Revisão coletiva das ações contempladas 
no Projeto Pedagógico; 

2. Discutir e avaliar junto com o Conselho 
Escolar as estratégias educacionais da 
secretaria de educação em relação à 
aplicação do currículo em movimento; 

Promover a gestão 
financeira, 
participativa e eficiente 

1. Fomentar a participação de toda a 
comunidade nas reuniões do Conselho Escolar 

2. Disponibilizar a prestação de contas a toda 
comunidade escolar para a apreciação; 

 Construir o Plano de Aplicação de Recursos 
Financeiros com toda a comunidade escolar. 

Transparência na gestão 
pedagógica, 
administrativa e financeira 
 
Divulgar todas as ações 
da escola à 
Comunidade Escolar 

1. Reuniões com a Comunidade Escolar sempre que 
necessário; 

2. Dialogar com a comunidade escolar sobre as reais 
necessidades da Instituição Educacional 

Preservar a estrutura 
física e 
patrimonial da Instituição 
Educacional 

1. Realizar palestras com toda a comunidade escolar 
sobre a importância de um ambiente saudável e 
agradável para se conviver; 

2. Aproveitar os materiais doados pela 
SEEDF em parceria com a comunidade 
escolar; 

3. Recursos do PDAF: 
- Reconstruir o estacionamento; 
- Implementação do parquinho – entrada 
principal; 
- Colocação das TVs nas salas de aula que 
estão faltando. 

Garantir o cumprimento 1. Apresentar no primeiro dia de trabalho o 
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do calendário 
escolar. 

Calendário Escolar; 
 

2. Entregar aos professores as diretrizes 
pedagógicas elaboradas pela equipe pedagógica 
da escola; 

3. 3- .  Discutir em reunião coletiva com a 
participação de toda Comunidade o 
cumprimento do Calendário Escolar. 

Promover a formação 
continuada do 
corpo docente 

1. Promovendo cursos de aperfeiçoamento 
com atividades teóricas/práticas; 

2. Fazendo grupos de estudo durante as 
coordenações; 

3. Apresentando durante as coletivas/coordenações 
projetos desenvolvidos em sala de aula; 

4. Promovendo oficinas de atividades práticas, de 
acordo com a necessidade do grupo; 

5. Socialização de experiências com os dois 
turnos; 

6. Continuar na coordenação pedagógica com 
momentos de estudo com vistas à formação 
continuada. 

7. Desenvolvimento de um Projeto Macro, que 
possibilite alternar as metas de todos os anos, 
voltado para o letramento linguístico e 
matemático. 

Promover a melhoria da 
cozinha/refeitório bem 
como o lanche 

1. Expandir nossa horta para enriquecer ainda mais 
o nosso lanche; 

2. Melhorando a conservação e limpeza do ambiente 
bem como da mobília; 

3. Conscientizar os alunos quanto ao uso adequado 
do refeitório; 

Melhorar a limpeza e 
conservação da 
escola 
 
Promover momentos para 
a melhoria 
das relações 
interpessoais 

1. 1. Estabelecendo prazos/horários para realização 
das atividades propostas; 

2. Dividindo melhor as tarefas; 

3. Fazendo escala de substituição para suprir as 
ausências de algum funcionário; 

4. Promovendo atividades / palestras que trabalhe 
motivação a autoestima do grupo. 

Reduzir o número de 
alunos com defasagem 
idade/série e 
Aprendizagem 

1. Implementando o Projeto Despertar/Interventivo 
para todos os anos; 

2. Projeto interventivo em contra turno sendo 
: Terças-feiras 4º e 5º anos e quintas – 
feiras 1º aos 3º anos, com duração de uma hora à 
uma hora e meia. 

3. Reagrupamentos (intraclasse e interclasse no 
horário normal de aula de acordo com 
planejamento. 

4. Banco de atividades, troca de atividades na 
Coletiva. 
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5. Parceria com o Projeto de Educação 
Integral.  

Melhorar em quantidade e 
qualidade a 
aprendizagem do aluno 

1. Intensificar o reforço escolar em horário 
Contrário, com duração de 1h à 1h30. Terças-
feiras e/ou quintas-feiras; 

2. Buscar parcerias pedagógicas e 
administrativas. 

3. Proporcionar a participação dos pais nas 
atividades realizadas em sala e nas 
atividades enviadas para casa; 

4. Realizar um momento de formação com os 
Educadores Sociais Voluntários e Monitores da 
Educação Infantil; 

Sensibilizar todos os 
segmentos para a 
Educação Inclusiva, 
possibilitar o acesso e a 
permanência de todos os 
alunos com necessidades 
educacionais especiais 
em classes comuns 
durante 2020. 

1. Realizar palestras com profissionais sobre 
inclusão. 

2. Proporcionar momentos de interação com todos 
os alunos indistintamente para realizar atividades 
que demonstrem que todas as pessoas tenham as 
mesmas 

3. Oportunidades de ser e de estar na sociedade de 
forma participativa. 

4. Otimizar a Semana da Educação Inclusiva 

Promover a melhoria da 
entrada/saída das 
crianças e segurança em 
geral, e entrada de todos 
alunos pelo portão 
principal. 

1. Parceria com Batalhão Escolar 

2. Requisitando mais agentes de portaria; 

3. Controlando melhor a entrada e saída de alunos 
e pessoas que frequentam a escola; 

4. Trabalhando as relações interpessoais 
portaria/comunidade escolar; 

5. Solicitar junto ao órgão competente a 
manutenção da faixa de pedestre e instalação de 
redutor de velocidade em frente aos portões da 
escola; 

6. Criação do Regimento Interno: Manual do aluno 

Dinamizar o recreio 1. Promovendo atividades que envolvam os 
alunos; 

2. Promovendo atividades dirigidas e 
dinâmicas; 

3. Realizando o recreio dirigido com a 
supervisão do professor; 

4. Realizando recreio em um único momento, com 
duração de 15 minutos (Manhã 10h30 às 10h45 e 
a tarde 16h15 às 16h30. Dividir os alunos em 2 
ambientes 1 para as turmas de 1º e 2º anos e outro 
para as 3º,4º e 5º Anos. 

Melhorar as relações 
interpessoais 
dentro da escola 

1. Dinâmicas de entrosamento; 

2. Realizando momentos de confraternização 
envolvendo todos os funcionários (aniversários e 
datas comemorativas); 

3. Promovendo momentos de trocas de 
experiências; 
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4. Pré-conselho e Conselho de Classe com 
relatos de experiências exitosas. 

Promover a melhoria das 
atividades 
realizadas na sala de 
leitura e em sala 
de aula. 

1. Renovando o acervo sempre que 
necessário; 

2. Dinamizando as atividades através de 
teatros, contos, encenações etc.; 

3. Incentivar a participação da Comunidade 
Escolar e Local nos projetos da Sala de 
Leitura. 

4. Desenvolver projetos de leitura em sala de aula 

Valorizar a diversidade 
cultural através 
da interdisciplinaridade 

1. Promover Feira Cultural 

2. Culturate 2020 (Feira do livro) 

3. Promover Projetos de Valorização do meio 
ambiente 

4. Realizar Mostra de Ciência; 

5. Realizar Projetos Folclóricos; 

6. Projeto de transição 
5º anos (ANOS INICIAIS) 
2º períodos (DUCAÇÃO INFANTIL) 

7. Semana da Educação para a Vida; 

8. Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. 

9. Projeto Despertar (projeto 
interventivo/reagrupamentos) 

10. Projeto Vencer Desafios 

11. Dia da Consciência Negra; 

12. Projeto Horta Medicinal (educação integral) 

 
 
10.2 – Gestão de Resultados Educacionais – IDEB 

 

Partindo do pressuposto que sempre podemos melhorar enquanto organização 

educativa e ter crescido nas médias das últimas avaliações da Prova Brasil, nos 

instigou ainda mais a avançar qualitativamente no trabalho pedagógico que 

desenvolvemos no nosso dia-a-dia. Diante de tal realidade, temos como meta principal 

elevar não só a média da Prova Brasil que será realizada em 2020, mas melhorar 

também os índices do rendimento escolar de nossos alunos. Fato este que poderá 

favorecer a melhora dos índices de nossa escola mensurados por meio do IDEB e, 

consequentemente contribuir com os índices gerais do Distrito Federal e do País. 
 

Entretanto, essa não é uma tarefa fácil e para cumprirmos essa meta temos 

fortalecido os projetos de intervenção pedagógica realizados pela escola, além de 

termos avançado nas discussões a cerca do tema em nosso cotidiano e durante a 

realização das Avaliações Pedagógicas do Bimestre de maneira sistemática. 
 

Os Projetos Interventivo/Despertar, Educação Integral e a implementação do 
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Currículo em Movimento são os principais meios de busca dessa melhora, já que 

ambos evidenciam o atendimento aos alunos com déficit de aprendizagem, distorção 

idade/série e que apresentam problemas comportamentais. Nossa escola tem um 

bom amparado humano para a realização desse trabalho, pois além dos professores, 

equipe gestora, coordenação e funcionários, conta com a EEAA – Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem, SOE – Serviço de Orientação Educacional, 

AEE / Sala de Recursos Generalista e Específica de Altas Habilidades/ Superdotação. 
 

Sendo assim, esperamos melhorar o nosso rendimento escolar e a média da 

Prova Brasil, para então contribuir para a elevação do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB. 

 
 
10.3 – Gestão de Pessoas 
 

Contamos hoje com cerca de 111 funcionários, entre equipe de direção, 

secretaria, coordenação, EEAA, SOE, salas de recurso, salas de altas 

habilidades/talento artístico e acadêmico, educador voluntário, carreira 

assistência a educação e terceirizados. que são nossos contrutores e apoiadores 

da proposta pedagógica 

 
Diretora: Maria Aparecida Botelho da Silva 
Vice-diretora: Sônia Regina Pereira dos Santos 
Supervisora Pedagógica: Ana Paula Cavalcante Guimarães  
Supervisor Administrativo: Inácio Bruno Caroba de Freitas 
Secretária Escolar: Mariana Araújo Oliveira 

 
Coordenadoras: 
 
                           Janaina de Oliveira Sousa Fiorenza 

                            Keila Roberta Da Silva Fonseca 
      Lucia Barros Cruz Hordones 
      Patrícia Amaral Souza 

 Parcerias: 
 
- Conselho Escolar  
- Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem 
- Orientação Educacional 
- Altas Habilidades 
- Sala de Recursos 
- Pais  
- Auxiliares  
- Professores  
- Alunos  
- Comunidade local  
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10.4 – Gestão Participativa 
 
 Abrange processos e práticas que respondam ao princípio da gestão 

democrática do ensino público. Envolve: a atuação de órgãos colegiados – conselhos 

escolares, APM, grêmios estudantis; o estabelecimento de articulações e parcerias e 

a utilização de canais de comunicação com a comunidade escolar. 

10.4.1 – Conselho Escolar 
 

O Conselho Escolar órgão consultivo e deliberativo, atualizado em 2008, 

através do Decreto nº. 29.207, de 26 de junho de 2008, teve como principal objetivo 

assegurar a gestão democrática no ensino público, através da participação e 

cooperação de todos os segmentos envolvidos no processo educacional. 

“Art.1º. Ficam constituídos, na 

estrutura das instituições educacionais da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, os 

Conselhos Escolares, órgãos colegiados de 

natureza consultiva, deliberativa, mobilizadora 

e supervisora das atividades pedagógicas, 

administrativas e financeiras, constituído por 

representantes dos diferentes segmentos que 

integram a comunidade Escolar.” 

 
 
10.5 – Gestão Financeira 
 
 

 

O CAIC Helena Reis recebe, através da Unidade Executora – UEX - Caixa 

Escolar CAIC Helena Reis, recursos do Programa de Descentralização de Recursos 

Financeiros – PDRFe do Programa Dinheiro Direto na escola – PDDE/ Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação FNDE. 
 

O PDRF, foi criado em 1999 pelo Governo do Distrito Federal, tem por objetivo 

suprir as unidades de ensino da Rede Pública do Distrito Federal, é depositado 

anualmente. 
 

O PDDE/FNDE implantado em 1995 é uma ação do Ministério da Educação – 

MEC – executada pelo FNDE que faz anualmente o repasse dos recursos diretamente 

às escolas com mais de vinte alunos matriculados. 
 

Tanto o PDRF quanto o PDDE/FNDE são calculados pelo número de alunos 

matriculados nas instituições educacionais, comprovados através do Censo Escolar. 
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Em dezembro de 2007, o PDRF foi extinto. Através do decreto nº 28513 de 

06/12/2007, foi instituído o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 

– PDAF. 

“Parágrafo único – A descentralização visa dar 

autonomia gerencial para a realização do projeto 

pedagógico-financeiro das instituições educacionais e 

das Diretorias Regionais de Ensino, por meio de 

recebimento de recursos financeiros do Governo do 

Distrito Federal e diretamente arrecadados. 
 

§ 1º Os recursos do PDAF se destinam, 

supletivamente, à manutenção e ao regular 

funcionamento das Instituições Educacionais e das 

Diretorias Regionais de Ensino, mantidas pela 

Secretaria de Estado de Educação, e serão utilizados 

para quaisquer das seguintes finalidades: 
 

I- Adquirir materiais de consumo; 
 

II - Adquirir materiais permanentes; 
 

III - Realizar pequenos reparos nas instalações 

físicas da escola ou DRE; 
 

IV- Contratar serviços com pessoas jurídicas e 

pessoas físicas, observando as normas legais; 
 

V- Pagar as despesas de água e esgoto, energia 

elétrica, telefonia fixa e a longa distância, serviços 

de banda larga e outras que a Secretaria de 

Educação disciplinar.” 

 
 
11 – Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica 
 
 
 Durante todo o ano letivo vigente, as ações da Proposta Pedagógica são 

colocadas em prática e ao mesmo tempo avaliadas periodicamente. 

  Nas coletivas, conselhos, reuniões, planejamentos vamos registrando 

sugestões para implementação da PP. No início do ano letivo, na semana Pedagógica 

e no primeiro mês de aula, a PP é apresentada a todos os segmentos da comunidade 

escolar, onde fazemos a reformulação da mesma, com a participação de comunidade 

escolar. 
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11.1 – Projetos Específicos 
 

PROJETOS TURMAS  METODOLO
GIA 

DURAÇÃO OBSERVAÇ
ÕES 

Semana da 
Educação para a 
Vida; 
 

Educação 
Infantil e 
Anos 
Iniciais 

Sensibilizaçã
o por meio 
de atividades 
planejadas 
com 
músicas, 
momentos 
de contação 
de histórias, 
reuniões com 
as famílias 
da 
comunidade 
escolar com 
temas 
direcionados 
de acordo 
com a 
proposta da 
semana. 

Na semana 
proposta em 
calendário 
oficial da SEDF, 
e de forma 
interdisciplinar 
durante o ano 
letivo 

 

Feira Culturart 2020 
(Feira do livro) 
Culminância dos 
Projetos Literários 

Educação 
Infantil e 
Anos 
Iniciais 

Acontece por 
meio de 
atividades 
planejadas, 
momentos 
de contação 
de histórias e 
confecção de 
materiais 
para 
exposição na 
feira. 

Durante todo 
ano letivo, 
culminância 
novembro. 

 

Realizar Mostra de 
Ciência; 

Educação 
Infantil e 
Anos 
Iniciais 

Acontece por 
meio de 
atividades 
planejadas, 
momentos 
de contação 
de histórias e 
confecção de 
materiais 
para 
exposição na 
mostra. 

