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I – APRESENTAÇÃO. 

 

Diante das mudanças ocorridas na sociedade, diante das novas exigências 

no campo profissional e social, e procurando melhorar os índices do IDEB/ Prova 

Brasil e outros índices, a E.C. 115 valoriza as áreas do conhecimento, 

proporcionando novas possibilidades, e respeitando a clientela que atende, 

vislumbrando oferecer uma educação pública de qualidade. 

Pensar em educação de qualidade traz à mente a declaração de uma 

proposta pedagógica que atenda às necessidades sociais e 

pedagógicas voltadas para a comunidade escolar. 

A construção do projeto se deu a partir da análise das experiências já 

vivenciadas que subsidiaram sua elaboração. 

A proposta pedagógica tem duas dimensões: Ela "é 

política no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de 

sociedade" (André, p. 189) e é pedagógico porque possibilita a efetivação da 

intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, 

compromissado, crítico e criativo". 

VEIGA (2001), define a Proposta Pedagógica assim: 

É um instrumento de trabalho que mostra o 
que vai ser feito, quando, de que maneira, por 
quem para chegar a que resultados. Além 
disso, explicita uma filosofia e harmoniza as 
diretrizes de educação nacional com a 
realidade da escola, traduzindo sua autonomia 
e definindo seu compromisso com a clientela. 
É a valorização da identidade da escola e um 
chamamento a responsabilidade dos agentes 
com as racionalidades interna e externa. Esta 
ideia implica necessidade de uma relação 
contratual, isto é, o projeto deve ser aceito por 
todos os envolvidos, daí a importância de que 
seja elaborado participativa e 
democraticamente. (p.110). 
 

Um projeto educacional tem como parâmetro as necessidades sociais e 

educacionais, de acordo com a sociedade e o momento histórico. Dentre estas 

necessidades, ressalta-se a valorização da aprendizagem e que esta atenda a 

demanda mercadológica e social. Não se deve esquecer que a valorização das 

áreas do conhecimento leva a uma melhor qualidade, conceitos esses exigidos 

pelos novos paradigmas educacionais. 
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Estas questões vão ajudar na construção e valorização do conhecimento e 

se darão pela inter-relação de todos os membros da comunidade escolar 

envolvidos em um processo sem determinantes hierárquicos, mas de acordo com 

as diferentes esferas de responsabilidade. 

No contexto atual, marcado por sucessivas transformações, a educação, na 

qualidade de uma prática social, contribui positivamente no processo de 

democratização da sociedade brasileira. Deste modo, evidencia-se que a busca da 

qualidade na educação representa o desejo de prestar um serviço eficiente, no 

sentido de contribuir na formação de homens e mulheres capazes de compreender 

a sociedade em que vivem. 

Desse modo, evidenciamos a construção de um Projeto capaz de inserir a 

importância social no contexto escolar, uma vez que o seu processo de construção 

e execução visa planejar a ação presente com vistas à transformação da realidade, 

pois é em função da melhoria dos serviços educacionais que se considera 

importante estruturar princípios que norteiam as práticas educativas. 

A pedagogia histórico-crítica defende que o homem não nasce sabendo ser 

homem, para saber pensar e sentir, para saber querer, agir ou avaliar é preciso 

aprender, o que implica em trabalho educativo. Portanto, não é qualquer saber que 

interessa à educação escolar. “A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos 

instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o 

próprio acesso aos rudimentos desse saber” (SAVIANI, 1994, p. 15). Desta forma 

Saviani destaca que o saber a ser trabalhado pela escola “é o saber metódico, 

sistemático, científico, elaborado que passa a predominar sobre o saber 

espontâneo, natural, assistemático” (SAVIANI, 1994, p. 18). O trabalho da escola, 

nesta perspectiva, é a conversão do saber objetivo em saber escolar, o que 

possibilitará aos alunos a assimilação do conhecimento. Esse trabalho implica por 

parte da escola e de seus professores na definição do Projeto Pedagógico que 

estará norteando o trabalho daquele determinado coletivo escolar e na seleção dos 

conteúdos escolares que irão compor a Proposta Pedagógica Curricular. (OP para 

PP e Coordenação Pedagógica). 

Na busca de soluções, a comunidade escolar da EC 115 acredita na 

valorização de cada área do conhecimento, na formação docente (ciclos de 

aprendizagem), na globalização do saber e na avaliação e construção da proposta 

do Currículo em Movimento, entendendo que aliada à afetividade e à valorização 
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do aluno pode-se estabelecer meios para enfrentar todas as dificuldades 

pedagógicas. 

 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO. 

 

Um dos princípios da Gestão Democrática é a participação efetiva da 

sociedade na tomada de decisões. No contexto educacional, a construção da 

Proposta Pedagógica copila anseios, necessidades e inquietações da 

comunidade escolar, objetivando, coletivamente, melhorar a qualidade do trabalho 

pedagógico.  

Nessa perspectiva, a construção da Proposta Pedagógica 

da EC 115, priorizando sempre a participação de todos os envolvidos nesse 

processo democrático, desenvolveu-se através da realização de encontros e 

reuniões pedagógicas com toda a comunidade escolar (conselho escolar, pais, 

alunos, professores, servidores e funcionários) no intuito de:  

 • conhecer a realidade da comunidade escolar e o histórico da escola; 

 • analisar a Proposta Pedagógica Carlos Mota (SEE-DF), 

o Plano de Ação da Gestão Democrática (ações financeiras, administrativas e 

pedagógicas) e a Estratégia de matrícula do ano letivo de 2019. 

 • reavaliar as Propostas pedagógicas de anos anteriores, pois possibilita a 

retomada de ações bem sucedidas já vivenciadas pela escola.  

A elaboração da PP a escola, não se restringiu ao início do ano letivo, 

ao contrário, continua perpassando todos os momentos de reflexão pedagógica 

realizados na escola, como as coordenações coletivas, a realização de momentos 

de estudo acerca da proposta do Currículo em Movimento e dos Ciclos de 

Aprendizagem. 

Inserida também na Proposta Pedagógica da EC 115, a Avaliação 

Institucional, torna-se mais uma importante ferramenta na construção desse 

projeto, quando aponta fragilidades e potencialidades da instituição de ensino.  
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II – HISTORICIDADE. 

 

  A Escola Classe 115, localizada na quadra 115 conjunto 7C lote 01 – 

Recanto das Emas, conhecido por muito tempo como “Escola de Lata”, em virtude 

de suas paredes serem constituídas por folhas de zinco, foi construída 

provisoriamente em 29 de setembro de 1994, em caráter emergencial, para atender 

a demanda populacional da cidade. 

Documentos da época, comprovam que de 1994 a meados de 1996 a 

escola funcionou atendendo aos 4 turnos (matutino, vespertino, noturno 

e o turno intermediário (funcionamento das 11:30 às 13:30), popularmente 

conhecido como turno da fome, e mesmo assim, ainda eram encaminhados 

diariamente, 750 alunos para o Gama, por meio de ônibus fretados pelo governo. 

Os títulos de “provisórios e emergencial” duraram 9 anos, tempo esse 

em que o CEF 115 atendeu sempre um número de alunos muito acima da sua 

capacidade física, com uma péssima infraestrutura. Tal situação, fez com que a 

comunidade escolar, realizasse em 2003 várias manifestações em prol da 

transferência dos estudantes e professores da CEF 115 para o recém 

construído CEF 113, o que aconteceu em definitivo em julho de 2003. 

No período compreendido entre o 2º semestre de 2003 e o 1º 

semestre de 2007, enquanto as atividades pedagógicas eram desenvolvidas no 

prédio destinado ao CEF 113, acontecia a construção das instalações definitivas 

do CEF 115, que por sua vez foi entregue a sua comunidade, no dia 22 de junho 

de 2007. 

Desde então, o CEF 115 atendia uma clientela diversificada, com 

faixa-etária entre 6 a 16 anos, abrangendo desde estudantes muito carentes 

à filhos de servidores públicos, alunos com crenças, raças, etnias e religiões 

diversas, alunos com diversas constituições familiares, que são oriundos de 

diversas escolas do Recanto das Emas, do Distrito Federal e de outras unidades 

federativas. Mas, que apesar de tantas diferenças convivem harmoniosamente e 

em sua maioria, permanecem estudando na escola por muitos anos, o que 

estabelece uma relação de amizade e confiança entre família e escola. 

No ano de 2016, a escola tornou-se Escola Classe, atendendo apenas 

o público da Educação Infantil e Anos Iniciais. Os alunos e professores de Anos 

Finais, foram encaminhados à escola sequencial que é o CEF 113. Desta forma, 
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atualmente a EC 115 atende a alunos de 5 a 12 anos. Ainda neste referido ano, a 

escola recebeu cerca de quatrocentos estudantes  alunos oriundos dos 

condomínios de Santo Antônio Descoberto, que também fazem parte da Regional 

do Recanto das Emas. Desde então, esses estudantesstes alunos passaram a 

compor o nosso corpo discente nos dois períodos e em todas as turmas. 

Essa longa convivência entre docentes e discentes permite-nos 

conhecer as expectativas e anseios dos estudantes em relação à escola, 

facilitando o estabelecimento de um perfil do nosso alunado e o fortalecimento da 

identidade da escola. Essas expectativas giram em torno de: 

• realização de atividades esportivas; 

• promoção de projetos culturais que envolvam: dança, teatro, valorização de 
talentos individuais; 

• envolvimento na organização dos eventos escolares; 

• realização de conselhos participativos para tomada de decisões; 

• utilização de ambientes diversificados para melhoria da prática pedagógica; 

• aproximação das relações interpessoais entre direção/ professores/ alunos/ 
servidores;, 

Além das expectativas dos estudantes a Proposta Pedagógica, 

também expressa as políticas governamentais educacionais e as perspectivas de 

todos os funcionários envolvidos no processo educativo. 

Nesse contexto, duas grandes inquietações permeiam as 

expectativas docentes: a proposta do Currículo em Movimento e o conhecimento e 

aprofundamento das diretrizes pedagógicas do atendimento em ciclos, uma vez 

que a EC 115 passou a atender a modalidade em ciclos para 4º e 5º anos 

em 2017. 

Diante dessa diversidade de informações, realidades, expectativas e 

necessidades, percebemos como grandes desafios profissionais a globalização do 

conhecimento, a prática efetiva da interdisciplinaridade, a formação docente 

continuada e o desenvolvimento de princípios éticos que promovam a formação de 

sujeitos críticos e reflexivos.  
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA 

 

O Centro de Ensino Fundamental 115 atende a modalidade de 

ensino a Educação Básica (Ensino fundamental), e também a Educação 

Especial e Educação Integral, além de projetos governamentais e de escolha da 

própria comunidade escolar. 

A escola funciona nos turnos matutino e vespertino, com 80 funcionários e 

atendendo 859 alunos, divididos em 34 turmas. Nos turnos matutino e vespertino, 

a escola atende: 03 turmas de 1º Período, 01 turma de 2º Período (Educação 

Infantil); 28 turmas de Anos Iniciais e 02 turmas de Classe Especial. 