Segundo 
semestre 

 

Realizar Projetos Educação Acontece por Agosto e  
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Folclóricos; Infantil e 
Anos 
Iniciais 

meio de 
atividades 
planejadas, 
momentos 
de contação 
de histórias, 
danças, 
músicas e 
confecção de 
materiais 
para 
exposição 
em sala de 
aula e murais 
da escola. 

setembro 

Promover projetos 
de valorização do 
meio 
ambiente; 

Educação 
Infantil e 
Anos 
Iniciais 

Acontece por 
meio de 
atividades 
planejadas, 
momentos 
de contação 
de histórias, 
músicas e 
confecção de 
materiais 
para 
exposição 
em sala de 
aula e murais 
da escola. 

Durante todo 
ano letivo, 
meses de foco 
dessas 
atividades são 
junho, setembro 

 

PLENARINHA: 
Musicalidade das 
infâncias de cá, de 
lá de todo lugar 

Educação 
Infantil e 
turmas de 
1º ano 

Acontece por 
meio de 
atividades 
planejadas, 
momentos 
de contação 
de histórias, 
música, 
expressão 
corporal, 
confecção de 
materiais 
para 
exposição 
em sala de 
aula e murais 
da escola e 
visitas 
pedagógicas 
guiadas 

As temáticas 
são trabalhadas 
durante o ano 
letivo, e as 
culminâncias 
são realizadas 
conforme 
calendário 
divulgado pela 
SEDF 
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(passeios 
escolares ). 

Dia da Consciência 
Negra; 

Educação 
Infantil e 
Anos 
Iniciais 

Acontece por 
meio de 
atividades 
planejadas, 
momentos 
de contação 
de histórias, 
músicas e 
confecção de 
materiais 
para 
exposição 
em sala de 
aula e murais 
da escola. 

Maio e 
novembro, e de 
forma 
interdisciplinar 
durante o ano 
letivo 

 

Dia Nacional da 
Pessoa com 
Deficiência. 

Educação 
Infantil e 
Anos 
Iniciais 

Acontece por 
meio da 
sensibilizaçã
o da 
professora 
sala de 
recursos e 
com 
atividades 
planejadas 
pelos 
professores 
com 
orientação 
da sala de 
recursos, 
momentos 
de contação 
de histórias, 
músicas e 
confecção de 
materiais 
para 
exposição 
em sala de 
aula e murais 
da escola. 

Setembro e 
durante o ano 
letivo 

 

Promover Festa 
Cultural. Tema 2020 
- Respeito as 
diferenças 

Educação 
Infantil e 
Anos 
Iniciais 

Acontece por 
meio de 
atividades 
planejadas, 
momentos 
de contação 

Junho/julho  
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de histórias, 
danças, 
músicas e 
confecção de 
materiais 
para 
exposição 
em sala de 
aula e murais 
da escola e 
apresentaçõ
es culturais 
para a 
comunidade 
escolar. 

Projeto Vencer 
Desafios 

3º, 4º e 5º 
anos 

Auxiliar 
estudantes 
que 
apresentam 
atrasos no 
processo de 
letramento e 
alfabetização 
em língua 
materna 
ficada nos 
níveis da 
psicogênese. 

2º ao 4º 
bimestre 

Vide plano de 
ação EEAA 

Projeto Despertar 
(Projeto Interventivo 
-Reforço 
escolar/Reagrupam
entos) 

Anos 
Iniciais 

Auxiliar 
estudantes 
que 
apresentam 
atrasos no 
processo de 
letramento e 
alfabetização
, letramento 
matemático 

Durante o ano 
letivo após 
avaliação 
diagnóstica 

 

Projeto Preservação 
da Àgua 

Educação 
Infantil e 
Anos 
Iniciais 

 De acordo com 
a proposta do 
calendário 
oficial da 
SEEDF, e 
interdisciplinarm
ente durante 
todo ano letivo. 

 

Projeto Horta 
Medicinal 

Educação 
Integral 

Conscientiza
r os alunos 
sobre o uso 
de plantas 

Durante todo 
ano letivo 
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medicinais 
para o 
tratamento 
de 
problemas 
de saúde, 
incentivando 
o 
desenvolvim
ento 
sustentável e 
a 
preservação 
ambiental 
por meio do 
plantio. 

Projeto de Transição 
para turmas de 5º 
anos Iniciais e 
turmas de 2º 
Períodos da 
Educação Infantil 
 

Turmas 
dos 5º 
anos e 
turmas da 
educação 
Infantil 2º 
período 

Cerimônia da 
Caneta para 
turmas dos 
5º anos; 
Cerimônia do 
Lápis para 
turmas do 2º 
período da 
Educação 
Infantil; 

Meados de 
agosto a 
setembro 

SOE e EEAA 
participam 
desse 
trabalho 

Projeto de 
musicalização para 
ENEEs na Educação 
Inclusiva 

Turmas 
com 
ENEEs 
matricula
dos 

A professora 
da Sala de 
recursos por 
meio de um 
planejament
o prévio com 
professor 
regente, faz 
um momento 
de 
musicalizaçã
o na turma 
do ENEE 

Quinzenais, 
durante o ano 
letivo. 
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11.2 – Aspectos Pedagógicos 
 

Objetivos Prioritários: 
 

 

Conduzir o processo ensino-aprendizagem promovendo parcerias junto ao corpo docente, alunos e pais, analisando os 

resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria, diminuindo assim o índice de reprovação dos educandos, proporcionando 

momentos de formação continuada para o corpo docente; realizando o Conselho de Classe onde haja a participação do SOE, 

SEAA, SR, docentes, coordenadores e equipe de direção. Implementar os projetos /eventos escolares a serem desenvolvidos na 

escola. Divulgando também os projetos realizados pelos professores para toda comunidade escolar, desenvolvendo um trabalho 

coletivo entre Escola e Família. Implementar o trabalho realizado na Educação Integral, Dinamizar e otimizar a hora do recreio 

com atividades lúdicas; 

Proporcionar momentos de interação sensibilizando toda comunidade escolar para a Educação Inclusiva. 
 

METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO AVALIAÇÃO 

Acompanhar junto ao corpo 
docente os 200 dias letivos no 
Calendário Escolar. 
 

-No decorrer da semana 
pedagógica apresentar 
o calendário escolar 
para o corpo docente. 
-Apresentar no início do 
ano letivo o calendário 
-Entregar na semana 
pedagógica as Diretrizes 
Pedagógicas da escola, 
elaborada pela equipe 
pedagógica. 

Início do ano letivo e 
sempre que se fizer 
necessário 
 

No decorrer de todo o ano 
letivo avaliar a execução do 
que é proposto no calendário 
escolar 

Formação continuada do 
corpo docente 

-Promovendo palestras, 
oficinas e momentos de 

Durante todo o ano 
letivo 

Durante os conselhos de 
classe que ocorrem 
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estudos nas 
coordenações 
pedagógicas com temas 
de interesse dos 
docentes.com vistas a 
atualização dos 
mesmos; 
-Realizar reuniões para 
estudos e reflexões 
sobre a prática 
pedagógica/atualização 
-Realizar momentos de 
troca de experiências; 
projetos, atividades 
desenvolvidas em sala 
de aula; 
-Promover a Semana 
Pedagógica com a 
divulgação e 
implementação dos 
projetos que serão 

trabalhados no ano letivo 
vigente. 

bimestralmente e sempre que 
se fizer necessário.  
 
Nas avaliações do semestre 
com a participação de todos 
os envolvidos no processo; 

Trabalhar interdisciplinaridade 
a da diversidade cultural, 
aproximando a família da 
escola;  
  
Promover a participação da 
família na escola  
  

-Promovendo a Festa 
Cultural, Feira do 
livro/Ciências, Projeto 
Folclore, Projeto Meio 
Ambiente (sustentabilidade) – 
Dia da Consciência negra; 
Semana de Luta 
da Pessoa com 
Deficiência, Projetos de 

De acordo com o calendário 
escolar 
  
Conforme Calendário Escolar 
  
De acordo com cronograma 
SOE/ EEAA/SRG 

Após a realização de cada 
evento. 
 
Ao término de cada encontro 
 
Com Questionários para 
verificar os 
temas de interesse da 
comunidade 
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Transição 
-Promovendo a Semana 
de Educação para a 
vida (com atividades que 
informem e auxiliem a 
comunidade 
escolar) 
-Continuar com o Encontro de 
Pais em 
parceria com o SOE 
/EEAA. 
-Participando dos 
eventos escolares 

escolar 

Promover atividades lúdicas 
para dinamizar Recreio  

- Continuar 
Revitalizando os 
espaços lúdicos da 
escola (caracóis, amarelinha, 
Cama elástica, campo de 
futebol, parque 
infantil). 
- Promovendo atividades 
dirigidas sob a 
supervisão do corpo 
docente e buscando 
parceria com os demais 
servidores. 
- Promover a construção 
de brinquedos utilizando 
materiais recicláveis 
em parceria com a 
Educação Integral; 

Diariamente de acordo com 
escala feita no início do ano 
letivo 

Observação diária 
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Continuar fazendo o conselho 
de classe com a participação 
dos diversos segmentos 
Escolares  

- Continuar realizando o 
pré-conselho 
 
- Continuar o conselho 
de classe com a participação 
de professores, conselho 
escolar, SOE, EEAA, 
SR, coordenadores e 
equipe de direção. 

- Bimestralmente 
- Conforme calendário 
elaborado pela 
Instituição Educacional 

Ao término de 
cada Conselho de 
Classe 

Promover a melhoria do 
trabalho realizado na 
Educação Integral 

Oferecendo oficinas 
reciclagem  
(sustentabilidade); 
Atividades com música; 
Realizando atividades 
desportivas ; 
Trabalhar a ludicidade 
com jogos (xadrez...); 
Auxiliando no processo 
ensino aprendizagem. 

Todo o ano letivo 
E bimestralmente 
  

Ao fim de oficina; 
Pela participação 
e atividades 
exposta Feira 
Cultural; 

Incluir a participação de todos 
os segmentos na educação 
Inclusiva 

 Realizando Palestras 
com profissionais sobre 
inclusão;  
Proporcionar 
momentos de interação 
com todos os alunos; 
 Implementar a Semana 
de Luta da Pessoa com 
deficiência; 

 Diariamente 
 Mês de setembro 

 Pela observação 
do atendimento 
prestados pelos 
servidores da 
escola para com 
os alunos com 
necessidades 
educacionais 
especificas. 

Implementar (de acordo com a 
necessidade do corpo 
docente) valorizar e   
divulgar   os projetos 

Divulgando nas 
reuniões de pais; 
 
Expor em murais 

Durante o ano Letivo Pela própria 
quantidade de 
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realizados em sala de aula 
pelos professores e alunos 
 
Implementar   a Hora Cívica
  

 
Apresentar durante a 
hora cívica  
 
Realizar hora Cívica 
quinzenalmente;  
 
Passar  Hino 
Nacional semanal; 
 
Divulgar Projetos inscritos 
para as Hora Cívica  
     
Apresentações desenvolvidas 
pelos professores 
(relacionados datas
 Comemorativas e/ou 
didáticos pedagógicos) 
  
 
Divulgar talentos (Corpo 
docente/discente)  
 
De acordo com a inscrição 
dos participantes.  
 
Parceria com Educação 
Integral 

Trabalhos expostos e 
apresentados na hora cívica. 
 
Cantar 
corretamente o 
Hino Nacional 
 
Observância do 
quantitativo de inscritos para 
as Apresentações. 
 
 
 
 
 

Projetos 2020 (com a 
participação do docente, 
direção, coordenação, 
   

Implementação 
Projetos por bimestre 
para toda a escola. 
 

Durante o ano letivo  
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auxiliares, EEAA, SOE e SR. 
 

Projeto reciclagem 
meio ambiente. 
 
Semana da Família; 
(Educação para 
Vida). 
 
Olímpiadas parceria com CIDs 
e Educação Integral) 
 
Alimentação saudável  
 
Dia do Brincar  
 
Culturart  
 
Mediação de Conflitos (toda 
comunidade escolar)  
 
Festa cultural (gincana)  
 
Corredor cultural para 
divulgação de atividades 
realizadas pelos alunos e 
datas comemorativas 
(parceria biblioteca) 
 
Projeto Passeio legal 
(Culminância dos projetos) 
   

Valorização do Profissional de 
educação 

 Promover  
confraternizações 

Durante o dia letivo com datas 
específicas 
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Comemoração de datas 
especiais 
 

 Promover encontros de 
séries afins para troca 
de experiências 
 

 Comemorando 
Aniversariantes mês.  
   

 Comemorando o dia do 
alfabetizador, dia 
secretário, orientador 
educacional dia 
diretor, etc.  

    

 

11.3 – Aspectos Administrativos 

 

Objetivos Prioritários: 

 

Visando proporcionar um bom desempenho das funções e uma qualidade na prestação de serviço a comunidade local busca-

se alcançar os seguintes aspectos, divulgar melhor as ações da escola, por meio de uma comunicação interna mais eficiente, 

alocação de funcionário na Secretaria da instituição educacional para melhor atender aqueles que necessitem do setor, estabelecer 

um clima organizacional agradável promovendo momentos que priorizem as relações interpessoais, sensibilizar toda comunidade 

local que um ambiente agradável também se faz com a preservação da estrutura física e patrimonial e qualidade na conservação e 

limpeza da instituição institucional. Tornar cada dia mais segura nossa escola encaminhando aos órgãos competentes (Batalhão 

Escolar, DETRAN, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal) ofícios solicitando policiamento, manutenção da faixa de 
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pedestre e redutores de velocidade e pessoal especializado de portaria, proporcionando assim uma eficiência da prestação do 

serviço público. 

METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO AVALIAÇÃO 

 Melhorar a comunicação 
interna e a 
divulgação das ações da 
escola  à 
Comunidade Escolar. 

Colocar calendário na Sala 
dos Professores 
informar datas e temas 
de eventos, reuniões entre 
atividades 
desenvolvidas dentro e 
fora da instituição de 
ensino. 
 
Afixar em quadro de aviso, 
informes, circulares, portarias 
e avisos para acesso de toda 
a comunidade escolar.  
 
Encaminhar para emails 
pessoais dos servidores todos 
os documentos enviados pela 
Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal 
que necessite de divulgação. 

Durante o ano letivo Por    meio de 
Questionário da 
Avaliação 
Institucional 
realizada 
semestralmente. 
 

 Proporcionar  momentos  
que  tornem 
melhor às relações 
interpessoais. 

 Promover momentos de 
reflexões sobre ética no 
trabalho, motivação, 
autoestima e trabalho 
coletivo.   

 Realizar confraternizações 
de aniversariantes e 
encerramento do 

 Momentos de 
reflexões: 
bimestralmente 
 
 

 Confraternizações: 
semestralmente 

 Observação do  
clima organizacional dentro 
da Instituição   
Educacional e aplicação de 
questionário.   
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semestre.   

 Conservar   a estrutura 
física   e patrimonial da 
Instituição 

Realizar   palestras e 
conversas com os 
discente sobre a 
importância de um 
ambiente agradável 
para se aprender. 
 
Reutilizar  materiais 
doados pela Secretaria 
de Estado de Educação 
em   parceria com   a 
comunidade escolar.  

Durante todo ano letivo  Relacionar a 
quantidade de 
reparos e 
manutenções feitas em 
mobiliários e na estrutura da 
Instituição  
Educacional.  

 Apresentar prévia de 
pagamento. 
 

 Proporcionar    uma    
qualidade    na 
conservação e limpeza da 
Instituição 
Educacional. 

 Entregar a prévia 
individualmente para 
que o servidor tenha a 
possibilidade  de 
assinalar possíveis 
erros a serem corrigidos. 
   

 Criar prazos/horários 
para    o 
desenvolvimento das 
atividades de limpeza. 
 

 Dividir as tarefas conforme 
o quantitativo de 
funcionários.  
 

 Estabelecer uma escala 
para que haja uma 
substituição em caso de 

Durante todo ano letivo  Pelo controle de 
assinaturas dos 
servidores da 
Instituição  
Educacional.  
  
  

 Verificado pela 
própria  
conservação e 
limpeza da 
escola.  
  



86 
 

uma ausência.   

 Propiciar maior segurança 
Instituição Educacional   e 
melhor a entrada e saída dos 
alunos. 

 Firmar parceria com o 
Batalhão Escolar.   

 Encaminhar ofício aos 
órgãos competentes 
realizarem 
manutenção da faixa de 
pedestre e instalação de 
redutores de velocidade. 
    

 Requisitar  pessoal 
especializado para a 
Portaria.   
  

 Retomar a entrada dos 
alunosda Educação 
Infantilseparadamente 
alunosdos Anos 
Iniciais.   
  

Durante o ano letivo  Por meio da 
realização da 
própria estratégia 
proposta.  

 Aumentar o quantitativo de 
funcionários na Secretaria da 
Instituição Educacional.  

 Alocação um funcionário 
na Secretaria da 
Instituição Educacional 
para assim melhor 
atender quem necessitar dos 
serviços 
do setor.   
  

Primeiro semestre  Verificar pelo 
quantitativo de 
funcionários na 
Secretaria.  

 

 

 



87 
 

11.4 – Aspectos Financeiros 

 

Objetivos Prioritários: 

Utilizar as verbas estaduais (PDAF) e federais (PDDE, PDE interativo Mais Educação) de acordo com as necessidades 

administrativa e pedagógicas de acessibilidade e permanência da comunidade escolar. Destacamos o PDE escola acessível e o 

Mais Educação como recursos inovadores que objetivam acessibilizar o espaço físico e induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da educação integral e integrada, visando assim uma gestão financeira alicerçada nos 

princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO AVALIAÇÃO 

 Promover a gestão 

financeira, 

participativa e eficiente; 

 

 Fomentar a participação de 

toda comunidade nas 

reuniões do Conselho 

Escolar; 

 Disponibilizar a prestação 

de contas a toda 

comunidade escolar para a 

apreciação; 

 Construir o Plano de 

Aplicação de Recursos 

Durante o ano letivo  Por meio do 

questionário da 

Avaliação 

Institucional. 
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Financeiros com toda a 

comunidade escolar. 

 Transparência na gestão 

pedagógica, administrativa e 

financeira. 

 Reuniões com a 

comunidade escolar sempre 

que necessário 

 Pesquisa a comunidade 

escolar sobre as reais 

necessidades da instituição 

financeira. 

 Sempre que houver 

necessidade; 

 Por meio do 

questionário da 

Avaliação 

Institucional. 
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Anexo 1 – PLANO DE AÇÃO EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 
 
                  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                  SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
                  COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA 
                  CENTRO DE REFERÊNCIA EM ALFABETIZAÇÃO 
                  CAIC HELENA REIS 
 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO - 2020 
 

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 
 

CAIC HELENA REIS 
 

 
FEVEREIRO/2020 

 
 

“O lúdico em sala de aula pode e deve ser trabalhado em todas as atividades; pois é uma 
maneira de aprender/ensinar que desperta prazer e assim a aprendizagem se realiza.” 

(Autor Desconhecido) 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

 Equipe Gestora 
 
➢ Diretor: Maria Aparecida Botelho da Silva 
➢ Vice-Diretor: Sònia Regina Pereira dos Santos  
➢ Supervisor pedagógico: Ana Paula Cavalcante Guimarães 
➢ Coordenadora do Projeto Educação em tempo Integral: Keila Roberta 

 
 

Instituição Educacional e Endereço 
 
➢ CAIC Helena Reis – Samambaia – DF 
➢ QR 409 Área Especial Nº 01 – Samambaia Norte – DF 

 
Níveis de Ensino 
 
➢ Educação Básica 

• Educação Infantil; 
• Ensino Fundamental de 09 Anos – Anos Iniciais 

 
Localização 
 
➢ Urbana 
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1. INTRODUÇÃO 

O projeto de Educação em tempo Integral nesta escola está voltado para atender 

aos alunos que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem visando 

auxiliar esses alunos no desenvolvimento das capacidades necessárias para que eles 

alcancem êxito na aprendizagem. Para isso utilizaremos o lúdico como metodologia 

principal no trabalho desenvolvido no projeto. Além disso, o projeto de Educação em 

tempo Integral proporcionará momentos e espaços para o desenvolvimento integral 

do aluno.  

O educador criará oportunidades para que o brincar aconteça de maneira sempre 

educativa, pois não é possível conceber a escola apenas como mediadora de 

conhecimentos, e sim como um lugar de construção coletiva do saber organizado, no 

qual educandos e educadores possam criar, ousar, buscar alternativas para suas 

práticas. 

O objetivo dessas atividades extracurriculares é instigar a imaginação, a 

criatividade, adquirir sociabilidade, novas sensações, conhecer o mundo, travar 

desafios e buscar satisfazer a curiosidade de tudo conhecer. 

Para desenvolver tais habilidades o Projeto de Educação em tempo Integral 

utilizará jogos pedagógicos e materiais concretos na construção de conhecimentos de 

língua portuguesa e matemática, confecção trabalhos artísticos manuais e o trabalho 

com música. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Os alunos participantes serão selecionados após analise realizada pelos 

professores em conjunto com a equipe pedagógica que levarão em conta os critérios 

de defasagem idade/série, dificuldades no processo de aprendizagem, alunos que 

participam do projeto interventivo e alunos em situação de risco.  

A partir dessa seleção a equipe do projeto Educação em tempo Integral 

desenvolverá atividades voltadas para atender as necessidades pedagógicas e 

sociais apresentadas por esses alunos.  

 

 

 

 



91 
 

3. JUSTIFICATIVA 

A sociedade a cada dia exige mais e mais cedo do cidadão, requerendo 

assim uma preparação maior do educando para acompanhar as transformações 

sociais, políticas e econômicas do mundo que vivemos. 

 Cabe então a escola buscar meios que preparem a criança para vida, onde ela 

possa desenvolver-se e exercer sua cidadania plenamente. 

 O projeto de Educação em tempo Integral tem a intenção de subsidiar o aluno 

no desenvolvimento de suas habilidades e competências, possibilitando que este 

aluno se desenvolva na sua totalidade através de atividades extracurriculares que 

desperte seu interesse, tais como: jogos pedagógicos, atividades recreativas, artes, 

reforço escolar e música. 

 Nossa proposta é despertar o interesse em estudar e colaborar para que a 

aprendizagem aconteça de modo efetivo e prazeroso. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

Favorecer de forma eficaz, a evolução do aluno em áreas importantes para seu 

desenvolvimento escolar de acordo com o nível de aprendizagem em que se encontra, 

superando suas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, reduzir a evasão 

escolar e promover o acesso e permanência do aluno na Instituição Educacional, 

melhorando a qualidade de ensino, aumentando o índice de aprovação e diminuindo 

a defasagem idade/serie através de atividades diversificadas..  

 

Objetivos Específicos:  

• Auxiliar no aprendizado do letramento do educando; 

• Desenvolver o raciocínio lógico-matemático; 

• Estimular a socialização e auto-estima do aluno; 

• Realizar atividades recreativas, visando desenvolver a psicomotricidade; 

• Adotar bons hábitos, posturas e atitudes, valorizando valores e hábitos sociais; 

•  Comprometer-se com regras; 

• Reconhecer a importância do dialogo, do amor e do relacionamento pessoal e 

familiar; 
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• Compreender a música como elemento de ampliação do conhecimento e de 

socialização. 

 
 
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Projetos: 

• Oficina de Português: 

➢ Alfabetização e letramento utilizando jogos diversos e materiais 

concretos (alfabeto móvel, dominó silábico, caça palavras, silabário, 

etc); 

➢ Oficinas de produções textuais temáticas: leitura de diversos livros de 

literatura e gêneros textuais variados para auxiliar nas produções. 

 

• Oficina de Matemática: 

➢   Aprendizado da matemática por meio de atividades lúdicas, materiais 

concretos, confecção de jogos e vivência de situações da vida real (projeto 

mercadinho). 

. 

• Oficina de Artes:  

➢ Artes e artesanato: pintura, apreciação e releituras de obras famosas, 

confecção de objetos decorativos, fantoches, máscaras e esculturas, 

utilizando materiais diversos (papelão, isopor, barbante, crepom, tinta, papel 

machê, massinha, etc). 

 

• Oficina de música (coral):  

➢ Apreciação de letras musicais  

➢ Confecção de instrumentos musicais  

➢ Ensaios do coral para apresentações nos eventos da escola 

➢  Ritmização através de palmas, pés, dança e toques 

➢  Identificação de ritmos musicais e instrumentos nas músicas. 

 

• Projeto valores:  

➢ Projeto a ser aplicado no inicio do ano letivo. O objetivo desse projeto é 

que os alunos adquiram hábito de rotina, boas maneiras, bom 
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comportamento, o respeito ao próximo, solidariedade, afetividade, 

cidadania e convívio social. 

Alimentação Escolar: 

 Elaborado na própria escola, o almoço é realizado no horário de 12h00min as 

13h00min para atender os dois turnos. 

 

Recursos Humanos: 

• Educadores voluntários (cada educador é responsável por uma oficina) 

- Matutino: Gabriel (oficina de matemática) 

          Karoline (oficina de língua portuguesa) 

              Marta (oficina de artes) 

          Yara (oficina de música) 

 

- Vespertino: Andressa (oficina de música) 

   Karolina (oficina de artes) 

   Maria Euzeny (oficina de língua portuguesa) 

   Odilon (oficina de matemática) 

 

Recursos Materiais: 

• Jogos pedagógicos; 

• Materiais recicláveis; 

• Livro de literatura infantil e juvenil; 

• Datashow; 

• Aparelho de som. 

 

Espaço:  

• 04 salas de aula, corredor, área livre da escola. 

 

Período:  

• 5 vezes por semana (2ª a 6ª feira)  

  - Matutino: 10:00 às 13:00  

   - Vespertino 12:30 às 15:30. 
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Público Alvo 

 O Projeto de Educação em tempo Integral atende alunos defasados em 

aprendizagem, distorções idade/série, crianças em situação de risco e as que 

participam do projeto interventivo. São atendidos o total de 140 (cento e quarenta) 

alunos do 3º ano , 4º ano e 5º ano , sendo 70 (oitenta) alunos no período matutino e 

70 (oitenta) alunos no período vespertino.  

 

6. CRONOGRAMA 

 

7.  AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada diariamente pela Equipe Pedagógica desta Instituição 

Educacional e, bimestralmente, com todos os segmentos envolvidos no processo. 

 

8. ESPAÇOS DISPONÍVEIS NA ESCOLA: 
 
- auditório  

- biblioteca 

- quadra aberta 

- ginásio 

- refeitório 
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Anexo 2 – PLANO DE AÇÃO ALTAS HABILIDADES 
 

PLANO DE AÇÃO – EQUIPE DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Apresentação - A sala de recursos de Altas Habilidades/Superdotação constitui uma 

modalidade especializada de atendimento educacional, desenvolvida por um 

profissional devidamente capacitado, destinado a apoiar a educação dos estudantes 

com Altas Habilidades/Superdotação, incluídos em classe comum do ensino regular, 

seja da rede pública ou privada, na proporção de 70% (setenta por cento) de vagas 

para o atendimento da rede pública e 30% (trinta por cento) para o atendimento da 

área privada. 

 

Justificativa - O atendimento ao estudante com características de superdotação tem 

se mostrado uma necessidade emergente no mundo de hoje. Em diversos países, 

nota-se a existência de programas especiais para esses estudantes e esforços no 

sentido de favorecer sua identificação e formação. De acordo com Winner (1998), a 

sociedade não pode ignorar os indivíduos mais capazes e deve refletir seriamente 

sobre como educar e desenvolver seus talentos. O futuro de qualquer nação depende, 

entre outros fatores, da excelência de seus sistemas educacionais, de condições 

favoráveis ao desenvolvimento dos talentos, da qualidade e competência de seus 

profissionais (Alencar & Fleith; 2001), o que refletirá no avanço cultural, científico e 

tecnológico do país.  

 

 Vale ressaltar que o direito ao atendimento especializado está previsto na 

legislação educacional brasileira, como por exemplo, no art. 9º da Lei 5.692, de 11 de 

agosto de 1971 – a LDB de 1971 – o qual estabelece que: 

 

“Art. 9º - Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 

encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 

superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 

fixadas pelos competentes Conselhos de Educação”. (grifos nossos) 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, considerada 

referência no atendimento ao estudante superdotado, oferece esse atendimento 
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desde 1976. A SEEDF segue a definição de superdotação presente em documentos 

do Ministério da Educação, a qual postula que o indivíduo superdotado apresenta um 

notável desempenho e/ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes 

aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica 

específica; pensamento criador ou produtivo; capacidade de liderança; talento 

especial para artes visuais, artes dramáticas e música; capacidade psicomotora 

(Virgolim, 2007). O referencial teórico norteador das práticas do atendimento é o 

“Modelo dos três anéis” proposto por Renzulli (1985), sendo consideradas na 

avaliação as habilidades gerais acima da média, a criatividade e a motivação 

intrínseca na realização de tarefas.  

 

A proposta atual aspira pelo envolvimento de toda uma equipe multiprofissional 

no processo de identificação e desenvolvimento das habilidades dos estudantes 

atendidos e sugere a participação mais ativa da própria família do estudante, desde 

seu encaminhamento. A proposta é ampliar o olhar sobre o fenômeno da 

superdotação e considerar as potencialidades e subjetividades do estudante em 

desenvolvimento. O processo de identificação tornou-se mais flexível priorizando 

aspectos qualitativos e dinâmicos, ao invés dos procedimentos tradicionais de 

avaliação única por meio de instrumentos psicométricos realizados quase que em 

moldes clínicos e que desconsideram o papel das interações e de todo ambiente 

escolar do indivíduo. 

 

Dessa forma, o estudante que apresentar habilidade geral acima da média, 

criatividade ou grande motivação na realização de tarefas de seu interesse, ou 

potencial para desenvolver esse conjunto de características, poderá ser encaminhado 

à sala de recursos. O encaminhamento pode ser efetuado pela escola, família, amigos 

ou até mesmo auto indicação. Esse modelo de identificação foi denominado por 

Renzulli (1998) de “Portas Giratórias”, indicando as várias portas de entrada que 

possibilitam ao estudante frequentar o atendimento. Ressalta-se que, de acordo com 

esse modelo, as características citadas anteriormente estariam presentes entre 15 e 

20% da população de alunos. Uma vez identificados, os estudantes vão formando um 

“pool de talentos”, devendo ser selecionados aqueles com maior potencial para se 

beneficiar dos serviços oferecidos no atendimento e disposição para se engajar em 

projetos na área acadêmica ou artística.  
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As atividades realizadas nas salas de recursos são desenvolvidas a partir de 

um inventário de interesses e de estilos de aprendizagem do estudante. A partir destas 

informações, ele inicia a montagem de seu portfolio com o auxílio do professor, 

registrando todas as informações relevantes sobre suas habilidades e produções. 