 

MATUTINO VESPERTINO 

(01) 1º Período – Ed. Infantil (02) 1º Período – Ed. Infantil 

(01) 2º Período – Ed. Infantil  

(03) 1º Anos (02) 1º Anos 

(02) 2º Anos (03) 2º Anos 

(03) 3º Anos (03) 3º Anos 

(03) 4º Anos (03) 4º Anos 

(03) 5º Anos (03) 5º Anos 

(01) Classe Especial (TGD) (01) Classe Especial (TGD) 
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Para o atendimento dessa demanda, a EC 115 conta hoje, com uma 

infraestrutura muito bem conservada. A escola oferece a sua comunidade escolar 

espaços organizados e multifuncionais, como:  

* 17 salas de aula; 
* 01 sala para coordenação pedagógica, destinada ao atendimento dos alunos;  
* 01 sala de supervisão; 
* 01sala destinada ao CID de Xadrez;  
* 01 laboratório de ciências;  
* 01 laboratório de informática;  
* 01 sala de jogos; 
* 01 sala de leitura; 
* 01 brinquedoteca; 
* 01 sala para servidores; 
* 02 depósitos de materiais; 
* 01 cantina escolar; 
* 01 depósito de merenda;  
* 01 sala de múltiplos usos; 

    * 01 sala se recursos; 
* 01 secretaria escolar (com almoxarifado); 
* 01 sala de direção; 
* 01 sala de orientação educacional; 
* 01 sala de psicopedagogia; 
* 01 sala de AEE; 
* 01 sala de professores; 
* 04 banheiros para alunos (02 masculinos e 02 femininos); 
* 02 banheiros para ANEE’s; 
* 02 banheiros para funcionários; 
* 01 quadra poliesportiva coberta; 
* 01 parquinho infantil. 

 
Mesmo diante desses espaços, a comunidade escolar, por meio da 

avaliação institucional, considera como necessário ainda, a construção de 01 

refeitório para melhoria no atendimento dos alunos na Educação Integral, 01 

auditório para enriquecimento da prática pedagógica e mais uma quadra 

poliesportiva. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

A EC 115 conta com 35 professores em sala de aula, de séries iniciais, com 

formação em nível superior. 

Alguns professores possuem cursos de pós-graduação. Todos frequentam 

cursos de formação continuada oferecidos pela Secretaria de Educação. 
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Temos ainda, uma professora atuando na sala de recursos e uma para a sala 

de leitura e brinquedoteca. 

Atuando na cozinha temos quatro servidoras, sendo todos terceirizados. As 

equipes de limpeza e de vigilância são também terceirizadas. 

Na secretaria contamos apenas com dois servidores, o chefe de secretaria e 

uma secretária, ambos da carreira assistência à educação. 

Atuando na Educação Integral temos cinco monitores atuando no Programa. 

 

RECURSOS MATERIAIS. 

A escola está instalada em um prédio novo, entregue há 10 anos, que conta 

com sala de leitura, laboratório de ciências, laboratório de informática, sala de 

múltiplo-uso, sala de recursos, sala de jogos, duas salas de reforço, sala de 

professores com sala de coordenação anexa e copa, sala para o serviço de 

orientação educacional e sala para xadrez. 

Contamos ainda com as salas administrativas: direção, secretaria, 

reprografia, salas para supervisores, uma sala para Orientação Educacional, uma 

sala para EEAA, sala para o AEE, sala para servidores com depósito de materiais, 

cozinha com depósito e guarita. 

As salas de aulas são dezessete, sendo quinze no segundo andar e duas no 

térreo. Todas medem 45m². Para os alunos, são três banheiros em cada andar, 

sendo um masculino, um feminino e um para deficientes físicos. 

A escola tem ainda elevador para cadeirantes, pátio interno para o intervalo, 

um parquinho e uma quadra poliesportiva. 

Quanto ao material pedagógico, temos dois duplicadores, televisões, 

aparelhos de DVD, aparelhos de som, data-show, computadores com internet, 

filmadora, máquinas fotográficas, impressoras, jogos pedagógicos, brinquedos 

variados, papéis de todos os tipos como cartolinas e crepons, tintas, lápis de cor, 

canetinhas, giz de cera, massinhas para modelar e outros necessários para o bom 

desenvolvido de atividade diferenciadas. 

Temos ainda um vasto acervo literário. Tais aquisições são possíveis 

mediante o recebimento de recurso financeiros oriundos do Governo Distrital 

(PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira), pela lei nº 

4.036, de 25 ª de outubro de 2007, foram estabelecidas normas específicas para 

gestão compartilhada na rede pública de ensino do Distrito Federal, tendo o Decreto 
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nº 29.200, de 25 de junho de 2008, estabelecido as  normas para operação do 

Programa PDAF, este instituído como mecanismo de suporte à referida gestão.  

Outro recurso recebido pela escola é o PDDE – Programa Dinheiro Direto na 

Escola, oriundo do Governo Federal. Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter 

suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, 

municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial 

mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras 

similares de atendimento direto e gratuito ao público.  

O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infra - estrutura 

física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos 

financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de 

desempenho da educação básica.    

Os recursos são transferidos independentemente da celebração de convênio 

ou instrumento congênere, de acordo com o número de alunos extraído do Censo 

Escolar do ano anterior ao do repasse.  

 

 

PARCEIROS: FAMÍLIA E COMUNIDADE. 

Visando promover uma maior interação entre escola e comunidade, 

as culminâncias dos subprojetos bimestrais que compõe a Proposta P

edagógica serão abertas a toda a comunidade. 

A Proposta Pedagógica foi elaborada com a participação de membros da 

comunidade, inclusive com os membros do Conselho Escolar e da Associação de 

Pais e Mestres. 

As reuniões de pais e mestres ocorrem a cada final de bimestre, e 

sempre que julgamos necessário para que os responsáveis se mantenham bem 

informados a respeito dos acontecimentos escolares, da proposta pedagógica e da 

vida escolar de seus filhos. 

Os pais são constantemente estimulados a frequentar a escola para 

que por meio de conversas informais com professores, coordenadores, 

orientadores e equipe de direção tenham sempre laços estreitos com a educação 
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dos filhos. Assim, conseguimos manter uma troca de informações constantes entre 

escola e comunidade, estabelecendo uma relação de confiança entre pais, 

professores, coordenadores, alunos e gestores. 

Há ainda o atendimento do serviço de orientação educacional, do 

pedagogo e da sala de recursos, todos contando com a participação efetiva dos 

pais. 

A EC 115 acredita que a educação só será de qualidade quando todos 

assumirem o seu verdadeiro papel, e não apenas fecharem os olhos e virarem as 

cotas para seus filhos após deixá-los no portão da escola. 

 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DIRETIVA E PEDAGÓGICA. 

 

A escolha de diretores das escolas públicas do Distrito Federal, foi 

marcado por muitos anos por um processo de indicação, o que possibilitava que 

somente “os amigos do rei” pudessem ocupar tais cargos, estabelecendo uma 

relação de dependência entre educação e cargos políticos.   

 Atendendo aos anseios de toda comunidade escolar, de forças 

sindicais e também do próprio governo local, desde 2007 o processo de seleção 

das equipes gestoras das unidades de ensino do DF foi realizado por meio de dois 

processos distintos: Gestão Compartilhada e Gestão Democrática, que apesar de 

suas diferenças ideológicas, objetivaram a eleição direta por parte de toda 

comunidade escolar, para escolha do diretor e vice-diretor das escolas de 

seus/suas filhos (as).  

 Democraticamente eleita, a atual equipe gestora da Escola Classe 
115, é composta por: 

Diretora: Jussara Medeiros de Araújo Almeida; 

Vice-diretora: Alexandra Elke Martins dos Santos Ferreira; 

Secretário Escolar: Fabiano Wilans; 

Supervisora Pedagógica: Juliana Caetano de Oliveira; 

Coordenadores:  Danielle Martins Murta Boaventura; 

                           Albeny Paiva Moura Sakaguti;  

                  Sheila Dias Santana 
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III - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIAL, ECONÔMICA E CULTURAL DA 
COMUNIDADE. 

 

A comunidade escolar da EC 115 inicialmente era composta, em sua 

maioria, por famílias moradoras das quadras 114, 115, 116, 310 e 311, que 

ganharam lotes no Recanto das Emas, tendo prioridade, aquelas famílias que 

tinham membros portadores de necessidades educativas especiais. 

Posteriormente a inauguração da escola em 1994, a cidade abrigou nas 

redondezas da instituição, as famílias transferidas de uma invasão localizada na 

hoje conhecida Cidade Estrutural, que ficaram desabrigadas após um incêndio de 

grande repercussão na época. Esses novos moradores deram origem às 

conhecidas quadras 508, 509, 510 e 511, que hoje representam boa parte da 

clientela atendida na unidade de ensino. Além disso, atualmente atende alunos 

oriundos dos condomínios de Santo Antônio do Descoberto, que representam uma 

quantidade significativa de nossa demanda. 

Diante dessa realidade, o perfil da comunidade escolar nos 06 primeiros 

anos de funcionamento da escola era de famílias muito carentes, que viviam de 

subempregos, com renda financeira muito baixa e com moradias muito precárias, 

com predomínio de barracos feitos em madeirite ou de papelões, plásticos velhos 

e até mesmo barracas doadas por instituições de caridade. 

A inclusão de políticas públicas e o estabelecimento de programas sociais 

deram oportunidades a todos de melhorarem suas condições de moradia, emprego 

e saúde, devolvendo a uma parcela desses cidadãos dignidade e a possibilidade 

de transformarem sua realidade.  

Dessa forma, após 19 anos de funcionamento, a EC 115 acompanhou e 

vivenciou muitas mudanças na cidade como: urbanização das quadras (esgoto, 

asfalto e iluminação pública), construção de muitas escolas, crescimento 

considerável do comércio local, gerando oportunidade de emprego para muitos pais 

dos nossos alunos e para os próprios discentes.  

No entanto, atualmente, a comunidade escolar da EC 115, ainda tem uma 

constituição com muitas variantes e abarca uma imensa diversidade entre seus 
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membros. Ela é composta por famílias nascidas no Distrito Federal e outras 

oriundas de vários estados da federação, essas demonstram grande instabilidade 

e apresentação altíssima rotatividade ente as regiões administrativas do D.F. A 

maioria dos responsáveis têm emprego fixo, com carteira assinada, variando entre 

comerciantes, servidores terceirizados, diaristas e empregados do comércio local. 

Outra parcela dessa comunidade é formada por funcionários públicos de órgãos 

como: SEE, SES, PM, Bombeiros, CEB, CAESB, entre outros. Porém, ainda 

atendemos alunos com muitas dificuldades financeiras, que constantemente 

necessitam da intervenção da escola junto a outras instâncias governamentais para 

terem seus mínimos direitos atendidos. 

 

DADOS DO IDEB E SAEB. 

IDEB 2017 5,7 
 

 
 

Cef 115 Do Recanto Das Emas está localizada na Qd 115 - Cj 07C - Lt 01 - Ae, , 

Recanto Das Emas na cidade de Brasilia – CEP: 72603-312. O telefone da escola 

é (61) 3901-7753 e o email cef115.drerec@gmail.com. A escola da rede estadual 

possui 85941 alunos na Ensino Infantil e Ensino Fundamental I. 

 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 
Taxa de Aprovação 

Ano 1º 2º 3º 4º 5º 

Pi 

2005 -- 80,1 82,2 78,6 77,9 0,80 

2007 -- 88,6 94,9 71,9 98,4 0,87 

2009 98,4 97,9 79,3 91,3 97,7 0,92 

2011 100,0 97,8 87,1 82,8 96,5 0,92 

2013 100,0 100,0 93,7 91,7 82,5 0,93 

2015 100,0 98,9 81,1 84,4 84,8 0,89 
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2017 99,2 99,4 84,6 98,6 96,2 0,95 

  Saeb 

  Matemática Língua Portuguesa 

Ni 

 

 
Ano 

Proficiência 
Média 

Proficiência Padronizada 
Proficiência 

Média 
Proficiência 
Padronizada 

 

 2005 190,4 5,0 182,7 4,9 4,92  

 2007 197,8 5,3 180,3 4,8 5,02  

 2009 214,6 5,9 193,0 5,2 5,57  

 2011 217,0 6,0 203,4 5,6 5,80  

 2013 213,7 5,9 189,5 5,1 5,49  

 2015 218,2 6,0 206,3 5,7 5,88  

 2017 216,4 6,0 214,8 6,0 6,00  

 

Ideb 

Ano Meta Valor 

2005 
 

3,9 

2007 4,0 4,4 

2009 4,3 5,1 

2011 4,7 5,4 

2013 5,0 5,1 
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2015 5,3 5,2 

2017 5,6 5,7 
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 IV – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA. 