Segundo Renzulli (1985), descobrir o interesse do estudante consiste na mola central 

para que ele se sinta motivado e passe a demonstrar suas habilidades. O papel do 

professor é o de “encantar” por meio de atividades de exploração de temas gerais e 

de elaboração de projetos de pesquisa, para enfim, acompanhar o estudante em sua 

produção criativa. Após a “fase de observação” e de “avaliação”, o estudante que 

estiver apresentando as características de superdotação continuará a frequentar o 

programa pelo tempo que durar sua vida escolar básica. Durante sua permanência no 

atendimento, o estudante terá oportunidades de continuar suas produções criativas 

com o auxílio dos professores da sala de recursos, e participar de eventuais 

exposições abertas à comunidade. 

Para garantir o desenvolvimento dessas atividades na Sala de Recursos alguns 

recursos são primordiais, tais como: material pedagógico compatível com seus 

interesses, sobretudo, o computador e o acesso à internet, recurso tecnológico 

indispensável à contínua atualização num mundo globalizado, transmitindo ao 

estudante uma visão correlacionada e crítica dos acontecimentos mundiais. 

Paralelamente, difícil encontrar à disposição kits de laboratório, kits de robótica, livros 

de curiosidade e atualidades, acesso às reportagens de revistas amplamente 

divulgadas, dorso e esqueleto humano, recursos catalisadores de um fácil vislumbre 

da vida prática. Ademais, não se poderiam esquecer os futuros artistas de plásticas, 

cênicas e música que veem podadas a sua criatividade e potencialidades em meio à 

falta de materiais compatíveis com o desenvolvimento de cada habilidade. 

Sobre isso o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, dispõe sobre o 

atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 

6.253, de 13 de novembro de 2007, que determina as formas de oferta e a 

responsabilidade técnica e financeira do MEC na sua ampliação, definindo ainda 

aspectos como a transferência adicional para os alunos atendidos por essa 

modalidade de educação. Assim, por exemplo, o art. 1º do Decreto estabelece que: 
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“Art.1º A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos 

de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma 

deste Decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento 

educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na 

rede pública de ensino regular. 

§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos no ensino regular. 

§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser realizado em 

articulação com as demais políticas públicas.” (grifos nossos) 

 

Público alvo - O atendimento suplementar a estudantes superdotados destina-se 

prioritariamente aos estudantes oriundos de escolas públicas do Distrito Federal, da 

educação infantil e educação fundamental anos iniciais/anos finais, devendo, 

conforme a disponibilidade de recursos, ser estendido ao estudante do ensino médio 

e de escolas particulares. 

 

Objetivo geral - Oferecer oportunidades aos estudantes com Altas 

Habilidades/Superdotação, para que explorem áreas de interesses, aprofundem 

conhecimentos já adquiridos e desenvolvam habilidades relacionadas à criatividade, 

resolução de problemas e raciocínio lógico. 

 

Objetivos específicos - Em anexo, por cada segmento do Atendimento. 

 

Cronograma - A estratégia do programa envolve três momentos distintos: entrada; 

processo de desenvolvimento e saída do estudante. 

• Entrada do estudante: nessa fase, as ações enfatizam a identificação das 

potencialidades. O estudante ingressa no atendimento e passa a frequentar a sala de 

recursos por um período chamado de fase de observação. Neste momento, as 

potencialidades do aluno são documentadas por meio do seu histórico escolar, de 

instrumentos psicométricos, de escalas de características comportamentais, de 
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inventários e de um portfólio onde serão registradas todas as informações e 

produções relevantes ao seu desenvolvimento. As três principais fontes reveladoras 

do talento do estudante são suas habilidades, seus interesses e seus estilos de 

aprendizagem. A fase de observação tem a duração de no mínimo quatro e no máximo 

de 16 encontros, podendo ser estendida mediante estudo de caso. O estudante que 

apresenta o perfil definido a partir das características comportamentais listadas, 

somadas aos registros obtidos nesta etapa, ingressará na fase do desenvolvimento e 

será efetivado na sala de recursos. 

 

• Desenvolvimento do estudante: nessa fase, as ações enfatizam os serviços 

oferecidos ao estudante, à família e à comunidade escolar visando o seu 

desenvolvimento global. As atividades desenvolvidas nas salas de recursos tornam-

se mais específicas às necessidades de desenvolvimento do estudante e a família é 

convidada a frequentar o grupo de pais para trocarem experiências sobre as 

necessidades de desenvolvimento dos filhos. Espera-se que o estudante desenvolva 

atividades de enriquecimento. 

 

• Saída do estudante: essa fase visa avaliar as performances do estudante quando 

este deixa de frequentar o atendimento ao término do ensino médio. Espera-se que o 

indivíduo, ao chegar nessa fase, possa atingir um nível superior em suas 

performances acadêmicas, artísticas, criativas, produtivas ou de liderança social. Para 

fins de registro, estudo e avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo 

atendimento, o estudante e sua família serão convidados a prestar informações sobre 

o desempenho do estudante em todas as fases às quais ele passou durante sua 

participação no programa. Após a sua saída, encerram-se os vínculos com o 

atendimento.   

 

Avaliação do aluno - O processo avaliativo é processual, contínuo e obedece aos 

critérios adotados na legislação vigente, especificados na lei 9394/96 (Diretrizes da 

Educação Especial item 8.2) “Em relação às crianças com altas habilidades 

(superdotada ou talentosa), a identificação levará em conta o contexto 

socioeconômico e cultural e será feita por meio de observação sistemática do 

comportamento e do desempenho do aluno, com vistas a verificar a intensidade, a 

frequência e a consistência dos traços, ao longo do seu desenvolvimento”. 
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Cada sala de recursos deverá manter um instrumento de registro de seus 

estudantes, devendo entregar à secretaria da escola (onde está localizada a referida 

sala), à Coordenação Regional de Ensino, para que encaminhe à escola de origem 

do estudante e à Coordenação de Educação Inclusiva, uma cópia da listagem dos 

alunos atendidos com relatórios pertinentes. 

O estudante evadido do atendimento sem justificativa, pelo período previsto no 

regimento interno das escolas públicas do Distrito Federal, sairá da sala de recursos, 

devendo entrar em lista de espera para registro no mesmo. 

 

PLANO DE AÇÃO TALENTO ARTÍSTICO 

 

Objetivos: 

• Fornecer informações que contribuam para a formação intelectual do 

estudante buscando satisfazer suas necessidades de aprendizagem e 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

•  Propor atividades artísticas que favoreçam o estudante que apresenta 

Altas Habilidades/Superdotação em talento artístico, enriquecendo e 

aprofundando seu contato com diversos materiais para a execução de 

trabalhos criativos de artes. 

 

O QUE PARA QUE COMO QUANDO 

✓ Atendimento 

ao estudante 

que apresenta 

comportamento 

de Altas 

Habilidades / 

Superdotação - 

talento artístico 

✓ Favorecer o 

contato com 

materiais 

diversos a fim 

de enriquecer e 

estimular a 

apreensão do 

conhecimento; 

✓ Fornecer 

informações 

que contribuam 

✓ Atendimento 

individual e 

coletivo; 

✓ Visitas a 

exposições, 

mostras, etc.; 

✓ Análise e 

apreciação de 

vídeos; 

✓ Pesquisas; 

✓ Durante o ano 

letivo, uma vez 

por semana. 
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para esse 

enriquecimento. 

✓ Palestras com 

escritores, 

pintores, etc. 

 

Recursos necessários (entre outros): 

 

• Acesso à Internet banda larga; 

• Argila; 

• Assinatura da revista Super Interessante e/ou outras de natureza artística; 

• Assinatura de gibis de mangá; 

• Bloco papel canson para desenho (A3 e A4); 

• Bloco papel criativo; 

• Blu-ray disc;  

• Canetas permanentes pretas para contorno (ponta fina e ponta grossa); 

• Cartolina branca; 

• Cartolinas dupla face estampadas; 

• Cola Cascorez; 

• Computador com acesso à internet; 

• E.V.A.; 

• Lápis de cor: aquarelável e brilhante Faber Castell (48 cores); 

• Lápis para desenho Faber Castell nº “2”, “3”, “4”, “5” e “6”; 

• Livros de arte/ história da arte; 

• Livros de curiosidade e atualidades; 

• Massas de modelagem; 

• Material de expediente (lápis, caneta, borracha, apontador, régua, compasso, 

grampo para grampeador, clips, tachinhas); 

• Óleo de linhaça; 

• Papel apropriado para dobradura (recortado); 

• Papel cartão preto; 

• Papel Paraná; 

• Papel pardo; 

• Pincéis dos tamanhos “0” ao “24”; 

• Projetor de imagens; 
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• Smart TV; 

• Solvente para tinta a óleo; 

• Telas (tamanhos diversos); 

• Tesouras; 

• Tintas: a óleo, acrílica, tecido, vitral, guache, relevo dimensional 3D; 

• Verniz geral. 

 

PLANO DE AÇÃO ÁREA ACADÊMICA 

 

Objetivos 

• Visitar exposições e/ou qualquer outro evento que vise a propiciar o 

desenvolvimento do gosto pela pesquisa e a busca do conhecimento científico 

através do processo investigativo. 

• Oportunizar a descoberta de interesses, definição de problemas e 

desenvolvimento de produtos pessoais. 

• Instrumentalizar o aluno para interagir com recursos e tecnologias necessárias 

para a execução de seus projetos de trabalho. 

• Estimular o pensamento criativo-produtivo, autonomia e produção de trabalhos 

de criatividade através de enriquecimento e resoluções de problemas. 

• Desenvolver atividades de elaboração de projetos relacionadas a uma ou mais 

áreas de interesse.  

• Desenvolver estratégias de observação e avaliação pedagógica nas áreas de 

maior destaque dos alunos encaminhados para o atendimento. 

Recursos necessários: 

• Computador com acesso à internet; 

• Argila; 

• Almanaques; 

• Assinatura da revista Super Interessante, revista Recreio e outras dessa 

mesma natureza; 

• Assinatura de gibis; 

• Bloco papel canson para desenho (A3 e A4); 

• Bloco papel criativo; 

• Blu-ray disc; 
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• E.V.A.; 

• Lápis de cor de boa qualidade (Faber Castell, por exemplo); 

• Livros de curiosidade e atualidades; 

• Massas de modelagem; 

• Material de expediente (lápis, caneta, borracha, apontador, cola, tesoura, 

régua, compasso, grampo para grampeador, clips, tachinhas); 

• Papel apropriado para dobradura (recortado); 

• Pincéis de tamanhos diversos; 

• Smart TV; 

• Tinta guache; 

• Materiais para uso em atividades de robótica. 

 

PLANO DE AÇÃO ITINERÂNCIA 

 

O trabalho da itinerância compreende todo o ano letivo e, segundo a Orientação 

Pedagógica do Ensino Especial, tem como atribuições, dentre outras: 

• Coleta de dados sobre o atendimento;  

• Encaminhamento de alunos ao atendimento;  

• Acompanhamento pedagógico das salas de recursos;  

• Acompanhamento dos alunos no ensino regular; 

• Repasse de informações;  

• Preenchimento de fichas;  

• Organização de toda a documentação referente à observação e 

efetivação ou saída ao estudante; 

• Encaminhamento dos Relatórios do período de observação à escola de 

origem do estudante; 

• Nutrir a CRE e DIEE com informações solicitadas sobre as Salas de 

Recursos; 

• Mediação dos estudos de caso para assuntos diversos, como promoção 

de série, etc.; 

• Direção das reuniões de acolhimento aos novos estudantes; 
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• Orientação aos profissionais que lidam com esses alunos, bem como às 

suas famílias e preparação de alternativas e projetos que contribuam 

para a melhoria da qualidade do atendimento; 

• Captação dos alunos que não foram encaminhados pela escola de 

origem para o atendimento; 

• Orientação nas escolas; 

• Organização de oficinas e exposições sobre essa modalidade em sua 

regional de ensino e em outras que não tenham atendimento, quando 

solicitado. 

 

PLANO DE AÇÃO PSICOLOGIA 

 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Educação Especial (SEEDF, 

2010), são atribuições do psicólogo que atua no atendimento educacional 

especializado ao estudante com altas habilidades/superdotação “a avaliação dos 

estudantes e o suporte à família” (p.90). Nesse sentido, em relação à avaliação dos 

estudantes são propostos os seguintes objetivos: 

• Conhecer aspectos emocionais e elementos do contexto familiar e sociocultural 

dos estudantes; 

• Investigar o potencial cognitivo e criativo dos estudantes; 

• Auxiliar os estudantes a identificarem seus interesses, habilidades e estilos de 

aprendizagem; 

• Identificar possíveis fragilidades emocionais ou dificuldades enfrentadas no 

contexto educacional, com vistas a planejar estratégias de intervenção junto ao 

estudante, ao professor ou à família, utilizar técnicas de aconselhamento 

psicológico ou encaminhar a outros profissionais, quando necessário; 

• Contribuir para o estabelecimento de condições favoráveis ao desenvolvimento 

dos talentos dos estudantes, possibilitando-lhes alcançar sentimentos de 

autorrealização em suas áreas de interesse; 

• Contribuir para o estabelecimento de condições favoráveis ao desenvolvimento 

psicológico saudável dos estudantes. 

As atividades de avaliação/intervenção poderão ser realizadas individualmente 

ou em grupos, sendo utilizados diversos instrumentos e procedimentos, tais como: 
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entrevista com os estudantes, entrevista com as famílias, aplicação de testes 

psicométricos (Ex.: testes de inteligência), aplicação de exercícios de criatividade e 

de escalas de comportamento, uso de jogos e dinâmicas de grupo. 

A seguir serão apresentados os objetivos relacionados ao suporte às famílias: 

• Fornecer informações sobre o tema altas habilidades/superdotação; 

• Fornecer informações e esclarecer dúvidas a respeito do atendimento; 

• Auxiliar os familiares a identificarem as características e necessidades de seus 

filhos; 

• Sugerir estratégias de como estimular os filhos no contexto familiar; 

• Favorecer o desenvolvimento de habilidades emocionais e de estratégias 

comportamentais que possibilitem aos familiares sentirem-se mais preparados 

para lidar com problemas que possam vir a surgir; 

• Conduzir reuniões de pais (ou responsáveis), estimulando a troca de 

experiências relacionadas à educação dos filhos com altas 

habilidades/superdotação. 

Essas atividades poderão ser realizadas individualmente ou em grupos. Sugestão 

de leituras, palestras, oficinas, dinâmicas de grupo e orientações individuais são 

algumas das estratégias utilizadas para alcançar os objetivos propostos.  
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Anexo 3– PLANO DE AÇÃO SALA DE RECURSOS 
 

PLANO DE AÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 2020 
SALA DE RECURSOS GENERALISTA 
CAIC HELENA REIS DE SAMAMBAIA 

 
Profª. Andreia Pereira de Souza Gonçalves 

 
APRESENTAÇÃO 
 

 

Este documento tem o objetivo de apresentar as ações pedagógicas 

desenvolvidas pela professora no âmbito da sala de recursos generalista por meio do 

serviço de Atendimento Especializado Educacional aos estudantes com deficiência 

matriculados na instituição.  

O PDE – Plano Distrital de Educação – em consonância com o Plano Nacional 

de Educação apresenta em umas de suas metas referentes ao atendimento 

educacional às pessoas com deficiência e com TGD as seguintes estratégias no que 

se refere às instituições que ofertam o Ensino Fundamental Regular da SEEDF: 

4.2 – Assegurar a universalização do acesso das pessoas com deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
independentemente da idade, nas escolas regulares ou nas unidades 
especializadas.  
4.3 – Promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento 
no ensino regular na modalidade da educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva. 

 

O CAIC Helena Reis, por sua vez já em observância e respeito à essas 

estratégias já estruturava sua oferta e acesso à educação Especial na persperctiva de 

Educação Inclusiva de acordo com documentos orientadores e normativos anteriores 

à publicação do PDE. 

O Atendimento Educacional Especializado, por sua vez, se caracteriza pelo 

trabalho de atendimento específico aos estudantes com deficiências (Deficiência 

Intelectual, Deficiência Física, Deficiência Visual, Deficiência Auditiva e TGD) 

compreendendo as especificidades e as diversidades presentes no processo 

educativo. A sala de recursos Generalista é um espaço pedagógico conduzido por 

professor especializado, com aptidão comprovada, cuja finalidade é oferecer suporte 

educacional especializado, aos estudantes com DI, DF, DMU e/ou TGD/TEA em UE 

de Ensino Regular, nas etapas da Educação Básica e nas modalidades de EJA27. 

 
27 http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/public/caderno_estrategia_matricula_2018_20dez17.pdf 
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Contudo, o PDE em suas estratégias, orienta a SEEDF referente a sala de recursos 

da seguinte forma: 

 

“4.11 – Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 
multifuncionais, generalista e específico, nas formas complementar e 
suplementar, a todos os educandos com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 
pública de ensino do Distrito Federal.” 

 

Partindo desse princípio, percebemos a importância desse serviço na escola 

que já observava tais orientações normativas a fim de assegurar a acessibilidade 

educacional aos estudantes com deficiência e TGD e, da figura dos professores, que 

podem contribuir para o sucesso escolar na vida desses alunos atuando em 

consonância com a sala de recursos e demais documentos normativos e orientadores 

na perspectiva da Educação Inclusiva. 

 
 
BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO EDUCACIONAL 
 

 

O Centro de Atenção Integrada à Criança Professora Helena Reis (CAIC 

Helena Reis), atende uma comunidade que possui características socioeconomicas 

que influenciam na rotina pedagógica da instituição. O projeto Político Pedagógico foi 

construído em conjunto com a equipe gestora, o corpo docente, representantes do 

corpo discente, comunidade escolar, Conselho Escolar e, anualmente é reavaliado, 

reestruturado para que o mesmo venha se adequar às mudanças a fim de suprir as 

necessidades educacionais dos estudantes matriculados na referida instituição.   

Atualmente a unidade de ensino atende 895 estudantes no período diurno, 

desde a Educação Infantil até o 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A 

equipe gestora é composta por 01 diretora, 01 vice-diretora, 02 supervisores: 01 

pedagógico e 01 administrativo e 01 secretário escolar. O corpo docente conta com 

03 coordenadoras para o suporte pedagógico direto aos 40 professores. Possui 02 

orientadoras educacionais, 02 pedagogas e 01 psicóloga, essa equipe, em conjunto, 

realiza o trabalho de atendimento inicial aos estudantes e seus familiares quanto ao 

desempenho escolar, realizam avaliação diagnóstica e anamnese dos estudantes 

para dar os encaminhamentos necessários, orientam aos pais que busquem uma 

investigação clínica para uma avaliação médica pontual fora da unidade de ensino 
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quando se fizer necessário. A instituição oferece e executa o projeto Novo Mais 

Educação28 para estudantes que necessitam acompanhamento pedagógico 

diferenciado em situação de vulnerabilidade no contraturno. Possui sala de 

leitura/biblioteca com atendimento. O CID esportivo também é presente no CAIC 

Helena Reis com as modalidades de Vôlei e Futsal.  

 
 
 
ATUAÇÃO DA SALA DE RECURSOS GENERALISTA NO CAIC HELENA REIS 
 

 

Conforme a Orientação Pedagógica de 2010 da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal cito a referência normativa que referenda a atuação do 

serviço de AEE – Atendimento Educacional Especializado : 

 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(MEC, 2008) pontua que: O atendimento educacional especializado tem como 
função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 
estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades 
desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se 
daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 
escolarização. 
 

Para isso o entende-se que o trabalho do professor especialista em AEE parte 

inicialmente do conhecimento da estrutura pedagógica da instituição compreendendo 

as suas especificidades para atuar de forma colaborativa e instituicional frente as 

demandas que necessitam intervenções pedagógicas pontuais. 

Partindo desse princípio, após mapeamento institucional realizado, a atual 

instituição tem matriculados um total de 19 estudantes com NEE, até o momento, 

desse quantitativo, todos estudantes possuem laudos com diagnóstico de deficiência 

compatível com o perfil de atendimento da sala de recursos generalista, 11 estudantes 

com diagnóstico de TGD, 02 estudantes com laudo de deficiência auditiva, 02 com 

deficiência intelectual, 01 com deficiências múltiplas e 03 com deficiência física. 

Desse modo o atendimento da sala de recursos se configura da seguinte forma, 

conforme os documentos norteadores da SEEDF orientam:  

 
28 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-
educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192 
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1 - O documento Estratégia de Matrícula 2019/2020, em seu item 3.7.1 que 

trata da educação especial referente ao Atendimento Especializado Educacional aos 

estudantes. Desse modo,  

 

Espaço pedagógico conduzido por professor especializado, com aptidão 
comprovada, cuja finalidade é oferecer suporte educacional especializado, aos 
estudantes com DI, DF, DMU e/ou TGD/TEA em UE de Ensino Regular, nas 
etapas da Educação Básica e nas modalidades de EJA. A UE poderá promover 
o remanejamento dos estudantes com deficiência ou TGD/TEA para um único 
horário desde que tenham adequação de temporalidade.”29 

 

O CAIC Helena Reis, observando as especificidades de cada estudante, 

organizou da melhor forma, o acesso aos estudantes especiais à matrícula, aos 

serviços educacionais em consonância à realidade de atendimento fora da rede de 

ensino que complementam a continuidade de seus tratamentos. 

Em se tratando do atendimento da Sala de Recursos Generalista na referida 

instituição, ele se configura de acordo com o documento que a Estratégia de 

Matrículas 2019 prevê que o mínimo de 10 estudantes30 com laudo de deficiência para 

que se tenha o funcionamento da sala de recursos na prórpia instituição. 

Outro aspecto a ser observado é que a instituição executa o NOVO MAIS 

EDUCAÇÃO31 onde alguns estudantes com deficiência participam do projeto em seu 

contraturno, em conformidade com a Estratégia de Matrículas que prevê a 

funcionalidade da sala de recursos na própria instituição: 

 
“m) A oferta do atendimento em SR é obrigatória nas UE de Educação Integral 
em Tempo Integral, desde que haja número mínimo de estudantes exigido 
para o seu funcionamento. Caso não haja quantitativo específico de 
estudantes a CRE deverá disponibilizar profissional de SRG.”32 

 
Desse modo, temos 02 estudantes (01 estudante com laudo de D.I. e TEA, 01 

estudante com o laudo de DA) que estão participando do projeto NOVO MAIS 

EDUCAÇÃO em seu contraturno, com vistas à complementar  suporte pedagógico 

ofertado aos mesmos assim como prevê o nosso Currículo em Movimento do DF: 

 
29 http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/public/caderno_estrategia_matricula_2018_20Nov18.pdf 
30 Pág. 94: 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/public/caderno_estrategia_matricula_2018_20dez17.pdf 
31 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-
educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192 
32 http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/public/caderno_estrategia_matricula_2018_20dez17.pdf 
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“A massificação/democratização do acesso à escolarização trouxe de uma 
forma mais veemente às discussões nos ambientes educacionais a questão da 
diversidade de grupos e sujeitos historicamente excluídos do direito à 
educação e, de um modo geral, dos demais direitos, o que torna urgente a 
adoção de novas formas de organização educacional, diversificadas 
metodologias de ensino-aprendizagem e de atuação institucional, buscando 
superar o paradigma homogeneizante que se coloca como limitador do direito 
à aprendizagem.33” 

  

Após o mapeamento institucional realizado, o atendimento aos estudantes a 

ser realizado pela professora da Sala de Recursos Generalista da instiuição se 

caracteriza de forma individual ou coletiva. Os estudantes que são atendidos 

individualmente necessitam de intervenções pedagógicas direcionadas, alternativas à 

sua condição específica de atendimento conforme a Orientação Pedagógica da 

Educação Especial da Secretaria de estado de Educação de 2010. 

Outro aspecto a ser abordado é que além do atendimento ao estudante, o 

professor regente é assistido pela professora da Sala de Recursos Generalista para 

que haja consonância com as práticas educativas adotadas para o êxito escolar do 

estudante conforme a OP/EE34 (2010, págs. 78-81), dentre elas pode-se citar: 

“...orientar os professores regentes para organizar contexto educativo que 
favoreça a atenção e a concentração do estudantes nas atividades 
desenvolvidas em sala de aula observando os seguintes cuidados: sentá-los 
na primeira fila falar seu nome várias vezes durante a aula e verificar seus 
cadernos para certificar-se de que estão executando as tarefas...; identificar a 
existência de fatores desencadeantes de problemas de comportamento; 
organizar uma rotina diária previsível e adequada para cada estudante;” 

  

Sobre as adequações curriculares, a OP/EE (2010)35 afirma por meio da 

LDBEN: 

“A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Capítulo 5, 
consolida a Educação Especial como sendo a modalidade de educação escolar 
oferecida ao estudante com necessidades educacionais especiais. Propõe o 
recurso da Adequação Curricular como resposta às demandas de 
aprendizagem de um número elevado de estudantes prejudicados pela 
massificação existente na educação formal decorrentes da homogeneização 
da ação pedagógica e da rigidez dos currículos.” 

 

Sendo assim, as adequações curriculares têm como referência o Currículo 

escolar que progressivamente, norteia o trabalho pedagógico do professor de acordo 

 
33 http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf 
34 http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/ed_especial/orient_pedag_ed_especial2010.pdf 
35 http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/ed_especial/orient_pedag_ed_especial2010.pdf 
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com as necessidades educativas especiais do estudante com deficiência a fim de 

favorecer a escolarização, facilitando a aplicação do currículo de forma mais 

compatível com as suas características específicas de aprendizagem. 

“Essas adequações são definidas como alterações ou recursos especiais, 
materiais ou de comunicação voltados a facilitar a aplicação do currículo 
escolar de forma mais compatível com as características específicas do 

estudante36.” 

 

A professora da sala de recursos, no uso de suas atribuições acompanha as 

adequações curriculares realizadas pelo professor regente, a fim de dar suporte 

pedagógico e orientar de forma pedagógica as intervenções adotadas para que a 

escolarização do estudante com NEE seja efetivada. São por meio das adequações 

curriculares que as intervenções pedagógicas na sala de recursos são estruturadas a 

fim de dar continuidade ao trabalho realizado em sala de aula, porém com outra 

perspectivas seja ela complementares ou suplementares. 

Desse modo, a atuação da professora da Sala de Recursos tem caráter 

educacional e institucional, visto que suas ações devem estar em consonância com o 

Projeto Pedagógico da instituição. 

 

PROJETO INTERVENTIVO DO CAIC HELENA REIS 

 

 Em consonância com o Projeto Pedagógico da instituição, a professora da sala 

de recursos atua em ação colaborativa para a execução do projeto Despertar. O 

referido projeto tem como objetivo atender estudantes com dificuldades de 

aprendizagem com ou sem transtornos/distúrbios associados. 

 Dessa forma a professora que atua com AEE na sala de recursos pode realizar 

intervenções pedagógicas aos estudantes com laudo de DPAC e TDAH conforme a 

OP/EE(2010) orienta: 

“Os estudantes com Transtornos Funcionais serão atendidos na rede pública 
de ensino do Distrito Federal de forma articulada entre os serviços de apoio 
educacional do Ensino Regular e os serviços de atendimento educacional 
especializado da Educação Especial, em consonância com a Política Nacional 
de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. “Dentre os 
transtornos funcionais específicos estão: dislexia, disortografia, disgrafia, 
discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros” (MEC, 2008, 

p.15).”37 

 
36 http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/ed_especial/orient_pedag_ed_especial2010.pdf 
37 http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/ed_especial/orient_pedag_ed_especial2010.pdf 
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Para tanto, é imprescindível salientar que as intervenções pedagógicas a serem 

adotadas na sala de recursos só serão realizadas após a observância do cumprimento 

do modelo do Procedimento de Intervenção das Queixas Escolares – PAIQUE (2006). 

Após terem sido esgotadas os três níveis do modelo, é que os estudantes com o laudo 

de TDAH e DPAC poderão ser encaminhados para um atendimento diferencial na sala 

de recursos.  

O atendimento a esses estudantes será oferecido no turno contrário que 

frequenta as aulas da unidade de ensino e articulado com os demais serviços da 

instituição: SOE e EEAA. Caso haja a necessidade de adequação curricular, a 

professora da sala de recursos poderá orientar a realização e dar suporte quando for 

necessário. 
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Anexo 4 – PLANO DE AÇÃO PORTARIA 
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Anexo 5 – PLANO DE AÇÃO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 
 
CAIC Helena Reis de Samambaia 
 
Segmento: EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 
 
Público: (  ) servidores (  ) pais ( x ) alunos 
 

Objetivos Específicos 
 

 

- Executar sob orientação da equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e 

estímulo de crianças ANEE`S;  
 
- Participar de programas de treinamento;  
 
- Executar outras atividades de mesma natureza e nível de 

complexidade e responsabilidade.  

 

Ações / Estratégias 

- Receber e entregar os alunos aos pais ou responsáveis;  
 
- Auxiliar o professor na organização da sala e dos materiais pedagógicos;  
 
- Orientar e acompanhar os alunos nos horários das refeições;  
 
- Realizar os procedimentos necessários à higiene dos alunos ANEE`s, tais como: 

uso do sanitário, escovação dos dentes, banho, troca de fraudas e colocação de 

peças de vestuário;  
 
- Auxiliar o professor regente no cuidado com os alunos, sempre que este se ausentar 

da sala de aula;  
 
- Organizar os materiais e objetos pessoais na mochila dos alunos afim de que 

não sejam trocados;  
 
- Propiciar aos alunos ANEE`s atividades lúdicas tais como: contar histórias, distribuir 

massinhas de modelar ou brinquedos, cantar músicas, desenhar, acompanhar os 

alunos no parque, no pátio, no recreio, em atividades de psicomotricidade/educação 

física, em eventos ou passeios extra-classe;  
 
- Apoiar os alunos ANEE`s nas AVAS dentro do contexto escolar e nas atividades 

extra-classe, na realização das atividades motoras e ludo-recreativas;  
 
- realizar sob orientação do professor, o controle de baba e de postura do aluno, 

como: apoiá-lo no sentar-se na cadeira de rodas, na carteira ou colchonete;  
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- Conduzir os alunos cadeirantes pelos diferentes espaços físicos da escola, nas  

atividades do contexto escolar e extra-classe; 

- Elaborar e apresentar relatórios periódicos com a participação do professor regente 

 

Parcerias envolvidas nas ações 
 

- Equipe Gestora da Unidade Escolar;  
 
- Sala de Recursos;  
 
- A família do aluno;  
 
- O professor regente;  
- A EAPE;  
 
- A UNIEB/GEBSAM.  
 