Todos sabemos que a escola pública brasileira tem atravessado uma 

séries de dificuldades: temos um sistema educacional com tradição centralista, falta 

de professores e de qualificação para os mesmos, um quadro de violência 

exacerbada; muitos tramites burocráticos, desvalorização dos professores e 

demais profissionais da área de educação, profissionais com problemas de saúde, 

alunos desinteressados e sem alicerce familiar, turmas superlotadas, estrutura 

física sucateada entre outros fatores que fazem com que a realidade escolar hoje 

– a escola que temos – seja muitas vezes desanimadora para docentes e discentes, 

pois os fatores descritos acima dificultam o trabalho tanto em sala de aula quanto 

nas demais dependências da escola. 

Esses fatores são comumente apontados como parte do processo de 

degeneração pelo qual a escola pública tem passado nos últimos anos, e, apesar 

de ser uma conquista, é considerada por muitos dos que dela fazem parte, uma 

doação do governo, uma benfeitoria do Estado e por isso não merece maiores 

cuidados ou reinvindicações de melhoria. Contrariando esse pensamento, 

sabemos que a escola é usada desde sua criação como um instrumento ideológico, 

com vistas à manutenção dos níveis sociais existentes, sendo muito clara a 

diferenciação na educação formal destinada a ricos e pobres. Portanto, a escola 

que temos hoje é resultado de sua formulação inicial aliada a conquistas populares, 

mas enfrenta ainda muitos entraves para que se torne “a escola que queremos”. A 

vida da criança, do adolescente dentro da escola muitas vezes não condiz com sua 

realidade fora dela, seja por conta das mudanças sociais e/ou tecnológicas que o 

meio escolar não acompanha, seja pela vida familiar do discente que participa de 

uma família que muitas vezes não o conscientiza da importância dos estudos, até 

mesmo por não entender ele próprio. 

Nesse ponto, se faz necessária uma reflexão sobre a escola que 

consideramos ideal, sob vários aspectos. Iniciando pelos aspectos físicos, a escola 

que queremos apresenta suporte adequado para todas as atividades propostas por 

ela e órgãos superiores: CRE, Secretaria de Educação e MEC, entre outros; 

apresenta também suporte físico, humano e alimentar para atividades como a 

Escola em Tempo Integral; possui recursos humanos como psicólogos, pedagogos, 

professores para as salas de recursos e informática em número suficiente e toda a 
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estrutura necessária para que o ambiente seja favorável à troca de conhecimentos 

e saberes. 

Entende-se por Educação a forma pela qual se desperta os seres 

humanos para a consciência de suas aptidões natas, ajudando na transformação 

dessas aptidões em habilidades específicas que serão utilizadas na construção da 

sociedade como um todo, e dos seres como cidadãos portadores de consciência e 

individualidades. Nesse contexto, espera-se que a escola possa oferecer, de forma 

geral, um tipo de Educação considerado de qualidade, que na visão do grupo 

significa oferecer aos alunos os instrumentos necessários para se adequar à 

sociedade ao mesmo tempo em que a transforma, pois a qualidade na educação 

está justamente no fato desta poder preparar para a vida em seus amplos aspectos, 

com conhecimento formal e instrucional, o que torna os discentes aptos para a 

entrada no contexto social do mercado de trabalho ao mesmo tempo que ajuda na 

formação da personalidade e caráter enquanto cidadão, papel que deve ser 

prioritariamente obrigação da família mas que pode e deve ser reforçado dentro do 

contexto escolar. Na verdade, essa é a qualidade que queremos e almejamos. 

Adota-se como método uma pedagogia ativa, centrada 

no aluno, e voltada para a definição, o planejamento, a execução e a avaliação de 

projetos que colaborem para sua aprendizagem integração da comunidade escolar 

no desenvolvimento discente. Considera-se que educar para cidadania, 

diversidade e sustentabilidade humana a integração dos saberes disciplinares, 

curriculares, com a vida prática, com aquilo que faz parte do cotidiano dos 

participantes do universo escolar, e que os torne capazes de interferir na realidade 

que os cerca, transformando-a e se integrando a ela à medida que a ressignificam. 

Para o grupo, a função social da escola é a de contribuir para que o ser 

humano seja apto a construir um projeto com competências e habilidades, mas não 

apenas um projeto meramente acadêmico, mas que através dos processos de 

decisão e escolha possa ser capacitado a redefinir os rumos de sua vida interagindo 

e fazendo uso de todas as ferramentas - humanas, tecnológicas, naturais, entre 

outras. 

O grupo defende uma gestão pedagógica democrática, onde todos os 

agentes da escola são responsáveis por definir as ações que melhor se adaptam à 

sua realidade e de sua comunidade, em uma perspectiva construtivista do 

conhecimento e que faça uso de vários instrumentos para garantir a efetividade do 
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trabalho, usando, se necessário, teóricos e concepções variadas para alcançar com 

eficácia a quase totalidade dos alunos para que a construção do conhecimento não 

seja restringida e excludente com aqueles que não se adaptam a um único modelo 

pré-estabelecido. 

O grupo acredita em um modelo de currículo que se adeque às 

necessidades dos alunos de ensino fundamental, não rígido, e montado em 

consonante às necessidades de cada comunidade escolar; prima por modelos de 

avaliações formativas, sabendo utilizar outros modelos conforme a demanda 

levantada; aprova o modelo de gestão democrática com a participação de todos os 

envolvidos na administração, concordando com a transparência que este tipo de 

modelo oportuniza; considera que a formação continuada na escola é o caminho 

ideal para concretizar o diálogo teoria-prática, desde que sejam considerados os 

diferentes caminhos que muitas vezes separam esse discurso; acredita na 

necessidade de uma escola em tempo integral desde que sejam garantidos os 

recursos para que se garanta uma permanência proveitosa aos que dela 

participam; e por fim considera que uma educação inclusiva é possível quando se 

oferece de maneira efetiva meios para que a integração ocorra com 

aproveitamento, sendo o professor e o aluno preparados para isto e dotados da 

estrutura correspondente. 

MISSÃO. 

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

(LDB) asseguram que é direito de todos uma educação de qualidade que seja de 

forma democrática e participativa.  

Sendo assim, acreditamos que diante de tantas mudanças econômicas, 

sociais e tecnológicas ocorridas no mundo, a escola, espaço de construção do 

saber e de formação de cidadãos e também palco de crenças, desejos e sonhos, 

tem um papel de destaque nessas transformações. 

Diante disso, a EC 115 considera honestidade, responsabilidade, lealdade, 

justiça, flexibilidade, solidariedade, empenho, compromisso, respeito, amor e 

amizade, valores indispensáveis à concretização dos nossos objetivos e ao 

crescimento contínuo de nossos alunos, pois é tarefa da escola, junto com outras 

instâncias sociais, preservar a identidade de um povo, contribuir para melhorar a 

educação como um todo, garantindo e vivenciando os valores humanos, afirmando 

o valor da vida, da família e da cidadania, fomentando o respeito às individualidades 
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e às legítimas diferenças, procurando despertar no educando o respeito ao 

próximo, a formação ética e a construção da autonomia intelectual e do 

pensamento.  

E para concluir, é importante ressaltarmos que buscamos  a participação 

coletiva, os princípios de humanidade, cooperação e a promoção da cultura, porque 

acreditamos que uma escola que valoriza o conhecimento, que transforma o seu 

espaço em um local de divulgação e promoção da cultura, do lazer e do bem estar 

social, contribui para um ensino de qualidade, para a inclusão social e para a 

construção de uma cultura de paz, promovendo a cidadania e  novas habilidades 

para uma boa convivência social. 
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V - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS. 

 

A Escola Classe 115 tem como princípios orientadores da sua prática 

pedagógica a valorização das áreas do conhecimento, a disciplina, a 

solidariedade, a ética, o respeito, a formação de seres socialmente participativos 

bem como a formação continuada do corpo docente, a autonomia intelectual, a 

construção de aprendizagens significativas e a inclusão. 

Dessa forma, os princípios orientadores epistemológicos apresentam-se 

com uma visão de educação global e formadora para a vida, com ênfase em 

conteúdos significativos e contextualizados, buscando relação com a atualidade 

e em conformidade com as Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de 

Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o PP Carlos Mota e a 

Proposta do Currículo em Movimento. 

No tocante aos princípios orientadores didáticos–pedagógicos, os mesmos 

expressam-se no “saber” e no “saber fazer”, por meio de aulas expositivas, 

trabalhos em grupo, exibição de filmes, documentários, aulas práticas, atividades 

interativas e interdisciplinares, momentos de leitura, experimentos científicos, 

jogos escolares e atividades extraclasse. 

Em relação aos princípios orientadores éticos, realizam-se por meio do 

respeito, compromisso, solidariedade, integração, criatividade, espontaneidade e 

liberdade de expressão. 

A Secretaria Extraordinária de Educação Integral, nesse sentido, tem 

como principal objetivo a implantação de uma concepção de Educação Integral, 

que compreenda a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais, 

por meio da realização de atividades que possam favorecer a aprendizagem, bem 

como desenvolver as competências inerentes ao desenvolvimento da cidadania.  

  Diante dessas perspectivas, a Secretaria de Estado Extraordinária para 

a Educação Integral em articulação com a Secretaria de Estado de Educação, 

iniciou em 2008 a implantação da Educação Integral na rede pública de ensino, 

conforme preconizam as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, aprovadas pelo Parecer nº 325/2008 do Conselho 

de Educação do Distrito Federal - CEDF: “Educação Integral: Amparada 

legalmente no art. 205 da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da LDB, 
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e regulamentada pelo Decreto nº 28.504, de 04 de dezembro de 2007, do GDF, 

constitui uma das principais metas do Plano de Desenvolvimento da Educação e 

objetiva promover a melhoria qualitativa e quantitativa da oferta educacional 

escolarizada, visando ao acesso, à permanência e ao êxito dos alunos na 

instituição educacional pública”.  

Assim, na busca de experiências com vistas à implementação da 

Educação Integral, nota-se que é imprescindível a superação de grande parte 

dos modelos educacionais vigentes, prevendo novos conteúdos relacionados à 

sustentabilidade ambiental, aos direitos humanos, ao respeito, à valorização das 

diferenças e à complexidade das relações entre a escola e a sociedade. Esses 

conteúdos, os tempos e espaços escolares, suas interações com as 

subjetividades e práticas e as diferentes etapas e modalidades de ensino 

ensejam a articulação com os projetos político-pedagógicos. 
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VI – OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GERAL. 

Contribuir de forma eficiente na construção do saber junto aos nossos 

alunos, para que se tornem cidadãos críticos e politizados, conscientes de seu 

papel em meio a tantas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Discutir os 

Direitos Humanos na sua totalidade, bem como exercê-los no âmbito escolar e na 

sua comunidade e ao mesmo tempo, incentivar em nossos discentes o respeito, a 

solidariedade e a valorização das áreas do conhecimento, bem como estimular sua 

capacidade ética, cognitiva, afetiva e cultural, visando inserção social e a busca do 

exercício da cidadania, 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Transformar a escola em um lugar que compense frequentar. Para tanto, ela terá 

que ser permeada de gosto pelo saber e pelo ensinar; 

- Zelar pela inclusão de fato e de direito das pessoas com necessidades educativas 

especiais; 

- Desenvolver nos discentes a linguagem oral e escrita; 

- Incentivar a criatividade; 

- Despertar nos alunos o espírito de ajuda mútua entre colegas e entre escola/família; 

- Resgatar atitudes de cooperação, participação e responsabilidade; 

- Proporcionar aos discentes a oportunidade de reconhecer e valorizar todas as 

áreas do conhecimento; 

- Incentivar e aplicar os Direitos Humanos. 
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VII - CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA. 

 

 A construção do Projeto Político pedagógico da Escola Classe 115, 

baseia-se no trabalho pedagógico organizado por projetos (Pedagogia de Projetos), 

que teve sua origem nos princípios da escola ativa, em 1919, surgindo das ideias 

de Dewey (norte-americano, escreveu sobre a educação tradicional frente a 

educação progressiva). Ele defendia o “aprender fazendo”, as situações problemas 

como estratégias metodológicas do trabalho pedagógico. Seu ideal educacional era 

o de que a educação deve realizar-se, o máximo possível, junto com a própria vida. 

De acordo com Fernando Hernández (1998), Projeto de trabalho ou 

Pedagogia de projetos é a denominação de uma prática educacional que está 

sempre associada a alguma proposta de reforma pedagógica. Tais reformas 

pretendem favorecer mudanças nas concepções e no modo de atuar dos 

professores, na gestão das instituições de ensino e nas próprias funções da escola. 

A Proposta Pedagógica da EC 115, é uma ação coletiva, onde a 

comunidade escolar envolve-se em uma experiência educativa, em que o processo 

de construção está integrado às práticas vividas. Aprende-se enquanto se 

desenvolve e age-se sobre sua realidade. Ela se pauta na valorização das áreas 

do conhecimento, por meio de um trabalho interdisciplinar, onde a cada bimestre, 

disciplinas tornam-se subprojetos, proporcionando o envolvimento de todos os 

professores com a temática bimestral. 

Vera Grellet, considera necessário que um projeto seja 

interdisciplinar, porque parte de questões reais, concretas e contextualizadas, 

objetivando uma forma de vincular o que se aprende na escola com a realidade do 

cotidiano do aluno e do professor. Ele também deve ser flexível, reflexivo e 

proporcione a formação continuada de todos os envolvidos.  

                 Acreditamos que a organização pedagógica do trabalho educativo por 

meio de projetos proporcione uma formação global dos alunos, através de 

conhecimento das diversas áreas representativas da compreensão e intervenção 

na realidade. Nessa perspectiva, propomos que o conteúdo deixe de ser um fim em 

si mesmo, transformando-se nos meios para ampliar a formação dos alunos e sua 

interação com a realidade de forma crítica e dinâmica. 
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A natureza do trabalho docente integra-se ao processo de formação 

dos sujeitos sociais historicamente situados. Desse modo, a formação profissional 

deve estar atrelada às ações e relações que configuram o dia-a-dia da experiência 

escolar, para poder repensar os processos de formação, corroborando a afirmação 

de que “o conhecimento prático pessoal implica um ponto de vista dialético entre 

teoria e a prática” (Frigotto, 1989, apud Clandinin, 1968, p. 20). 

Assim, acreditamos que o desenvolvimento do aluno requer, 

simultaneamente, o desenvolvimento do professor. Daí a importância da 

competência de administrar sua própria formação continuada. 

Vislumbrando essa temática, Philippe Perrenoud, chama de 

competência: “uma capacidade de mobilizar recursos cognitivos para enfrentar um 

tipo de situação” (op. Cit., p. 15). Acrescenta o autor, na mesma página já citada: 

“as competências não são elas saberes, savoir faire ou atitudes, mas mobilizam, 

integram e orquestram tais recursos”. 

Nessa perspectiva, estudamos as contribuições de Perrenoud, 

contidas em seu livro Dez Competências para Ensinar, da Editora Artes Médicas 

Sul, 2000, onde o autor transcreve sobre as seguintes competências: 

• organizar e dirigir situações de aprendizagens; 

• administrar a progressão das aprendizagens; 

• conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

• envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho; 

• trabalhar em equipe; 

• participar da administração da escola; 

• informar e envolver os pais; 

• utilizar novas tecnologias; 

• enfrentar os dilemas e os deveres éticos da profissão; 

• administrar sua própria formação continuada. 

Colocar em prática essas competências constitui um desafio para o 

professor e para a escola. Nesse processo de formação continuada, o professor 

deve estar também atento às características e necessidades da clientela que 

atende. 
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VIII – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA 
ESCOLA. 

              Quando os ciclos são organizados para as aprendizagens, emerge o 

compromisso de realizar o ato pedagógico com o objetivo precípuo de fazer para 

aprender, requerendo que todos os envolvidos organizem a escola, especialmente 

para o cumprimento de sua função social, ou seja, promover as aprendizagens, 

incluindo professores, gestores e profissionais da educação. 

Ao propor a organização escolar em ciclos, a Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal (SEEDF) reafirma seu compromisso com a sociedade 

brasiliense, de modo especial com os estudantes e profissionais da educação que 

atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de assegurar a todos o direito 

inalienável de aprender. 

              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. 

            Nesta perspectiva, a relação com a família acontece de maneira constante, 

em diferentes momentos da organização pedagógica. É imprescindível estreitar os 

laços entre a escola e a família, com vistas a garantir um maior aproveitamento dos 

nossos alunos em seu processo educativo. 
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PROJETO INTERVENTIVO. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Após o início do ano letivo é sempre necessário fazer o levantamento 

diagnóstico das turmas de anos iniciais para verificarmos a necessidade de serem 

realizadas intervenções pontuais que auxiliem os alunos que não demonstraram, 

durante o processo, as habilidades necessárias para a aprendizagem desejada e 

correspondente ao ano a que frequenta (ou pertence). 

Neste sentido, o Projeto Interventivo pode ser entendido como um conjunto 

de ações com vistas a sanar essas dificuldades e propiciar aos alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem condições para acompanhar a turma na 

qual estão inseridos, e se desenvolverem de maneira adequada às suas condições 

psicopedagógicas. 

Durante a realização de projetos em anos anteriores, observamos a eficácia 

de estratégias como os reagrupamentos, o reforço escolar, os projetos bimestrais 

desenvolvidos na escola, entre outras atividades desenvolvidas coletiva ou 

individualmente por nossos (as) professores (as). 

Pensando nisto, a Escola Classe 115 elaborou um projeto de atendimento, 

com atividades que serão oferecidas no horário contrário da aula, visando contribuir 

no processo de ensino-aprendizagem dos mesmos. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

  

 Contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento do corpo discente, numa 

tentativa de reduzir o déficit na aprendizagem dos alunos (as) alvos do projeto, 

minimizando assim a quantidade de alunos (as) que apresentam defasagem quanto 

aos pré-requisitos necessários (as) ao ano em que estão inseridos (as).  

 

 

 

 

Comentado [U49]: Dê um espaço antes do parênteses. 

Comentado [U50]: Dê espaço. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 - reduzir o índice de retenção ao final do ano escolar 

 - resgatar a autoestima dos (as) alunos (as) 

 - incentivar o desenvolvimento cognitivo 

 - procurar diversificar as atividades realizadas em sala de aula 

 - diminuir o déficit pedagógico relacionado aos conteúdos 

 - auxiliar o desenvolvimento dos (as) alunos(as) com distorção idade/ano 

 - realizar atividades motoras atreladas à cognição 

 

PÚBLICO-ALVO 

 Alunos (as) do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de nove anos não 

alfabetizadas e os que estão alfabetizadas mas apresentam dificuldades de 

aprendizagem.  

 

1º Ano 

Matutino 

Periodicidade: Semanal.  

Meta: Suprir a carência de pré-requisitos básicos para a alfabetização. 

Estratégia: Trabalho com jogos, ludicidade, música, e atividades que enfatizam o 

desenvolvimento psicomotor. 

Vespertino 

Periodicidade: Semanal.  

Meta: Suprir a carência de pré-requisitos básicos para a alfabetização. 

Estratégia: Trabalho com jogos, ludicidade e música, enfatizando o 

desenvolvimento psicomotor.  

 

 

2º Ano 

Matutino 

Periodicidade: Semanal. 

Meta: Acelerar o processo de leitura e escrita e contribuir para o processo de 

alfabetização e letramento.  

Comentado [U51]: Dê espaço. Pontuar cada objetivo. 

Comentado [U52]: Dê espaço. 

Comentado [U53]: Dê espaço. 

Comentado [U54]: Faltou pontuação. 

Comentado [U55]: Dê espaço. 

Comentado [U56]: Faltou pontuação. 
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Estratégia – Trabalho com jogos, ludicidade e material concreto. 

Vespertino 

Periodicidade: Semanal. 

Meta: Acelerar o processo de leitura e escrita e contribuir para o processo de 

alfabetização e letramento.  

Estratégia – Utilização de materiais diversificado de leitura e proposta de atividades 

diferenciadas como jogos, revistas e materiais concretos.  

 

3º Ano  

Matutino 

Periodicidade: Semanal. 

Meta: Desenvolver a coordenação motora através da psicomotricidade. 

Estratégia: Trabalho com atividades que enfatizam o desenvolvimento psicomotor 

e o letramento alfabético. Devido à grande quantidade de alunos haverá um 

revezamento nos atendimentos. 

Vespertino  

Periodicidade: Semanal. 

Meta: Acelerar o processo de leitura e escrita e contribuir para o processo de 

alfabetização e letramento.  

Estratégia – Utilização de materiais diversificado de leitura e proposta de atividades 

diferenciadas como jogos, revistas e materiais concretos. 

 

4º Ano 

Matutino 

Periodicidade: Semanal. 

Meta – Desenvolver a pratica correta e eficaz da leitura, interpretação, escrita e 

produção de texto e diminuir dificuldades matemáticas (soma e subtração). 

Estratégia – Utilização de materiais diversificados de leitura e proposta de 

atividades diferenciadas. 

Vespertino  

Periodicidade: Semanal. 

Meta – Desenvolver a pratica correta e eficaz da leitura e escrita, dando 

oportunidades diferenciadas de aprendizagem. 

Comentado [U57]: Faltou pontuação. 

Comentado [U58]: Faltou pontuação. 

Comentado [U59]: O ( a ) é craseado.  

Comentado [U60]: No plural. 



30 

 

Estratégia – Utilização de materiais diversificados de leitura e proposta de 

atividades diferenciadas. 

 

5º Ano 

Matutino 

Periodicidade: Acontecerá de forma semanal. 

Meta: Diminuir dificuldades matemáticas (quatro operações), leitura, escrita, p

rodução e  interpretação textual.  

Estratégias: Confecção e utilização de jogos. 

Vespertino  

Periodicidade: Acontecerá de semanal. 

Meta: Diminuir dificuldades ortográficas, escrita, leitura e interpretação textual.  

Estratégias: Utilização de materiais diversificados de leitura e jogos  

Cada professor desenvolve trabalhos diferenciados (lúdicos) com seus alunos 

dentro de sala de aula, a saber: jogos matemáticos, ortográficos, atividades de 

caligrafia entre outros 

 

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. 

Ficou definido entre o grupo de professores, durante o Encontro Pedagógico, 

que cada segmento definiria um dia da semana para estar realizando o 

reagrupamento interclasse, bem como a sua periodicidade (semanal ou 

quinzenalmente). Já o reagrupamento intraclasse, seria organizado de maneira 

individual, conforme a necessidade de cada turma e observação prévia do 

professor. 

 

 

Comentado [U61]: Observar o espaçamento.  

Comentado [U62]: Colocar a pontuação. 

Comentado [U63]: Observar o espaçamento. 

Comentado [U64]: Idem. 
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IX – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 

 

Pesquisas têm demonstrado à necessidade de se repensarem as 

práticas avaliativas, com vistas a se integrarem ao trabalho pedagógico que 

assegure a aprendizagem de todos os alunos. 

É fundamental sabermos identificar as finalidades que orientam a 

avaliação que praticamos. A definição do alvo da avaliação se alia às finalidades. 

Uma avaliação voltada basicamente para a aprovação ou reprovação, certamente, 

terá como alvo apenas o aluno, que será avaliado somente pelo professor. A 

avaliação do trabalho como um todo e de todos os que dele participa se insere no 

entendimento de avaliação comprometida com o sucesso de todos. 