Cronograma 
 

- Durante todo o ano letivo;  
 
- Nos passeios culturais e atividades extra-classe.  
 

Avaliação das Ações 

- A avaliação será feita por ocasião do conselho de classe em conjunto com a direção 

da Escola, os (as) professores (as) regentes das turmas atendidas e os professores 

(as) da sala de recursos e durante as avaliações institucionais da Unidade Escolar 

realizadas em cada semestre.  

-  Algumas ações de cuidado com alguns ANEEs não podem ser executadas com 

satisfação por falta de treinamento adequado às especificidades dos estudantes. 
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Anexo 6 - PLANO DE AÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

 OBJETIVOS   METAS   AÇÕES   AVALIAÇÃO DAS 
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Anexo 7- PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 
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pedagógicas   nas ações   
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reforço/Projeto 

Interventivo escolar em 
horário contrário 
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(SEEAA). 
*Formação de grupos 
de estudo durante as 
coordenações. 
*Promovendo 
momentos de trocas 
de experiências 
*Realizar palestras, 
seminários, debates 
com temas de 
interesse comum. 
*Formar grupos de 
estudos temáticos. 
Socialização de 
experiências com os 
dois turnos. 
*Socializar projetos 
desenvolvidos em sala 
de aula 
*Apresentação durante 
as coletivas 
/coordenações 
projetos desenvolvidos 
em sala. 
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processo 
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avaliativa da equipe, 
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redimensionar as ações 
pedagógicas 
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e toda a
 comunidade 
escolar  
Promover Feira 
Cultural.  
Realizar Mostra de 
Ciência.  
Realizar Projetos 
Folclóricos. 
Promover projetos de 
valorização do meio 
ambiente. 
Dia da Consciência 
Negra  
Semana da Educação 
para a Vida 

 

 

 

Anexo 8 – PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO A APRENDIZAGEM 
 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM EPARA O ANO LETIVO DE 2020 

 

OBJETIVO GERAL:  

O objetivo geral deste Plano de Ação consiste em sistematizar as metas de trabalho da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem do CAIC Helena Reis para o ano letivo de 2020, bem como as estratégias previstas para alcançar tais propósitos, o período 

em que as ações ocorrerão e os profissionais responsáveis por sua realização. 
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INTRODUÇÃO: 

 O Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - CAIC Helena Reis, localizado em Samambaia Norte, foi inaugurado em 

1992, vinculado ao governo federal, com a proposta de oferecer ações integradas de educação, saúde, assistência e promoção social para 

crianças e adolescentes. Em 1996 o governo do Distrito Federal assumiu a responsabilidade sobre a instituição educacional (GDF, 2014).  

 A instituição segue as orientações pedagógicas oficiais da Secretaria de Educação Esporte e Lazer (Secretaria Adjunta de Educação) 

do Distrito Federal e a proposta do Currículo em Movimento. De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2014), a escola tem como 

objetivo oferecer às crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais da Educação Básica oportunidades de construção de conhecimentos, 

atitudes e valores essenciais para a formação de cidadãos solidários, conscientes, éticos, críticos e participativos, capazes de transformar 

a sociedade em que vivem. Trata-se de uma escola inclusiva, que busca garantir o desenvolvimento integral de todos os estudantes. Outra 

proposta da instituição é o trabalho colaborativo, com ações integradas entre direção, supervisão e coordenação pedagógica, Salas de 

Recursos (generalista e de altas habilidades/superdotação), Serviço de Orientação Pedagógica (SOE), Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA), corpo docente e demais funcionários. 

 As Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem constituem-se em um serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter 

multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Pedagogia e em Psicologia (GDF, 2010). Fazem parte da equipe do CAIC 

Helena Reis as pedagogas Vìvian Farias da Silva e Pollyana de Cássia Rocha.   

 As diretrizes técnicas e pedagógicas para atuação nas EEAA são apresentadas na Orientação Pedagógica – Serviço Especializado 

de Apoio à Aprendizagem, publicada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 2010. Segundo esse documento (GDF, 

2010, pp.91-92), o objetivo geral do serviço é “promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de 

intervenções avaliativas, preventivas e institucionais”. Os objetivos específicos, por sua vez, são apontados a seguir: 

• Favorecer a ressignificação das concepções de ensino e de aprendizagem dos atores da instituição educacional, promovendo a 

consolidação de uma cultura de sucesso escolar;  

• Contribuir para a reflexão acerca dos diversos aspectos pedagógicos e intersubjetivos, com vistas à oxigenação das práticas e das 

relações no contexto escolar; 
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• Realizar procedimentos de avaliação/intervenção às queixas escolares, visando conhecer e investigar os múltiplos fatores 

envolvidos no contexto escolar; 

• Contribuir com a formação continuada do corpo docente; 

• Sensibilizar as famílias para maior participação no processo educacional dos estudantes; 

• Assessorar a direção e a comunidade escolar, com vistas à criação de reflexões acerca do contexto educacional que facilitem a 

tomada de decisões, a construção e a implementação de estratégias administrativo-pedagógicas; 

• Articular ações com os profissionais do serviço de Orientação Educacional e das salas de recursos, quando se tratar dos estudantes 

com necessidades educacionais especiais. 

O documento estabelece, ainda, conforme o Art. 31 do Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (GDF, 2009), que a atuação das Equipes Especializadas de 

Apoio à Aprendizagem pauta-se em três dimensões concomitantes e contextualizadas (GDF, 2010, p. 47): 

I - mapeamento institucional das instituições educacionais; 

II - assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 

III - acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, por meio da ressignificação das práticas educacionais e de 

intervenções específicas nas situações de queixas escolares. 

Nesse sentido, apresentaremos a seguir o Plano de Ação da EEAA do CAIC Helena Reis para o ano letivo de 2016. As metas e 

estratégias de ação são elencadas em cada dimensão (Mapeamento institucional, Assessoria ao trabalho coletivo, e Acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem) de acordo com as sugestões da OP (GDF, 2010, pp. 94-107) e as características da instituição em que 

atuamos. Ressalta-se que cada profissional contribui com conhecimentos, habilidades e competências específicas ao perfil do pedagogo e 

do psicólogo, porém, o trabalho é realizado de forma articulada e colaborativa. 

 

PERÍODO:  

Ano letivo de 2020. 
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DIMENSÃO 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

Metas Estratégias Período 

 

Envolvidos 

 

• Analisar e refletir sobre o contexto de intervenção 

de nossas práticas. 

• Conhecer e analisar as características da 

instituição educacional; 

• Investigar, evidenciar e analisar 

convergências, incoerências, conflitos ou 

avanços;  

• Conhecer e analisar o processo de gestão 

escolar e as práticas educativas. 

 

• Reunião com direção e coordenação da instituição 

educacional para explanação dos objetivos do 

Mapeamento Institucional; 

• Levantamento de informações referentes à 

conjuntura social, política e econômica;  

• Análise documental (legislações, Projeto Político 

Pedagógico - PP, matrizes curriculares, regimento 

interno, estratégia de matrícula, projetos internos, 

quadros de distribuição de turmas, listagem com 

indicação de alunos para educação em período 

integral e projetos interventivos, e outros 

documentos); 

• Entrevistas com a direção sobre o processo de 

gestão da instituição educacional e sua percepção 

do contexto escolar; 

No início do ano 

letivo, sendo 

revisitado e 

ampliado sempre 

que necessário. 

Pedagogas e 

psicóloga. As 

ações serão 

articuladas com o 

Serviço de 

Orientação 

Educacional 

(SOE), 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 

(AEE-sala de 

recursos), direção, 

supervisão e 

coordenação 
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• Entrevistas com coordenadores pedagógicos para 

conhecer suas atuações na instituição educacional 

e percepção do contexto; 

• Entrevistas individuais ou coletivas com 

professores para conhecer, dentre outros, a 

atuação, a concepção de aprendizagem, a 

motivação para o trabalho docente, as concepções 

de ensino, a avaliação e sua percepção do 

contexto; 

• Observações dos espaços e das dinâmicas 

pedagógicas: sala de aula, momentos de recreação 

dos estudantes, reuniões de coordenação, de 

planejamento de ensino, e outras; 

• Análises dos dados estatísticos relacionados ao 

rendimento escolar do ano anterior (aprovações, 

evasões, transferências, etc); 

• Discussão e reflexão entre as pedagogas e 

psicóloga sobre as informações construídas; 

• Discussão com os gestores e com o corpo 

docente acerca das informações construídas, com 

o objetivo de favorecer o trabalho administrativo-

pedagógico; 

• Avaliação dos planos de ação de anos anteriores 

e adequação do plano para o ano letivo de 2016. 

pedagógica e o 

corpo docente. 
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DIMENSÃO 2 – ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO 

 

 

Metas 

 

Estratégias Período Envolvidos 

• Contribuir, em parceria com os demais 

profissionais, para a promoção da análise crítica 

acerca da identidade profissional dos atores da 

instituição educacional, principalmente do corpo 

docente, de modo a provocar a revisão e/ou a 

atualização de suas atuações. 

• Revitalizar e criar espaços de reflexão com e 

entre professores, coordenadores 

pedagógicos e direção escolar, com o objetivo 

de promover discussões, conscientizações e 

possíveis transformações das concepções 

orientadoras das práticas pedagógicas; 

• Instrumentalizar a equipe escolar e, 

principalmente, o corpo docente para o estudo, 

planejamento, operacionalização e avaliação 

de ações de ensino intencionalmente 

planejadas, por meio de um assessoramento 

continuado em serviço, no que compete ao 

conhecimento psicológico e pedagógico; 

• Participação no processo de acompanhamento e 

avaliação do Projeto Político Pedagógico (PP); 

• Participação, em conjunto com os demais 

profissionais da instituição educacional, nas 

atividades de planejamento e de avaliação do 

trabalho: semana pedagógica, coordenações 

pedagógicas coletivas, pré-conselhos, conselhos 

de classe, reuniões extraordinárias, dentre outras; 

• Participação, em conjunto com os demais 

profissionais da instituição educacional, em: 

reuniões de pais e mestres, reuniões de 

funcionários, projetos pedagógicos, festas 

comemorativas (Projetos: “Família na escola” 

“Rotina e Hábitos de Estudo”, “Vencendo 

Desafios”, “O Carteiro vai á Escola”; Festa junina; 

Festa da primavera; CAICultural); 

• Realização de Grupo de Apoio Coletivo – GRAC 

para lidar com situações complexas que exijam 

ações integradas de distintos profissionais da 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

Pedagogas e 

psicóloga. As 

ações serão 

articuladas com o 

Serviço de 

Orientação 

Educacional 

(SOE), sala de 

recursos, direção, 

supervisão, 

coordenação 

pedagógica e o 

corpo docente. 
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• Fornecer subsídios para que as ações 

escolares ocorram tanto em uma dimensão 

coletiva quanto individual, valorizando os 

saberes dos professores, suas práticas, suas 

identidades profissionais, suas experiências de 

vida; estimulando a inovação dos modos de 

trabalho pedagógico. 

escola, e, se necessário, de outras instituições, tais 

como: regional de ensino, Conselho Tutelar, 

CREAS, CRAS; 

• Contribuição com o processo de formação 

continuada dos professores, por meio de vivências 

e oficinas, preferencialmente nas coordenações 

coletivas semanais. 

 

 

DIMENSÃO 3 – ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

 

Metas 

 

Estratégias Período Envolvidos 

a) Discussões acerca das práticas de 
ensino 

• Favorecer o desempenho escolar dos 

estudantes, com vistas à concretização de uma 

cultura de sucesso escolar. 

• Promover, juntamente com os demais 

profissionais da instituição educacional, 

reflexões acerca das concepções de 

desenvolvimento humano, de ensino e de 

aprendizagem, e das escolhas de processos 

avaliativos, de modo a superar concepções 

deterministas e a favorecer as mudanças 

pedagógicas necessárias ao efetivo 

desenvolvimento dos estudantes; 

a) Discussões acerca das práticas de 
ensino 

• Observação da dinâmica em sala de aula e dos 

demais contextos educativos; 

• Análise, em parceria com o professor e outros 

profissionais da instituição educacional, acerca da 

produção dos estudantes;  

• Discussão sobre as concepções de ensino e de 

aprendizagem dos professores e seus impactos no 

planejamento das atividades escolares. 

 

b) Intervenção nas situações de queixas 
escolares 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

Pedagogas e 

psicóloga. As 

ações serão 

articuladas com o 

Serviço de 

Orientação 

Educacional 

(SOE), direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica e o 

corpo docente, 

além de Sala de 

recursos, Sala de 

apoio à 

aprendizagem, 
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• Incentivar o professor a ter um olhar analítico 

sobre a produção escolar dos estudantes; 

• Contribuir para que o professor promova 

situações didáticas de apoio à aprendizagem 

do aluno, e construa alternativas teórico-

metodológicas de ensino com foco na 

construção de habilidades e de competências 

pelos estudantes; 

• Contribuir para a diminuição das queixas 

escolares e para outras manifestações do 

fracasso escolar. 

 

b) Intervenção nas situações de queixas 
escolares 

• Realizar ações de intervenção educacional junto 

aos professores, às famílias e aos estudantes 

encaminhados com queixas escolares, 

individualmente ou em grupo, de acordo com a 

demanda apresentada, com vistas ao sucesso 

escolar. 

• Criar um espaço de escuta do discurso dos 

professores, para conhecer suas concepções 

e suas expectativas a respeito dos 

desempenhos escolares dos estudantes; 

• Investigar os recursos mobilizados pela 

instituição educacional e, principalmente, 

corresponsabilizar o professor pelas 

intervenções que se fizerem necessárias ao 

êxito dos estudantes; 

• Orientar as ações dos professores e de 

outros profissionais da educação para o 

 

 Realização dos Procedimentos de Avaliação e 
Intervenção das Queixas Escolares – PAIQUE, 
no âmbito da escola, família e estudante, 
quando necessário. 

• Entrevistas com o professor e outros profissionais 

da instituição, quando necessário, com o objetivo 

de: 

• acolher a demanda do professor 

(encaminhamento dos alunos  por meio da 

solicitação de apoio); 

• ampliar a problematização dos motivos do 

encaminhamento; 

• conhecer o trabalho do professor, inteirando-

se de suas realizações e dificuldades; 

• identificar as percepções e as concepções do 

professor sobre o desenvolvimento e a 

aprendizagem do estudante; 

• identificar as ações que já foram realizadas e 

seus resultados; 

• Mediação de conhecimentos da Psicologia que 

auxiliem o professor na condução da queixa 

formulada; 

• Mediação de conhecimentos pedagógicos que 

auxiliem o professor; 

• Compreensão, de maneira conjunta e integrada 

com o professor, sobre a história escolar do 

estudante, reconstruindo e contextualizando a 

escolaridade, por meio da: 

• análise das produções escolares do aluno; 

coordenação 

intermediária das 

EEAA e do 

Ensino Especial, 

quando 

necessário. 
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planejamento de intervenções educacionais 

adequadas à situação escolar do estudante; 

• Avaliar de maneira contextual os alunos para 

encaminhamentos necessários; 

• Incentivar os professores a elaborarem, em 

parceria com Sala de Recursos e Sala de 

Apoio à Aprendizagem, adequação curricular e 

programas de intervenção, propiciando 

subsídios às intervenções docentes de acordo 

com as potencialidades e necessidades dos 

estudantes;  

• Acompanhar a classe especial TGD, as 

turmas de integração inversa e as classes 

comuns inclusivas, em articulação com Sala de 

Recursos, Sala de Apoio à Aprendizagem, 

coordenação e supervisão pedagógica, 

coordenação intermediária das EEAA e do 

Ensino Especial, com vistas à efetiva inclusão 

dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais; 

• Promover estudos de caso nas situações em 

que haja necessidade de adequação ou de 

mudança de atendimento aos estudantes com 

avaliação concluída pela EEAA em anos 

anteriores; 

• Elaborar documentos e Relatório de 

Avaliação e Intervenção Educacional 

apresentando a conclusão de cada caso e 

indicando as possibilidades de atuação 

pedagógica no âmbito da Secretaria de Estado 

de Educação, Esporte e Lazer (Secretaria 

Adjunta de Educação) do Distrito Federal. 