Os objetivos da escola refletem os valores sociais e procedimentos de 

avaliação se encarregam de garantir o alcance de tais objetivos. 

Sendo assim, a avaliação na EC 115 seguirá as normas estabelecidas 

na legislação em vigor, bem como as diretrizes avaliativas da Secretaria de Estado 

de Educação. Neste ano, nosso trabalho será voltado para uma recuperação 

contínua e também para um atendimento com aulas de reforço e esclarecimento 

de dúvidas que acontecerá no contra turno. Acreditamos que um trabalho mais 

individualizado possa levar o aluno a uma aprendizagem sistemática e de 

qualidade. 

O nosso intuito com estes trabalhos diversificados é diminuir a 

defasagem, a reprovação e também a evasão. Queremos também elevar o índice 

de nossos alunos em avaliações como a Provinha Brasil, ANA e Prova Diagnóstica. 

A avaliação em nossa escola estará atenta ao processo de ensino-

aprendizagem e as particularidades de cada aluno, será um indicativo da situação 

e das possíveis intervenções. A avaliação formativa terá a função de diagnosticar 

os processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, servir de 

instrumento para a melhoria da qualidade do ensino. Nesse sentido, a avaliação 

será um ato de valorização e de potencialização das aprendizagens e não de 

classificação e exclusão. A concepção formativa aí implícita constitui prática 

imprescindível para o progresso das aprendizagens dos estudantes e dos demais 

sujeitos que compõem a escola. Villas Boas (2013, p.12) confirma esse 

pressuposto quando afirma que avaliação e aprendizagem caminham lado a lado, 
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pois “[...] enquanto se avalia, se aprende e enquanto se aprende, se avalia”. Por 

esse motivo, a expressão avaliação para as aprendizagens, em lugar de avaliação 

das aprendizagens, é a que se harmoniza com a avaliação formativa. A avaliação 

deve assumir a centralidade da Organização do Trabalho Pedagógico, 

comprometida com a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. 

A parceria entre avaliação e aprendizagem se estabelece a partir da 

compreensão, por parte dos sujeitos envolvidos nesse processo, de que todos são 

capazes de aprender e que fazem isso de diferentes formas e em diferentes 

espaços de tempo. As práticas escolares que emergem dessa percepção se 

desvelam por meio de ações que constituem o trabalho pedagógico concebido e 

organizado como espaço de participação, ou seja, como processo de 

democratização emancipatória que contribui decisivamente na conquista e na 

construção de novos espaços e de novas formas de cidadania individual e coletiva 

(SANTOS, 1991). 

A avaliação também será feita através da análise das produções dos 

educandos, considerando seu nível de conhecimento, sua produção individual ou 

em grupo, registros, textos, cadernos, trabalhos de pesquisas, entre outros. 

O Conselho de Classe ganha destaque como órgão colegiado 

compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, 

do professor e da escola. Implica refletir sobre a função social da escola, uma vez 

que tem a avaliação formativa como articuladora e as aprendizagens dos 

estudantes como finalidade. Nesse sentido, Santos (2011, p.22) destaca que 

precisamos resgatar o Conselho de Classe da ótica apenas burocrática e 

classificatória a fim de “[...] que seja visto como um momento pedagógico que 

propicia a reflexão e a reconstrução do trabalho pedagógico da escola”. 

Quanto à avaliação da execução e projetos da Proposta Pedagógica 

da escola, a mesma será feita s por todos os segmentos: alunos, pais, professores, 

gestores e demais servidores. Serão utilizados métodos diversos como avaliação 

escrita individual e discussão em grupo, e todos os segmentos serão avaliados. A 

avaliação institucional contribuirá significativamente para a análise do desempenho 

dos estudantes e do trabalho desenvolvido, tomando como fontes de informação 

dados oriundos da avaliação desenvolvida pelos professores nas aulas e resultados 

dos estudantes e da escola nos exames externos. Poderá acontecer em diferentes 

espaços e tempos escolares, como no Conselho de Classe, coordenação 

Comentado [U65]: Suprimir a letra “s”. 



 

 

33 

 

pedagógica e em outros, visando um feedback das ações realizadas no decorrer 

do bimestre. 

Com esta avaliação, temos como objetivo detectar possíveis falhas 

em quaisquer áreas e saná-las, bem como valorizar ações bem-sucedidas e 

reforçá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [U66]: Palavra com hífen. 
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X – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA. 

 

O Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2018) 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. 

Buscando atender às particularidades propostas pelo Currículo em 

Movimento da Educação Básica, a EC 115 propôs aos docentes, a definição de um 

plano curricular, observando os seus eixos integradores e transversais.  

Além de uma avaliação formativa, observando o processo de evolução 

periódica do aluno, o trabalho interdisciplinar também é evidenciado em nossas 

práticas, através do trabalho em unidades didáticas, contextualização e 

multiletramentos. 

PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

1º Período 

CUIDADO CONSIGO E COM O OUTRO 

Eixo transversal: Literatura; Valores, Meio Ambiente; Convivência, Saúde, 

Identidade, Autonomia; Regras e combinados; Rotina em sala de aula; Valorização 

do eu: autorretrato. Eixo transversal: Literatura matemática. Convivência, Saúde, 

Identidade, Autonomia; Manifestações culturais. Profissões; Trânsito. 
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Expectativa de aprendizagem: Aprender a cuidar de si mesmo, olhar-se com 

atenção e assumir as ações para seu próprio bem-estar. Reflexão sobre o que é 

certo e errado, respeitando a opinião individual e coletiva, compreendendo as 

regras e combinados. Valorização de suas características físicas e étnico-raciais, 

bem como a dos outros, respeitando-as. Tomar consciência do próprio corpo, a 

capacidade de perceber cada parte sem perder a noção de unidade, de conhecer 

e reconhecer sua imagem na construção de uma identidade. Valorizar a 

diversidade; Independência e autonomia. Reconhecimento das diferentes 

profissões existentes e sua importância para a sociedade. Identificação da evolução 

dos meios de transporte, alguns sinais de trânsito, bem como os cuidados com 

estes e com o trânsito. 

 

LINGUAGEM CORPORAL 

Eixo transversal: Valores; Meio ambiente. Equilíbrio, expressão corporal, 

coordenação e expressividade. Reconhecimento do próprio corpo. Identificação 

das diversas expressões corporais. Eixo transversal: Folclore. Literatura 

matemática. Equilíbrio, expressão corporal, coordenação e 

expressividade. Reconhecimento do próprio corpo. Identificação das diversas 

expressões corporais. 

Expectativa de aprendizagem: Incentivar o Movimento Corporal, para o 

desenvolvimento motor e das expressões corporais da criança. Trabalhar o 

equilíbrio e a concentração através de atividades físicas; Conhecer e valorizar as 

possibilidades expressivas do próprio corpo; Comunicar, através do movimento, 

emoções e estados afetivos. Equilibrar-se; Expressar-se utilizando a linguagem 

corporal; Interagir com os colegas; Exploração do espaço por meio de movimentos, 

como: saltitar, pular, subir, descer, rolar, etc.; Orientação corporal e espacial com 

relação a: em frente, atrás, no alto, em cima, embaixo, dentro, fora etc. 

 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Eixo transversal: Valores; Meio ambiente. Fala e Escuta. Prática de Leitura. Prática 

de Escrita; Coordenação Motora fina; Escrita e identificação do pré-nome; (letra 

caixa alta); Escrita e identificação das vogais (letra caixa alta); Visualização e 

identificação das letras do alfabeto. Eixo transversal: Folclore. Literatura 

matemática. Alfabeto (vogais e consoantes). 
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Expectativa de aprendizagem: Reconhecer seu nome escrito sabendo identificá-

lo nas diversas situações do cotidiano. Compreender que a linguagem é atividade 

interativa em que nos constituímos como sujeitos sociais, capazes de usar a língua 

materna para a compreensão da realidade. Familiarizar-se com a escrita por meio 

do manuseio de livros, revistas e outros portadores de textos e da vivência de 

diversas situações se uso se faça necessário; Escutar textos lidos, apreciando a 

leitura feita pelo professor; Interessa-se por escrever palavras e textos ainda que 

não de forma convencional. 

 

LINGUAGEM MATEMÁTICA 

Eixo transversal: Valores; Meio ambiente. Números: 0 a 10; Visualização de 11 a 

30; Contagem de 0 a 30. Espaço e forma; Cores: primárias e secundárias. 

Conhecimento lógico matemático: Relação de figuras e objetos. Eixo transversal: 

Literatura matemática. Grandezas e medidas Noções de: Posição/quantidade/ 

espessura/sentido/ direção e sentido/massa/tempo/ tamanho/ comprimento/Altura/ 

capacidade. Operações simples; Oposto; Classificação – conjuntos; Sequência e 

seriação; Simbolização etc. 

Expectativa de aprendizagem: Desenvolver o raciocínio lógico exercitando as 

capacidades para pensar logicamente com o intuito de identificar e relacionar 

números à quantidade; ter confiança em suas próprias estratégias e em sua 

capacidade para lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus 

conhecimentos prévios; · Reconhecer e valorizar os números, contagens orais e as 

noções espaciais como ferramentas necessárias em seu cotidiano. 

 

LINGUAGEM ARTÍSTICA 

Eixo transversal: Água. Regionalismo brasileiro. Música; Artes Plásticas Artes 

Cênicas/Teatro; Desenho, pintura, recorte e modelagem. Eixo transversal: Folclore. 

Literatura matemática. Música; Artes Plásticas Artes Cênicas/Teatro; Desenho, 

pintura, recorte e modelagem. 

Expectativa de aprendizagem: Exploração e reconhecimento de diferentes 

técnicas; Interessar-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e pelas 

diversas obras artísticas com as quais entra em contato, ampliando seu 

conhecimento do mundo e da cultura; o cuidado e o respeito pelo processo de 

produção e criação. Garantir oportunidades para que as crianças sejam capazes 
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de, explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os 

outros e ampliar seu conhecimento do mundo. Perceber e expressar sensações, 

sentimentos e pensamentos, por meio de Improvisações, composições e 

interpretações musicais. 

 

INTERAÇÕES COM A NATUREZA E COM A SOCIEDADE 
 
 
Eixo transversal: Valores; Meio ambiente. Organização dos grupos e seu modo de 

ver, viver e trabalhar; Os lugares e suas paisagens; Objetos, materiais e processos 

de transformação; Os fenômenos da natureza; Os seres vivos; Quem sou eu; Eu e 

meu corpo; Higiene; Minha história; Minha família e minha escola; Os seres vivos e 

meio ambiente características, relações, cuidados e preservação. Exploração dos 

sentidos; Os lugares e suas paisagens. A importância da alimentação saudável; 

Datas comemorativas; Eixo transversal: Literatura matemática. Os meios de 

Transporte e o Trânsito. Meios de Comunicação; Seres vivos; Seres não vivos; 

Datas comemorativas. 

Expectativa de aprendizagem: Ter uma imagem positiva de si, ampliando a sua 

autoconfiança. Descrever e identificar oralmente as partes do corpo, os membros 

da família e tudo aquilo que podemos estar observando. Identificar alguns papéis 

existentes em seus grupos de convívio dentro e fora da escola.    Estabelecer 

vínculos com o âmbito escolar. Observar e diferenciar os alimentos de suas formas, 

cores e sabores. A importância da alimentação saudável. Compreender as histórias 

recontadas e saber expressar oralmente. Ser vivo e ambiente natural · Preservação 

do meio ambiente. Exploração dos sentidos. Seres vivos. Conscientizar da 

importância das datas comemorativas. Reconhecer o folclore como cultura 

brasileira. Nomear os diferentes meios de transporte; identificar a finalidade dos 

meios de transporte. Desenvolver a atenção e percepção. Despertar o interesse e 

a curiosidade sobre o tema. Desenvolver a consciência da criança no trânsito; 

Enriquecer para a reflexão sobre as mudanças que ocorrem ao longo do tempo. 

 

PROPOSTA CURRICULAR DOS ANOS INICIAIS: 

1º ano  

LÍNGUA PORTUGUESA 

Comentado [RC67]: Inserir espaço entre o título e o texto. 

Comentado [JC68R67]:  
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Identidade e auto estima; Auto retrato; Nome próprio e pré-nome; Contos e histórias 

infantis; Fonemas e letras (alfabeto – vogais e consoantes); Padrões silábicos; 

Fonemas e letras estudadas (alfabeto, vogais e famílias silábicas); lista de nome 

de palavras(mesmo campo silábico); Reconto e produções de textos coletivos e 

individuais com organização e sequência lógica: - Bilhetes, Cantigas de roda, trava 

– línguas, parlendas; Famílias silábicas complexas; -Lista de palavras; Cantigas de 

roda e músicas; Quadrinhos, trava-língua, parlenda e adivinhações; Poemas e 

poesias; Relação imagem-texto (recontos e produção coletiva de contos e outras 

narrativas); Histórias, lendas e fábulas; Bilhetes; Padrões silábicos (sílabas 

complexas). 

Expectativas de aprendizagem: Valorização do eu; Identificação das letras do 

nome; Ampliar o vocabulário à partir da leitura e do registro palavras significativas; 

Decodificar palavras em textos escritos; Estabelecer relações entre fonemas e 

letras formando palavras; Alfabeto – tipologia, imprensa e cursiva; Formação, 

leitura e identificação de palavras com família silábica, simples. Reconto e 

produções de textos coletivos e individuais com organização e sequência lógica; 

Identificação e grafia em letra impressa e cursiva de seu nome completo; 

Identificação e reconhecimento das famílias silábicas em novas palavras; 

Identificação de palavras trabalhadas, noções de estruturação de pequenos textos; 

Valorização da cultura popular reconhecimento de diferentes tipos de textos na 

literatura; Identificar as famílias formando novas palavras com maior grau de 

dificuldade; Ampliar o vocabulário a partir da leitura e do registro de palavras 

significativas; Decodificar palavras em textos escritos; Identificar e fazer  o uso de 

gêneros literários; Reproduzir e produzir jogos verbais como: poema, canções e 

etc, de forma oral e escrita; Realizar leitura oral utilizando as estratégias da leitura: 

seleção, antecipação, inferência e verificação; Compreender o funcionamento do 

sistema de leitura e escrita alfabética para ler e escrever palavras e pequenos 

textos. 

 

MATEMÁTICA 

Números naturais; Cores; Formas Geométricas; Números pares e ímpares; 

Lateralidade; Adição e situações problema; Sistema Numérico até 50; 

Representação do algarismo com associação à quantidade com números maiores 

que 10 até 100; Agrupamento e desagrupamento com número até 100; Sistema 
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monetário brasileiro; Gráficos; Noções de tempo, dia, mês, ano; Medidas de tempo, 

hora, meia hora; Sistema de numeração ordinal; Noção de tempo: dias, semanas 

mês e ano; Manhã, tarde e noite; Medida de tempo: hora inteira e meia hora; 

Medidas convencionais e não convencionais; Reconhecimento de unidade de 

medidas convencionais: metro, litro, kilograma; Sentidos: horizontal, vertical, para 

frente, para trás; Tabelas simples e gráficos de colunas; Agrupamento e 

desagrupamento dos números naturais; Subtração e adição em situações; Sistema 

monetário brasileiro; Números naturais até 100; antecessor e sucessor. 

Expectativas de aprendizagem: Reconhecer e registrar os números e sua 

quantidade; Identificar cores primárias e secundárias; Identificar conceitos 

geométricos; Identificar os números pares e impares; Desenvolver a lateralidade, 

posicionamento e comparações; Resolver situações problemas; Contar e agrupar 

quantidades; Identificar e grafar corretamente os números; Gerar em sentidos 

sugeridos (direita e esquerda); Escrever ou desenhar cenas sequenciais; Leitura, 

escrita em números e por extenso até 100; Efetuar operações com adição e 

subtração com dois algarismos, sem reservas; Identificar as noções de ganhar e 

perder em atividades dadas; Reconhecimento com sequência lógica no tempo e 

espaço; Reconhecimento de posições; Reconhecer as várias formas de medir 

comprimento em situações cotidianas; Perceber o tempo é mensurável; Localizar-

se, orientar-se no espaço próximo; Interpretar e produzir escrita numérica, 

utilizando-se da linguagem oral e de registros não convencionais e da linguagem 

matemática; Utilizar informações expressas em gráfico ou tabela para a resolução 

de problemas partindo de diferentes contextos; Resolver situações problemas 

envolvendo a adição e subtração; Reconhecer moedas e cédulas; Identificar e 

registrar os números e suas respectivas quantidades. 

 

CIÊNCIAS NATURAIS  

Universo e Planeta Terra; O que são os planetas, sol, dia, noite, água e ar; Seres 

vivos; Corpo Humano; Órgãos dos Sentidos; Ciclo de Vida do Homem. 

Expectativas de aprendizagem: Reconhecer a importância dos elementos 

naturais como sol, água e ar para manutenção da vida; Reconhecer e respeitar o 

planeta Terra; Entender que o ambiente influencia os seres vivos ao mesmo tempo 

que é modificado por eles; Classificar os seres vivos quanto a sua locomoção, seu 

revestimento do corpo e seu habitat; Perceber o corpo humano como um todo 
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integrado; Reconhecer os órgãos dos sentidos; Compreender a semelhança e as 

diferenças individuais, étnicos-raciais, culturais e sociais entre os seres humanos. 

 

 

GEOGRAFIA 

Paisagens; Espaço escolar; Espaço da casa; Pessoas que trabalham na escola; 

Família; Meio Ambiente; Ambiente familiar, escolar e circunvizinho; Preservação do 

ambiente e dos recursos ambientais; Reutilização de materiais. 

Expectativas de aprendizagem: Identificar características do espaço geográfico 

próximo à escola e à sua residência; Reconhecer as pessoas do espaço escolar; 

Colagem de gravuras; Relacionar pessoas e funções próprias; Identificar as 

características do meio ambiente e contribuir para sua preservação; Desenvolver 

atitudes de preservação e respeito ao meio ambiente reutilizando materiais 

reciclados. 

 

 

ARTES 

Estudo das cores; Desenho espontâneo; Consciência corporal; Estudo dos sons; 

Desempenho espontâneo; Estudo das formas; Exploração do corpo; Estudo das 

formas: quadrados retângulos, círculos e triângulos; Pontos, planos, linhas, formas; 

Máscara (teatro); Leitura de obras de artes: Tarsila Amaral, Portinari, Van Gogh; 

Apreciação das atividades nos textos e nos espetáculos; Música (canções 

folclóricas e etc). 

Expectativas de aprendizagem: Desenvolver a criatividade através da linguagem, 

estéticas, imaginárias e corporal, através do desenho, pintura e outras linguagens; 

Expressar-se e comunicar-se por meio de diferentes linguagens, relacionado os 

modos de produção artística aos meios socioculturais; Identificar e utilizar 

diferentes fontes de documentações, obras artísticas em diversos ambientes como: 

museus, teatros, galeria, biblioteca e etc. 

 

 

HISTÓRIA 

A criança (nome e sobrenome); A criança e a família; A criança e o grupo; 

Calendário, dias da semana mês e ano; A vida em família (histórico origem, 
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profissões); Linha do tempo; Fases da vida (infância, juventude, velhice); 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Expectativas de aprendizagem: Alcançar um autoconceito positivo, através do 

reconhecimento de suas capacidades e da aceitação de suas limitações; hábitos 

de convivência; Compreender a  organização do tempo em semana, meses e ano, 

sabendo relacionar os fatos e o tempo que ocorre; Entender os acontecimentos de 

sua vida relacionando-os com o tempo e espaço e com a história de sua família e 

comunidade.   

 

  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Psicomotricidade (educação e reeducação psicomotora); Lateralidade; 

Coordenação motora grossa e fina; Execução de movimentos: andar, correr, saltar; 

Sociomotricidade (jogos simbólicos, jogos cooperativos, regra do convívio social e 

escolar); Atividades rítmicas e expressivas (jogos de imitação); Expressão corporal; 

Brinquedos cantados cantigas de roda e etc. 

Expectativas de aprendizagem: Melhorar o repertório de habilidades motoras; 

Identificar as próprias limitações; Compreender regras de convívio escolar, bem 

como limitações e respeito mútuo; Reconhecer erros e acertos, aprendendo a 

conviver com os mesmos; Conhecer o corpo, por meio de atividades recreativas, 

aprender a interpretar e reconhecer ritmos. 

 

 

2º ano 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Alfabeto; letras maiúsculas e minúsculas; Palavras (estruturas silábicas); Nomes: 

próprios, dos colegas e personagens; Frases; Pontuação (pontos de interrogação, 

exclamação e final); Roda de conversa: relato de experiências e vivências; Músicas 

e cantigas de roda; Brincadeiras e jogos com ação corporal; Advinhas simples; 

Reconto oral; Conto de fadas, popular e folclórico; Palavras (estrutura silábica); 

Formação de frases; Gêneros textuais; Textos instrucionais: produção de receitas 

e listas; Texto jornalístico: escrita de manchete a partir de um modelo; Leitura e 

produção de história em quadrinhos; Carta: estudo do gênero e produção; Contos 

Infantis e fábulas: leitura análise da estrutura enfatizando elementos da narrativa, 



42 

 

comparações intertextualidade; Poesias de autores contemporâneos; Dicionário 

(ordem alfabética isolada e no texto e semântica); Representações dos fonemas: 

RR/R, SS/S, S/Ç, X/CH, S/Z; G/GU, C/QU; Uso do H (inicial e modificando o som 

de C/ L e N); Concordância nominal: uso contextual; (relações de gênero e número 

necessários para o aperfeiçoamento do texto); Adjetivação (por meio de jogos e 

brincadeiras); Pontuação. 

 Expectativas de aprendizagem: Reconhecer as variadas formas de letras; Ler e 

escrever palavras simples; refletir sobre as relações entre fonemas e grafemas; 

Compreender e valorizar a identidade; Produzir frases; Observar a pontuação; 

Refletir sobre os diferentes modos de falar, nas diversas situações de interlocução; 

Memorizar e conferir significados por meio de elementos não linguísticos. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Espaço e forma; Sistema de numeração: Registro, leitura e escrita numérica de 

quantidades até 100; valor posicional dos números; Sinais convencionais para 

registrar adição e subtração; Situações problemas; Relações entre números; Noção 

de tempo; Registros variados de coletas de informações; Figuras geométricas 

planas; Ideia de metade simetria; Unidades, dezenas e dúzia; Adição e subtração; 

Noções de tempo (antes, durante e depois, dias da semana, mês e ano); Manhã, 

tarde e noite; Medida de tempo: hora inteira meia hora; Leitura do relógio; Sistema 

de numeração decimal; Sistema monetário brasileiro; Comparação, seriação, 

inclusão e conservação de quantidades; Ideia de Multiplicação e divisão;  

Expectativas de aprendizagem: Quantificar, comparar e registrar e compreender 

quantidades discretas e contínuas. Resolver situações problema e construir a partir 

delas, o significado das operações fundamentais; Compreender a existência de 

medidas de tempo (relógio, calendário entre outros); Reconhecer as figuras 

geométricas em diversos objetos do dia a dia; Resolver situações problemas; 

Compreender a existência de medidas convencionais e não convencionais; 

Perceber que o tempo é mensurável e entender as transformações do tempo 

cronológico em situações cotidianas; Compreender as formas básicas de utilização 

dos principais instrumentos de medidas, tais como: régua, fita métrica, relógio; 

Resolver situações-problema e construir, a partir delas, os significados das 
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operações fundamentais, buscando reconhecer que uma mesma operação está 

relacionada a problemas diferentes e um mesmo problema podem ser resolvidos 

pelo uso de diferentes procedimentos; Dezenas, sequência numérica, doze, dúzia, 

meia dúzia; Reconhecimento e utilização de cédulas e moedas; Utilizar situações 

de comparação, ordenação e composição de quantidades, efetuando registros; 

Noções de multiplicação e divisão e associá-las a situações que representam 

adições ou subtrações de parcelas, traduzindo-as por meio de uma sentença 

matemática; Adição associando a situações. 