• compreensão do histórico escolar; 

• conversa com os professores das séries 

anteriores; 

• Observações em sala de aula, recreio e outros 

espaços para conhecer os contextos nos quais o 

aluno está inserido e compreender as diversas 

relações psicológicas e pedagógicas 

estabelecidas; 

• Realização de atividades e projetos, em parceria 

com o professor, que favoreçam a intervenção nas 

situações de queixa escolar, no contexto de sala 

de aula; 

• Encontros periódicos com o professor para 

discutir a evolução do trabalho com o estudante 

(nos casos em que for necessário acompanhá-lo), 

revendo e ajustando procedimentos e realizando 

os encaminhamentos necessários. 

 

• Entrevistas com a família com o objetivo de: 

• informar sobre a demanda de queixa e 

apresentar as ações já desenvolvidas pela 

instituição educacional e pela equipe; 

• solicitar a colaboração da família no processo 

de investigação da queixa escolar; 

• inteirar-se das atividades desenvolvidas pelo 

estudante no ambiente familiar; 

• conhecer as concepções da família sobre a 

escolaridade do estudante; 

• refletir acerca das atribuições familiares e as 

atribuições da instituição educacional; 
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• discutir possibilidades de interface da 

instituição educacional com a família para 

favorecer o sucesso escolar, construindo 

estratégias de condução conjunta; 

• realizar orientações advindas do 

conhecimento psicológico e pedagógico que 

instrumentalizem a família na condução das 

questões de seu filho; 

• solicitar a colaboração da família para a 

realização de avaliações médicas e de outros 

profissionais (fonoaudiólogo, por exemplo), 

quando necessário; 

• Implementação, em parceria com SOE, dos 

projetos “Família na escola” e “Rotina e Hábitos de 

Estudo”; 

• Encontros bimestrais com os pais dos 

estudantes encaminhados, no formato de 

vivências, oficinas, ou palestras, com objetivo 

de fortalecer a parceria escola – família, 

realizar orientações com base em 

conhecimentos das áreas de pedagogia, 

psicologia e outros campos (profissionais 

convidados), e estimular a troca de 

experiências entre os pais, bem como 

promover a reflexão conjunta entre família e 

escola sobre a importância de uma rotina 

familiar com regras, responsabilidades, hábitos 

de estudo, numa perspectiva de relação 

dialógica e afetuosa com os sujeitos do 

processo de ensino aprendizagem. 

 

1. Atividades individuais com os estudantes: 
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• Conversas com o estudante sobre a natureza do 

acompanhamento, seus objetivos e os 

procedimentos a serem realizados; 

• Reflexões, com o estudante, sobre as percepções 

e expectativas que ele tem a respeito de sua vida 

escolar; 

• Utilizar instrumentos específicos (psicológicos e 

pedagógicos), caso necessário, que 

complementem a investigação e a intervenção na 

situação de queixa escolar. 

 

2. Atividades em grupos de estudantes (em média 

5 crianças, organizadas de acordo com a hipótese 

da psicogênese) e no projeto, em parceria com o 

SOE, “Vencendo Desafios”: 

• Realização de atividades dirigidas, tais como 

jogos, dramatizações, exibição de filmes, leitura de 

histórias, entre outras, com objetivo de propiciar 

interação entre os alunos e o desenvolvimento 

perceptivo, psicomotor, afetivo, motivacional, bem 

como a consciência de si; 

• Atividades que favoreçam o desenvolvimento de 

recursos pessoais e de estratégias metacognitivas, 

visando contribuir com o processo de 

aprendizagem e possibilitando aos estudantes a 

realização de produções gratificantes; 

• Uso de instrumentos formais de avaliação, 

conforme descrito no tópico anterior (atividades 

individuais). 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Este plano de ação será avaliado ao final do primeiro semestre letivo (ou em outros períodos, se houver necessidade), sendo realizados os 

ajustes que se fizerem necessários. 

DATA, ASSINATURAS E CARIMBO INSTITUCIONAIS: 

Samambaia,  

DIREÇÃO – UNIDADE ESCOLAR  EQUIPE DO SEAA DA UNIDADE ESCOLAR 

   

 
COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO 

SEAA 
 

 

REFERÊNCIAS: 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Orientação Pedagógica: Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem. Brasília, SEE-DF, 2010. 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Projeto Político Pedagógico CAIC Helena Reis. Brasília, 

SEE-DF, 2014. Disponível em: http://sumtec.se.df.gov.br/sistemas/ppp/wp-content/uploads/2014/10/PPP-CAIC-HR-Samambaia.pdf 

 

 

 

 

 

http://sumtec.se.df.gov.br/sistemas/ppp/wp-content/uploads/2014/10/PPP-CAIC-HR-Samambaia.pdf
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Anexo 9 -PLANO DE AÇÃO SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA 

 

OBJETIVOS 

 

 

METAS 

 

AÇÕES 

AVALIAÇÃO  

DAS 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 

 

Propor  
  

atividades em que 
os 

alunos que 
perguntar, 

 

- Incentivar o 

habito de leitura e 

estimular a 

criatividade. 
- Formar novos 

leitores 

desenvolvendo 

atividades que 

buscam o gosto 

pela leitura, 

- Recebimento e 

conferencia do 

acervo; 

- Organização 

pedagógica dos 
amteriais para 

atendimento do 

corpo docente e 

discente; 

- Emprestimo e 

devolução dos 

- O trabalho com 

empréstimo de 

livros , 

- Incentivo aos 

alunos 
a compartilhar 

com os pais a 

leitura; 

 - Suporte dos 

murais para 

implentar as 

Professoras 

 

Rejane 

Shirleide 

Patricia 
Fátima 

 

Durante o ano 

letivo 
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prever, recapitular, 

opinar,resumir, 

comparar opiniões, 

confrontar, 
analisar... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

capacidade de 

refletir e 

posicionar-se 

sobre o livro lido; 
- Estimular  a 

produção textual; 

- Oferecer livros 

dissociados da 

obrigatoriedade; 

Integrar os pais, 

alunos e 

comunidade 

escolar no 

processo de 

valorização da 

leitura; 
- Estimular  o 

exercício da leitura 

através  de relato 

oral e criativo 

incentivando a 

fantasia do 

imaginário infantil; 

- Aproximar os 

alunos do universo 

escrito; 

livros,globos,mapas; 

- Auxilio na 

localização dos 

títulos dos livros, 

- Catalogação do 
acervo; 

- Entrega e 

recolhimento dos 

livros didático; 

- Confecção de 

murais abordando 

temas de caráter 

informativo e 

interativo, dando um 

apoio pedagógico 

para o trabalho de  

professores e 
alunos 

- Confecção de 

caixas com livros 

abordando 

conteúdos para 

complemento; 

aulas, 

- Cixas do PNAIC 

utilizadas como 

suporte para o 

trabalho do 
professor em 

sala; 

- Contação de 

histórias 

desenvolve poder 

de de criação e 

desenvolvimento 

da criança; 
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Anexo 10 – PLANO DE AÇÃO CID VOLEIBOL 

                   
 

 

OBJETIVOS 
  

METAS 
  

AÇÕES 
 

 AVALIÇÃO DAS 
AÇÕES 

 

 
RESPONSÁVEIS 

  
CRONOGRAMA 

 
 

          
 

       

 

       
 

                   

                   
 

 - Propiciar ao (a) aluno (a)  - Aumentar em 100% o  - Participar dos encontros e - O projeto Cid  é   - Eu, como professor  

 
- 1º e 2º bimestres 
formação das turmas 
matutino e vespertino. 

 

      número de alunas nos  reuniões bimestrais  dos Cid’s ,  avaliado ao fim de   orientado pela     
 

 matriculado  (a) na  turnos  matutino e  vinculadas à Regional de Ensino de  cada semestre .    coordenação da    

  

vespertino abrangendo as 
 

Samambaia de forma positiva e 
 

leva-se em conta a 
  

Regional de Ensino 
  

 Secretaria de Estado  de         

  

categorias da iniciação ao 
 

exequível para a melhoria do 
 

comparação do ano 
  

de Samambaia  e  do 
  

 Educação  o aprendizado         

  

treinamento . 
 

Projeto Cid. 
 

anterior com que foi 
  

Gedesc , assim como 
  

 da modalidade  Voleibol,          
 

        

realizado e 
   

a escola Caic Helena 
     

 através  de vivências               
 

        

trabalhado  até o 
   

Reis que sede  seu 
     

 esportivas , formação               
 

        

momento . Conto 
   

espaço para receber 
     

 básica  das qualidades            
  

        

para fazer tal 
   

alunos de outras 
  

 

física , habilidades  

- Aumentar em  30% o 
 

- Entregar em tempo hábil a relação 
     

 

           
 

    

avaliação , com a 
  

unidades de ensino do 
     

 

motoras e gestos 
          

  número de alunos (as)  nominal e os relatórios bimestrais        
 

    

participação dos 
   

Distrito Federal . 
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Prof.: Francisco Jesumar Guerreiro Vale 

 

 

 
OBJETIVOS 
 
 

   
METAS 

 
AÇÕES 

 
AVALIAÇÃO 

 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGRAMA 

Federal e também de 
outras Entidades 
Educacionais e 
Esportivas usando 
como parâmetro a OP 
(Orientação 
Pedagógica) que rege 
os Cid’s. 
 
 
 
 
- Trabalhar em 
parceria e harmonia 
com a direção do Caic 
Helena Reis para que 
o resultado do Projeto 
Cid seja benéfico para 

 
Com a escola que 
vencer o JESAM. 
 
 
 
 
- No 1º semestre, 
visitar e divulgar os 
Cid's nas escolas da 
região norte de 
Samambaia . 

 
No 2º semestre, 
visitar e divulgar os 
Cid's nas escolas da 
região sul de 
Samambaia . 

educativas  e competitivas do 
Cid 
no ano de 2020 assim como os 
alunos matriculados no site da 
SEEDF 
 
-Fazer competições  com regras 
adaptadas para as turmas  de 
iniciação com premiação para o 
maior número de alunos . 
 
 
.- Atraves do recurso financeiro 
do PDAF adquirir uniformes e 
materiais esportivos que 
ajudarão de forma qualitativa e 
quantitativa os (as) alunos 

alcançar  
melhorias 
para facilitar o 
trabalho no ano 
seguinte. 

 
-alem dessa 
avaliação 
semestral também 
avaliaremos 
bimestralmente 
atrvés dos 
fundamentos 
aprendidos  e 
jogos o 
desempenho das 
turmas. 

 - JISESC 
 

-Infantil masculino  
 

-Infantil feminino  
 

-Mirim masculino  
 

- Mirim masculino  
 

-Infantil masculino  

 
- Mirim masculino  
 
- Infantil feminino 
 

 
esportivos, indo do lúdico 

 que participam das  com as informações pertinentes ao  

alunos  , da  equipe 
         

 

ao treinamento  específico 
            

  competições ,  Cid à Regional de Ensino de          
 

    

de coordenação do 
         

 

do jogo competitivo. 
        

 
 

  principalmente  as  Samambaia .       
 

        

Cid da Regional de 
     

 
 

      oferecidas pela Secretaria          
 

          

ensino de           

      de Educação.              
 

          

Samambaia e do          
 

                  - Entrega de relatório e  

            

Gedesc  com visitas 
      

 
-Participar de competições 

            chamadas  do 1º.bim.  

     

- Atender aos alunos que virão das 
 

ao projeto durante o 
      

               

 

promovidas pela 
             

 

     escolas onde foram feitas a  ano letivo . Todo          
 

 

Secretaria de Estado de 
               

  - Participar dos Jogos  divulgação, explicando o que é o  esse processo busca         
 

 

Educação do Distrito 
            

  Escolares do Distrito  projeto Cid e quais as pretensões            
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todos os envolvidos. 
 

 
 
 
 
- Adquirir 
materiais 
esportivos que 
serão utilizados 
durante as aulas.  
 
- Debater 
assuntos 
envolvidos no 
processo sócio-
cognitivo e 
afetivo dos 
alunos durante 
as aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Participar das 
seguintes competições 
:  

 
1- JEDF(Jogos escolares 

do Distrito Federal ) 
 
2- INTERCID ( Jogo 
 

Internos dos Cids) 
 
3- JISESC ( Jogos de 
 

Integração Criança 
 

Adolescente do SESC ). 
 
4- Jesam ( Jogos Escolares 
 

de Samambaia . 
 
5- Liga Brasília de Voleibol. 
 
6- Torneios da amizade na 
Católica. 

- Além da outras que também 
somos convidados a 
participar. 

 
- Participar e coordenar os 
eventos regionais como : 
Desfile do Aniversário de 
Samambaia e JESAM ( Jogos 
Escolares de Samambaia ) 
junto com os demais 
professores dos Cid’s e 
coordenação da Regional de 
Ensino .  

- Infantil masculino 
- JEDF 12 a 
14 anos 
Masculino. 

 
- JISESC todas as 
categorias.  

 
- JEDF 12 a 
14 anos 
Masculino.  

 
- Previsão para a 
realização do 
INTERCID’s todas as 
categorias masculino 
e feminine. 
 
 
 
 
 
- Entrega relatório e 
chamadas do 2º. Bim  

 

- Avaliação do 
trabalho realizado ao 
término do 1º. 
semestre.  
 
 

 

 
- Previsto para a 
realização do 
INTERCID’s todas 
as categorias 
masculino e feminino 
.  
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- Nas competições e durante as 
aulas, conversamos sobre o 
que deu certo e errado. 
Discutimos como resolver 
assuntos de conflitos surgidos 
durante a aula, tais como : 
bullying, brigas e discriminações 
entre os alunos e também os 
ocorridos no convívio familiar ou 
visto pela TV e internet, 
buscando assim encontrar 
soluções para tratar 
equilibradamente tais situações 
- Observamos que o Caic 
Helena Reis sendo a escola que 
recebe os alunos do Cid ,o Cef 
407 e CEF 411,sendo a escola 
mais perto para onde os alunos 
do Caic são transferidos , detém 
o maior número de alunos 
 
E que quanto mais longe é a 

escola ,menor a quantidade de 

alunos devido a dificuldade de 

condução ou finanças para arcar 

com passagem. Porém ,temos 

alunos que moram longe e que 

não faltam 
 
 

 
 
- Previsão para a 
realização 
do Torneio da 
Amizade na Católica 
. 

 
- Entrega do 
relatório do 
3º.bim. 
 
 

 
- Previsão para a 
realização do Torneio 
da Amizade na 
Católica 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Avaliação final do 
Projeto CID durante 
o ano letivo de 2020. 