 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

Corpo humano; Higiene, alimentação e saúde; Prevenção de doenças e acidentes; 

O ambiente e os seres humanos; Componentes do ambiente: ar, água, solo; Seres 

vivos e elementos não vivos; Vegetais e o ambiente; Estrutura de um vegetal: raiz, 

caule, folha, flor, fruto e semente; Os vegetais e os outros seres vivos; Animais e o 

ambiente; Alimentação dos animais; Relação alimentar entre os seres vivos; 

Animais vertebrados e animais invertebrados; O corpo e a locomoção dos animais; 

Desenvolvimento do corpo humano nas fases da vida; Infância, adolescência e fase 

adulta; Poluição ambiental, materiais poluentes, decomposição de alguns 

materiais, Transformação de materiais em produtos artesanais; Produtos 

alimentícios industrializados. 

Expectativas de aprendizagem: Identificar e respeitar as diferenças individuais; 

Compreender que a saúde em seus aspectos: pessoal, social e ambiental é 

promovida pela atuação de diferentes agentes; Construir atitudes e 

comportamentos favoráveis à preservação da saúde em relação à higiene corporal 

e ambiental; Compreender a importância do zelo do ambiente em que vivemos; 

Reconhecer a estrutura dos vegetais e frutos; Relacionar esses temas importantes 

com o nosso dia a dia; Diferenciar a vida dos animais e seus alimentos; Diferenciar 

animais vertebrados e invertebrados e também reconhecê-los; Reconhecer o corpo 

humano e seu desenvolvimento ao longo da vida em todas as fases; Reconhecer 

a importância de não poluir; Decomposição desses materiais; Reconhecer a 

importância da industrialização de produtos e alimentos.                                            

GEOGRAFIA 
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Espaço da escola: Espaço interno da escola e sua função; posição dos lugares na 

escola (esquerda/direita; interior e exterior); Espaço familiar: a percepção do 

espaço da casa: interna e externa. Paisagens: diferenças e semelhanças entre as 

paisagens urbanas e rurais; Meios de transporte, comunicação e as novas 

tecnologias; Os caminhos que percorremos; As ruas e o Trânsito; As paisagens do 

nosso dia a dia; As paisagens são transformadas para: construir cidades, criar 

animais, plantar, instalar indústria etc.; Cuidar da natureza: O que podemos fazer 

pela natureza. 

Expectativas de aprendizagem: Identificar o corpo como referências de 

localização no espaço, sabendo orientar-se em locais cotidianos; Perceber a 

sociedade como agente transformador de paisagens, compreendendo as 

características e o funcionamento das paisagens urbanas e rurais; Relacionar os 

meios de transporte, de comunicação e moradia, as diferentes culturas existentes 

no Brasil; Desenvolver a noção de tempo e espaço para que os alunos reconheçam 

a importância que tem o nosso “lugar”; Identificar as transformações que acontecem 

no ambiente, na natureza; Reconhecer a importância de cuidarmos desse espaço.  

 

 

HISTÓRIA 

Características de si próprio: cada um tem um jeito de ser – semelhanças e 

diferenças – com relação ao outro; Apropriar-se da história de sua família, 

comunidade; Regras sociais nos diferentes grupos estudos estudados e de acordo 

com os documentos existentes em nossa sociedade; Declaração Universal dos 

Direitos Humanos; ECA; Estatuto do idoso; A passagem do tempo: dia/noite, 

semanas, meses, anos; Tempo familiar; Os tipos diferentes de moradia; Brinquedos 

e brincadeiras de ontem e de hoje; O tempo, o calendário, a família; A família em 

outras épocas; Utensílios domésticos no passado; Árvore genealógica. 

Expectativas de aprendizagem: 

Entender que cada pessoa é única e merece ser feliz e respeitado; Conhecer os 

hábitos e costumes de nossa sociedade; Descobrir e conhecer a própria história; 

Compreender que se faz parte de uma sociedade, comunidade, família; Valorizar a 

história de cada um; Conhecer e compreender a importância dos documentos 

pessoais, como forma de registro civil e de identidade; Perceber-se como cidadão 

pertence a esses grupos; Perceber as transformações do tempo cronológico em 

Comentado [U69]: Acentuar. 
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situações do cotidiano; Noções de simultaneidade, antes e depois; Passado, 

presente e futuro; Conhecer a história da família, compreender as diferenças entre 

as famílias (com pai, sem pai...); Conhecer os diferentes tipos de moradia, entender 

que todos temos direito a um lar, proteção; Compreender que brincar é importante; 

Diferenciar os brinquedos antigos dos atuais, as maneiras de brincar – sozinho ou 

com amigos; Perceber as transformações do tempo cronológico em situações do 

cotidiano, relacionando-o a atividades concretas; valorizar a família e despertar o 

respeito pelas diferenças.  

ARTE 

Desenho espontâneo cultivado e representações da natureza; Reprodução de 

imagens; Estudo das cores primárias, secundárias e terciárias; Noções de direção 

e movimento, e consciência corporal; Figura- fundo (colagem e desenho); Canções: 

ritmos diversos; Autorretrato; Espetáculos teatrais e filmes. Perceber, analisar e 

criar formas artísticas, exercitando a imaginação criadora, cultivando a curiosidade 

e autonomia no agir e no pensar; Compor trabalhos artísticos variados; Utilizar a 

expressão corporal e oral em criações musicais e teatrais. 

 

3º ano 

PORTUGUÊS 

Alfabeto; Nome e sobrenome; Ordem alfabética; Separação de sílabas; Substantivo 

próprio e comum; Noção de plural e singular; Noção de masculino e feminino; 

Noção de diminutivo e aumentativo; Leitura inferencial; Dificuldades ortográficas 

(C/Q, X/J, X/CH, S/C/Ç, R/RR, S/SS); Dígrafos; Tonicidade; Acentuação (^ ~ ´); 

Poesia, poema, textos literários; Dificuldades ortográficas (F/V, P/B, T/D, G/J, N/M); 

Sinais de pontuação (? ! . , - ;); Substantivo comum e próprio; Número do 

substantivo: singular e plural; Gênero do substantivo: masculino e feminino; Grau 

do substantivo: aumentativo e diminutivo; Pronomes; Adjetivo; Verbo e tempos 

verbais; Uso do dicionário; Substantivo primitivo, derivado, simples, composto, 

coletivo; Reforçar os encontros: BR/CR/DR/FR/GR/PR/TR/VR/ BL/FL/GL/PL/TL; 

Dificuldades ortográficas: QUA/GUA/Ç/RR/CH/LH/NH QU/CU/XC/SC/SÇ/CS. 

Expectativas de aprendizagem: Leitura e escrita do alfabeto maiúsculo e 

minúsculo; Leitura e escrita do nome e sobrenome em qualquer situação; 

Sequência e organização de palavras; Identificação do número de sílabas somente 

para fins de translienação; Foco no uso, não na classificação; Emprego de letra 
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maiúscula em nomes próprios; Identificar o plural e o singular das palavras; 

Compreender palavras masculinas e femininas e aplicar; Compreender e aplicar 

diminutivo e aumentativo das palavras; Leitura e interpretação; Observar situações 

de uso e utilizar a pontuação na produção de textos; Domínio das relações entre 

grafemas e fonemas; compreender a categorização gráfica e funcional das letras; 

Escrever segundo o princípio alfabético e as regras ortográficas; Identificar e 

classificar a sílaba tônica; Realizações de leitura e compreensão dos elementos 

que formam cada gênero; Entender a utilização da palavra na construção do texto; 

Gosto pela leitura; Reconhecer os sons e as diferenças entre as letras; 

Compreender textos; Desenvolver o entendimento em relação ao número, gênero 

e grau do substantivo. Compreensão dos pronomes, adjetivos e verbos. Sanar as 

dificuldades ortográficas propostas. Aprender a manusear o dicionário. 

 

MATEMÁTICA 

Escrita, leitura, sequência numérica até 999; Significado e funções do número; 

Antecessor e sucessor; Ordem crescente e decrescente; Composição e 

decomposição; Ontem, hoje, amanhã; Números ordinais; Dia, mês e ano; Ideias de 

adição e subtração; Situações problemas; Dezena e centena; Medidas de tempo; 

REVISÃO: Unidade, dezena e centena; Leitura e escrita de números em algarismos 

por extenso (MILHAR); Composição e decomposição (MILHAR); Dobro/Triplo; 

Construção e sistematização da multiplicação x1 x10 x100; Situações problemas 

diversas; Sistema Monetário; Compondo e decompondo quantias em dinheiro; 

Moedas do Sistema Monetário Brasileiro; Leitura e escrita de valores por extenso, 

cálculo com valores (adição, subtração); Situações problemas diversas;  Leitura e 

escrita de numerais em algarismos e por extenso (MILHAR até 6° ordem); Unidade 

6: espaço e forma (faces, vértices e arestas) (págs. 70 a 83); Metro; Litro; Divisão: 

ideia de repartição e distribuição equitativa; Resolução de situações problemas. 

Expectativas de aprendizagem: Aprender a sequência numérica; Conhecer as 

funções e significados dos números; Compreender antecessor e sucessor; 

Composição e decomposição; Entender ontem, hoje, amanhã; Identificar os 

números ordinais; Compreender dia, mês e ano; Ideias de adição e subtração; 

Resolver situações problemas; Entender dezena, centena e medidas de tempo; 

Compreensão e aplicação dos conceitos; Aprendizagem/aplicabilidade quanto a 

classe dos milhares; “Atingir todos os alunos”. Autonomia em compor e decompor 
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números; Noção e aplicação dos conceitos dobro e triplo. Construir significados a 

partir de códigos matemáticos; Aplicar em situações concretas o uso da 

multiplicação; Interpretação e identificação das operações dentro do problema; 

Utilização do sistema monetário no dia a dia; Noção de cédulas e moedas, bem 

como seus valores; Uso do dinheiro em situações de compra, venda e troco; 

Resolução de situações problemas envolvendo dinheiro; Utilização dos números 

na vida escolar e cotidiana. Autonomia na composição e decomposição de 

números; Compreensão, interpretação classificação e caracterização das formas 

geométricas e seus elementos; Compreensão acerca da utilização do metro e litro 

em situações do dia-a-dia; Aplicação da divisão em situações concretas; 

Aprendizagem do aluno quanto a resolução das operações e interpretação de 

dados. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Psicomotricidade; Sociomotricidade; Brincadeiras e jogos livres; Orientação 

espaço-temporal; Esquema e expressão corporal; Sociomotricidade: atividades 

com regras, jogos cooperativos, organização coletiva; Atividades rítmicas e 

expressivas: jogos de imitação, danças; Psicomotricidade: esquema corporal, jogos 

intelectivos (dominó, dama, xadrez); Brincadeiras de rua. 

Expectativas de aprendizagem: Desenvolver a lateralidade e coordenação 

motora; Trabalhar movimentos básicos; Compreender o espaço e tempo; 

Desenvolver o esquema e expressão corporal; Desenvolvimento da 

sociomotricidade, compreensão das atividades rítmicas e expressivas. 

Compreensão do esquema corporal. Aprendizagem de diversos jogos e 

brincadeiras. 