 
- Entrega do 
relatório do 
4º.bim. 
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Anexo 11- PLANO DE AÇÃO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

 

 

              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

                                       Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

 

 
 
 
 

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2020 
 

 

 

 

CRE: Samambaia 

Unidade Escolar: Caic Helena Reis                                                                                     Telefone: 3901-7748 
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Orientador(a) Educacional/Matrícula: Maria Lúcia Costa de Almeida Fares 212.305-3 e Renata de Oliveira 
Pereira Guimarães 243.982-4                                                                                                 

E-mail: marialuciacosta@gmail.com e renata.guimaraes@se.df.gov.br                      Celular(whatsapp): 99650-
2423 ou 99243-0089  

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 
 

 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

 

O conceito de Educação deve ser encarado como uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, das suas 

aptidões e de sua capacidade de discernir e agir. O aluno chega à escola trazendo consigo a imagem de um mundo que ultrapassa 

os limites da família e da sua comunidade. As mensagens transmitidas pelos meios de comunicação social entram em 

concorrência ou em contradição com as que aprendem na escola. Hoje a escola e professores confrontam-se com novas tarefas: 

fazer da escola um lugar mais atraente para os alunos e fornecer uma compreensão das mudanças que sofre a sociedade. 

A escola deve ser encarada como um lugar de aprendizagem. Sendo assim deve ser um espaço onde o professor não se 

limite em transmitir o saber ao aluno; deve tornar-se o local por excelência onde são elaborados os meios para aquisição de 

competências. Por isso, o conceito de educação deve evoluir ultrapassando as fronteiras de espaço e tempo. 

        O ser humano é um ser aprendente. Entre outros aspectos, esta característica o diferencia potencialmente dos seres 

irracionais. Como ser em constante aprendizado, mostra-se sempre apto com condições e necessidades. A constatação dessas 

necessidades internas acionadas também pelos estímulos da realidade externa, desperta no indivíduo a necessidade de 

aprender, que desafia e impulsiona para o processo de aprendizagem. 

         Temos o total de 985 alunos e 42 turmas. 
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Partindo do pressuposto que sempre podemos melhorar enquanto organização educativa e ter crescido nas médias das 

últimas avaliações da Prova Brasil, nos instigou ainda mais a avançar qualitativamente no trabalho pedagógico que desenvolvemos 

no nosso dia-a-dia. Diante de tal realidade, temos como meta principal elevar não só a média da Prova Brasil que será realizada em 

2020, mas melhorar também os índices do rendimento escolar de nossos alunos. Fato este que poderá favorecer a melhora dos 

índices de nossa escola mensurados por meio do IDEB e, consequentemente contribuir com os índices gerais do Distrito Federal e 

do País. 

Entretanto, essa não é uma tarefa fácil e para cumprirmos essa meta temos fortalecido os projetos de intervenção pedagógica 

realizados pela escola, além de termos avançado nas discussões a cerca do tema em nosso cotidiano e durante a realização das 

Avaliações Pedagógicas do Bimestre de maneira sistemática. 

Os Projetos Interventivo/Despertar, Educação Integral e a implementação do Currículo em Movimento são os principais meios 

de busca dessa melhora, já que ambos evidenciam o atendimento aos alunos com déficit de aprendizagem, distorção idade/série e 

que apresentam problemas comportamentais.  

           Os atuais projetos da nossa escola são Projeto A Hora do Brincar, Educação Integral, Projeto Despertar, Projeto Interventivo,  

Festa Cultural, entre outros 
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Objetivos da Orientação Educacional para 2020 

       A Orientação Educacional tem como objetivo contribuir para a melhoria do ensino, promovendo ação-reflexão das atividades 

educativas como forma de facilitar a socialização do conhecimento e ampliar as possibilidades do aluno de compreender e agir no mundo 

como cidadão crítico e participativo.  

      Neste ano de 2020, ressalto aqui a preocupação de um trabalho voltado para a inclusão da família na escola, que será percebida no 

decorrer de todas as atividades programadas: 

• Encaminhar para o Conselho Tutelar os responsáveis dos estudantes que alcançarem 30% de faltas não justificadas; 

• Atender crianças e responsáveis para trabalhos individuais, devolutivas, encaminhamentos, entre outros; 

• Trabalhar com a família e estudantes nos encontros realizados durante o ano em parceria com a Equipe de Apoio a Aprendizagem 

e Coordenação; 

• Realizar o Pre Conselho em todos os bimestres com os professores, Direção, Equipe de Apoio a Aprendizagem e Sala de 

Recursos; 

• Dar continuação ao Projeto “Vencendo Desafios”; 

• Apresentar aos alunos de 5º anos o Projeto de Transição; 

• Apresentar aos alunos de 2º Período como será a transição para o 1 ano; 

• Realizar com os responsáveis e os estudantes de 3º e 5º anos que apresentam desde o início do ano mais dificuldades na 

aprendizagem um trabalho intensivo. 
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Justificativa 

         A preocupação com as faltas e, principalmente, uma prevenção para se evitar a evasão escolar. Se conseguimos detectar logo 

cedo o motivo das faltas e ajudar essa família evitamos futuras faltas e temos a certeza de que nossas crianças estão seguras e no 

ambiente escolar.  

        Nos atendimentos individuais e em grupos são trabalhados diversos temas como inclusão, valores, autoestima, concentração, 

bullying, mediação de conflitos, entre outros. Com os responsáveis trabalhamos no apoio a construção e acompanhamento da rotina em 

casa, no hábito de estudos, conhecer a história de vida da família e fazer os encaminhamentos quando houver necessidade. Quando 

conseguimos uma parceria de sucesso com a família o rendimento escolar das crianças automaticamente cresce e o comportamento 

consequente melhora. 

        A realização do Pre Conselho é o momento para que cada professor fale de sua turma e de seus alunos em especifico e também 

quando, nós, da Equipe Pedagógica, damos algumas de nossas devolutivas e fazemos, quando necessário, o estudo de caso de algum 

aluno ou turma que assim necessitar. 
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

DA O.E DESENVOLVIDA 

Evitar um número alto 

de Faltas   

Pedir para que os 

professores informem 

quando os alunos 

atingirem 10 faltas não 

justificadas 

Estudantes 

 

1º ao 4º bimestre Professores 

Secretaria 

Escolar 

Ação junto aos professores 

Convocar os 

responsáveis para 

assinar um Termo de 

Responsabilidade para 

que os estudantes não 

faltem mais 

Estudantes 

 

1º ao 4º bimestre Família Ação junto as famílias 

Se continuar faltando 

encaminhar para o 

Conselho Tutelar 

quando atingir 30% de 

faltas não justificadas 

Estudantes 1º ao 4º bimestre Professores 

Conselho 

Tutelar 

 

Ação junto ao Conselho 

Tutelar 
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Professores 

encaminham os alunos 

quando percebem 

algumas questões de 

comportamento 

agressivo, falta de 

rotina, higiene, hábito 

de estudos e etc 

Convocar o 

responsável para 

conhecer a história de 

vida e sugerir as 

intervenções 

necessárias e, então, 

fazer o 

acompanhamento 

dessas orientações 

que foram dadas. 

Quando necessário 

fazer alguns 

encaminhamentos seja 

para atendimento 

psicológico, médico ou 

Estudantes, Família e 

Professores 

1º ao 4º bimestre EEAA quando 

o aluno é 

incomum  

Direção 

quando 

necessário 

 

Ação junto a Família e aos 

estudantes 

Ação junto ao Conselho 

Tutelar e Secretaria de Saúde 
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para o Conselho 

Tutelar 

Professores 

encaminham os alunos 

quando percebem 

alguma questão de 

comportamento 

agressivo, bullying, 

suspeita de violência, 

autoestima, desvio de 

valores e etc 

__________________ 

Atender os alunos 

individualmente ou em 

grupos, dependendo 

da demanda. Os 

atendimentos 

individuais são para 

tratar de questões mais 

delicadas como 

violências físicas ou 

domesticas. Os 

atendimentos em 

grupos tratam de 

assuntos como 

Estudantes, Família e 

Professores 

1º ao 4º bimestre EEAA quando 

o aluno é 

incomum  

Direção 

quando 

necessário 

 

Ação junto a Família e aos 

estudantes 

Ação junto ao Conselho 

Tutelar e Secretaria de Saúde 
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bullying, inclusão, 

valores, e etc. 

Realizar encontros no 

início do ano desde a 

Educação Infantil até o 

5º ano para falar da 

importância da rotina, 

autonomia, 

responsabilidade e 

hábitos de estudos.  

 

Famílias e estudantes 1º Bimestre EEAA e 

coordenação 

Ação junto ao EEAA 

Fazer no início do ano 

a Escuta com todos os 

professores. Este é o 

momento da escuta 

qualitativa, quando 

ouvimos as primeiras 

impressões que eles 

tiveram dos alunos, e 

também passar aos 

professores as 

informações dos 

estudantes que já 

conhecemos.  

 

Estudantes e 

Professores 

1º ao 4º Bimestre 

 

Professores, 

Coordenação, 

EEAA, Sala de 

Recursos, 

Direção 

 

Ação junto a EEAA, Sala de 

Recursos e Coordenação 
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O Pre Conselho é feito 

antes de todos os 

Conselhos de Classe. 

Este é o espaço para 

vermos com cuidado 

as atividades e 

trabalhos realizados 

pelos professores e 

também darmos 

devolutivas dos nossos 

atendimentos. Com o 

Pre Conselho 

conseguimos 

acompanhar aluno por 

aluno. O Pre Conselho 

é realizado por série.  

 

 

Vencendo Desafios É um Projeto feito em 

parceria com o EEAA 

para os alunos que 

tem questões graves 

de comportamentos e 

aprendizagens. Além 

do atendimento feito 

Estudantes 1º ao 4º Bimestre EEAA Ação junto ao EEAA 
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com os pais. Fazer 

uma vez por semana 

no horário de aula um 

encontro com os 

estudantes. No 

primeiro momento 

trabalhar temas 

importantes por meio 

de histórias ou filmes. 

No segundo momento 

usar esses temas 

para trabalhar 

questões 

relacionadas as 

aprendizagens, mas 

em níveis diferentes 

para podermos 

alcançar todos as 

dificuldades 

Projeto de Transição 
5º ano 

Reunião realizada 

com os alunos para 

explicar para eles 

como é a rotina do 

CEF, quais serão as 

mudanças e quais 

Estudantes 4º Bimestre EEAA, coordenação 
e Direção 

Ação junto a EEAA e 
coordenação 
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são as melhores 

formas de não sentir 

tanto o impacto desta 

transição. Quando 

possível trazer um 

professor de CEF 

para conversar com 

os estudantes 

 

Fazer no final da 

reunião a Cerimónia 

da Caneta. Quando 

cada aluno recebe 

uma caneta como 

lembrança e que 

simboliza a mudança 

de fase e o 

crescimento de cada 

estudante. 

Transição para o 1º 

ano 

Encontro com as 

crianças do 2º 

Período para explicar 

para elas de forma 

lúdica por meio de 

teatro de fantoches 

Estudantes 4º Bimestres  EEAA, coordenação 

e Direção 

Ação junto ao EEAA 

e a coordenação 
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como é a rotina do 1º 

ano. No final do 

encontro realizar a 

Cerimônia do Lápis, 

quando cada criança 

recebe um lápis como 

lembrança que 

simboliza o 

crescimento e a 

responsabilidade. E o 

princípio da 

alfabetização.  

Projeto com os 

responsáveis e 

estudantes de 3º e 

5º anos  

Trabalho feito para 

evitar a retenção, 

principalmente com 

alunos já defasados e 

com histórico de 

dificuldades. Realizar 

uma reunião com a 

família mostrando a 

responsabilidade da 

mesma neste 

processo e pedindo 

para que inicie de 

imediato um 

Família e estudantes 2º ao 4º Bimestre EEAA e coordenação Ação junto ao EEAA 

e coordenação 
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acompanhamento 

rígido com o 

estudante em casa 

com as tarefas de 

casa e as atividades 

enviadas pela 

coordenação 

pedagógica. 

 

 

Data: ____/____/_____ 
 

           
              

______________________________________ 
Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 

_____________________________________ 
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula 

Assinatura com carimbo
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Anexo 12 – PLANO DE AÇÃO CID FUTSAL 
 

 

OBJETIVOS: 
 

METAS: 
 
-Trabalhar com 06 turmas de Futsal, nos níveis de iniciação, intermediário e treinamento, 

perfazendo um grupo com 120 alunos na faixa etária de 10 a 17 anos de idade; 
 
-Os dias para desenvolver o futsal serão: terças, quintas e sextas feira, nos horários de 8hs as 

12 (matutino) e 14hs às 18hs(vespertino) com as categorias mirins, infantis e juvenis. 
 
-Uniformizar todo o grupo com camiseta numerada, calção e meião, gratuitamente com a ajuda 

de empresários da cidade; 
 
-Preparar atletas em todas as categorias para representar bem a escola e a Regional de Ensino, 

nas competições oficiais como: Intercids, JEDF e outras competições tradicionais do Distrito 

federal. 
 

AÇÕES: 
 
-Realizar aulas práticas e teóricas 3x por semana; 
 
-Realizar avaliação antropométrica e uma anamnese simples com todo o grupo; 
 
-Realizar o TAF a cada bimestre (Abdominais, flexões, agachamentos e o teste de Cooper) para 

ver o desenvolvimento físico de todo o grupo; 
 
-Palestra com jogador profissional de futebol/futsal, para tirar dúvidas sobre a modalidade, uma 

mesa redonda; 
 
-Realizar torneios internos a cada semestre, com premiação para os três primeiros colocados 

de cada categoria, com participação de todo o grupo; -Reunião para discursão do PDAF, 
 
-Coordenação na escola; -Coordenação /reuniões na 

regional; 
 
-Preencher e entregar relatórios nas datas previamente definida pela coordenação dos Cids; 
 
-Participação na realização e execução do Jesam; 
 
 

-Participação dos eventos como JEDF, Intercids, Jisesc, Copa Sesquinho de Society, Copa 

Candanga, Eurocopa etc; 
 
-Participações nas reuniões no Cief; 
 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES: 
 
-A cada bimestre observar a frequência e participação do grupo no geral, observar a evolução e 

anotar. 
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-Analisar os resultados obtidos nas competições e nos eventos, analisar a nossa participação, o 

nível alcançado pelo grupo no geral. 

 
 

CRONOGRAMA: 
 
Fevereiro – Divulgação com cartazes e visitas nas escolas mais próximas dos Cts; 
 
Março – Testes, organização das turmas por faixas etárias, avaliação física, Imc, antropometria 

etc; 
 
Abril – Inicio da aplicação do conteúdo programado, participação da copa mirim Europeia, na 

categoria sub-12; 
 
Maio – Participação no Jisesc 2020, nas categorias mirim sub 13, e infantil sub 15 além de 

começar a participação do Jedf 2020 representando a CEF 411, na categoria sub 14; 
 
Junho – Participação no Jedf 2020, Torneio interno em todas as categorias com premiação; 
 
Julho – Participação do intercids na categoria mirim, participação na Copa Sesquinho; 
 
Agosto – Participação do intercids infantil, participação da Copa Sesquinho; Setembro – 

Realização do Jesam e participação dos JEDF sub 17; 
 
Outubro – Torneio interno em todas as categorias com premiação; participação no desfile de 

aniversário de Samambaia; 
 
Novembro – Participação do Intercids na categoria sub 17; 
 
Dezembro - Encerramento das atividades com uma festa comemorando as conquistas do ano 

juntamente com o outro Cid de futsal da cidade; 

 
 
Professor – Edno Sane Lucas 
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Anexo 13 – Termo de Compromisso  
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