 

 

HISTÓRIA 

O tempo na família, árvore genealógica; Profissões; A criança (eu, nome e 

sobrenome); Documentos pessoais, autorretrato, regras pessoais, 

responsabilidades; O cotidiano da criança; A vida e a história da família; O cotidiano 

da criança; A vida e a história da família; O lugar em que vivemos; A vida no bairro; 

Trabalho em nosso dia a dia. 
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Expectativas de aprendizagem: Trabalhar o tempo da família e a árvore 

genealógica; Conhecer e reconhecer profissões; Compreender o “eu”; Aprender 

sobre regras e responsabilidades; Pesquisar documentos em geral; Compreender 

o seu cotidiano; Conhecer a história da família; “Aprendizagem”: Compreensão e 

aplicação dos conceitos estudados; Criar, buscar no aluno expectativas em relação 

ao futuro, estudos, trabalho, profissão. 

 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

Higiene pessoal; Componentes do ambiente ( água, ar, solo, luz e calor fornecido 

pelo sol; Terra e o nosso planeta; Dia e noite; Posições do sol. 

Expectativas de aprendizagem: Entender a importância da higiene pessoal; 

Compreender os componentes do ambiente; Conhecer os movimentos da terra e 

as ocorrências entre dia e noite; Identificar nascente, poente e posições do sol; 

Aprendizagem das características dos seres vivos. Conscientização em relação a 

manutenção do meio ambiente. Compreensão das estações do ano e suas 

características. 

 

 

GEOGRAFIA 

Escola: função social; A cidade e seus bairros; Serviços essenciais no bairro; Meios 

de transportes; Localização do sujeito no espaço; O trabalho; O trabalho dentro das 

diversas culturas; estações do ano; desmatamento e reciclagem; valorização da 

biodiversidade; extinção; Seres vivos: vegetais e animais; Seres humanos; 

Poluição ambiental; Meios de comunicação; Trabalho por toda parte; O trabalho e 

os produtos em nosso dia a dia; O trabalho e as paisagens;  

Expectativas de aprendizagem: Compreender o papel e a importância da escola; 

Compreensão de bairro/ localidade; Compreensão de diversos serviços prestados 

à comunidade; Identificação dos meios de transportes e sua utilização; Noção de 

cidade, estado, país, mundo; Compreensão e identificação de tarefas, 

comportamento, remuneração, relação de poder, ferramentas de trabalho; 

Distinguir diversas culturas e compreende o trabalho dentro das mesmas; 

Conhecimento dos meios de comunicação e seu uso no dia a dia, bem como a 
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importância da comunicação entre as pessoas; Conceito de trabalho e o que o 

mesmo nos fornece; Atividades profissionais, costumes, modos e hábitos de vida. 

 

 

ARTES 

Cores primárias; Cores secundárias; Cores terciárias; Cores frias; Cores quentes; 

Arte indígena brasileira; Conhecimento básico de textura, simetria e assimetria; 

Releituras de obras de arte; Caráter musical; Folclore; Caráter musical; Folclore; 

Confecção de objetos sonoros; Apreciação de obras de arte; Noções de plano, 

volume e espaço; Estudo da arte indígena e afrodescendente; Música brasileira. 

Expectativas de aprendizagem: Desenho espontâneo, reprodução de imagens e 

releituras de obras de arte; Identificação das cores, combinações e suas 

representações na natureza; Identificação e compreensão de tintas, cores, artes 

plásticas, tecelagem, pintura corporal; Identificar diferentes texturas; Conhecer a 

arte indígena brasileira; Desenvolver a estética, a sensibilidade e aguçar a 

apreciação. Adquirir conhecimento sobre a arte brasileira e suas influências. 

 

 

 

4° ano 

PORTUGUÊS 

Leitura e interpretação de textos; Encontro vocálico; Encontro consonantal, dígrafo, 

sílaba; Sinais de pontuação; Escritas de palavras de uso frequentes; Manuseio do 

dicionário; Acentuação de palavras; Pontuação; Classificação a tonicidade 

(oxítona, paroxítona e proparoxítona); Alfabeto; Substantivo; Adjetivo; 

Concordância nominal (gênero e número); Sinônimos e antônimos; Nasalização: M 

antes de P e B; Representação das sibilantes S/Z;  Ortografia: o uso de Ce-Ci, H, 

Z,S entre outras; Gêneros textuais; Produção de textos; Pronomes; tempos verbais; 

Pontuação; Concordância verbal; Ortografia; Uso do V/L; am/ao; Fonemas CH/KSI 

representados por X; O uso dos “ Porquês”; Graus do Adjetivos; Artigos. 

Expectativas de aprendizagem: Leitura de diversos tipos de textos identificando 

o uso dos mesmos em contextos variados; Dominar regularidades ortográficas; 

Consultas sempre que necessário em momento de leitura e escrita; Usar a 

variedade linguística apropriada, apropriar dos diferentes procedimentos 
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necessários ao ato de escrever; Considerar a morfologia das palavras em situações 

de uso da escrita; Leitura de diversificados gêneros textuais; Desenvolver 

autonomia para revisar o próprio texto escrito; Observar o uso e necessidade de 

usar os sinais de pontuação; Dominar regularidades e irregularidades ortográficas 

aplicadas na pontuação de textos. 

 

 

MATEMÁTICA 

As quatro operações (adição e subtração); Sistemas de números decimais; 

Transformação entre as principais unidades de tempo ( dia, semana, mês, ano); 

Formas geométricas espaciais e planas; Medida de comprimento; Multiplicação, 

divisão; Fração; As quatro operações; Frações; Utilização de instrumento de 

medida; Sistema monetário; Leitura de horas e minutos no relógio; Formas 

geométricas. 

Expectativas de aprendizagem: Reconhecer as quatro operações em situações 

envolvendo o cotidiano assim como o sistema decimal, de medida, tempo e as 

formas geométricas; Compreender a representação do número fracionário em 

situações significativas e concretas; Compreender as quatro operações envolvendo 

situações do cotidiano; Construir e utilizar instrumentos de medidas; Compreender 

o sistema monetário brasileiro. 

 

 

GEOGRAFIA 

Planejamento de Brasília; Regiões administrativas; Entorno; Ocupação 

desordenada do solo; Distrito Federal na região Centro-Oeste; Trânsito; Meios de 

comunicação; Elementos naturais visíveis na sociedade e as modificações feitas 

pelo homem; Elementos naturais visíveis na sociedade e as modificações feitas 

pelo homem; O relevo (áreas altas, baixas. Planas e elevação); As águas (Rios, 

Lagoas, mar, lagos, canais e baias); A vegetação (Naturais e Introduzidas); O Clima 

(Temperatura, chuvas, vento e umidade). 

Expectativas de aprendizagem: Perceber a realidade na qual fazem parte; 

Reconhecer o DF a partir de sua história, seus símbolos, seu sistema administrativo 

e perceber a pluralidade cultural e a biodiversidade; Debater os problemas 

socioambientais do DF e do entorno propondo soluções; Compreender porque o 
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homem modifica o seu meio; Utilizar a linguagem cartográfica para obter 

informações e representar a especialidade dos fenômenos geográficos; Avaliar 

papel da sociedade na transformação do espaço geográfico percebendo 

manifestações cotidianas naturais e produzidas pelo homem na modificação das 

paisagens. 

 

 

CIÊNCIAS 

Higiene, saúde pessoal e coletiva; Alimentação; Função dos alimentos; 

Conservação dos alimentos; Tipos de nutrientes; Universo; Planeta terra; 

Processos biológicos; Tectônicos; Satélites artificiais; Pontos de referência; Clima 

brasileiro; Ciclo da água; Ar (oxigênio, gás carbônico); Pontos de referências. 

Expectativas de aprendizagem: Compreender a importância de uma alimentação 

saudável e equilibrada; Entender que é fundamental ter cuidados com a higiene 

pessoal; Saúde em seus múltiplos aspectos; Relacionar os conhecimentos 

científicos e os observados; Compreender as características do universo e da terra; 

Compreender o conceito de clima em determinadas regiões;  

Entender as responsabilidades da sociedade humana preservação do ambiente 

(Cuidados com água e o ar). 

 

 

 

HISTÓRIA 

Formação social brasileira; Direitos e deveres individuais; A chegada dos 

portugueses no Brasil; Importância da mão de obra escrava no Brasil; O que é o 

DF; Noções de época; Etapas de ocupação; As transformações do espaço através 

do tempo; A vida dos sujeitos no DF; População total e distribuição; Condições de 

vida por área; Necessidades básicas; Atualidades produtivas; Conflitos e revoltas 

no período da escravidão; Brasil Colonial; Independência do Brasil; Proclamação 

da república; Fim da escravidão. 

 Expectativas de aprendizagem: Conhecer a história do Brasil, elementos 

culturais, caracterizando as diferenças sociais; Analisar criticamente 

acontecimentos políticos do passado e do presente; Localização de espaço, 

acontecimentos, épocas, períodos da história de sua cidade; Conhecer a realidade 

Comentado [U70]: Observar o espaço. 

Comentado [U71]: Acentuar. 
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econômica, social, política e cultural do DF; Compreender a historiahistória do 

Brasil; Refletir sobre acontecimentos políticos e sociais do passado. 

 

 

ARTES 

Elementos básicos da linguagem visual; Higiene Vocal; Diversidade artística; 

Caráter musical; Técnicas Artísticas. 

Expectativas de aprendizagem: Perceber analisa e criar formas artísticas; 

Produzir formas artísticas; Desenvolver a criatividade. 

 

 

 

5º ano 

PORTUGUÊS 

Letra maiúscula (nome próprio, início de frase e parágrafos); Letras e fonemas; 

Ordem alfabética; Classificação das palavras quanto ao número de sílabas; 

Encontros vocálicos e consonantais; Ditongo, tritongo, hiato e dígrafo; Tonicidade; 

Regras de acentuação; Oxítona, paroxítona, proparoxítona; Artigo; Substantivo; 

Leitura de textos de diferentes gêneros (poesia, advinhas, fábula, cordel, textos 

informativos, notícias); Produção de textos de diferentes gêneros e tipos; Ortografia 

(M antes do P e B, S/C, Ç/SC/Z, V/F, P/B, T/D, C/G); Fonemas 

(CH/KSI/S/Z/R/RR/G/J); Uso do dicionário; Poesia moderna e contemporânea ( 

Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Vinícius de Morais, José Paulo Paes); Gêneros 

textuais: texto científico, notícias, entrevistas; Acentuação; Pronomes: reto, 

oblíquo, tratamento; Adjetivos Pátrios; Grau do adjetivo: comparativo e superlativo; 

Pontuação de diálogos; Ortografia: ss/c, s/z, x/ch; Gêneros textuais: quadrinhos em 

humor, comentário de obra literária, produção de diários; Verbo e Tempos verbais: 

presente, pretérito e futuro; Sujeito, predicado; Frase e oração; Uso de: por que, 

porque, porquê, por quê; Ortografia: o/u/ou, e/i/ei, sons do X (ch, ksi, s, z). 

Expectativas de aprendizagem: Identificar letras maiúsculas, minúsculas; Utilizar 

a ordem alfabética; Identificar encontros consonantais, vocálicos; Classificar 

dígrafos, ditongos, tritongos e hiatos; Produzir textos considerando a sua estrutura, 

paragrafação, pontuação, título, demonstrando clareza e coerência; Reconhecer as 

palavras quanto ao número de sílabas e a tonicidade visando a acentuação gráfica; 

Comentado [U72]: Acentuar. 

Comentado [U73]: Acentuar. 
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Distinguir artigos definidos e indefinidos; Reconhecer e classificar os substantivos; 

Ler diversos tipos de textos, identificando o uso dos mesmos em situações 

variadas; Empregar corretamente as letras nas palavras e expressões; Produzir 

textos escritos de gêneros diferentes; Conhecer biografia e obra de Manuel 

Bandeira (sugestão); Relacionar o conhecimento formal com o conhecimento 

informal, sistematizando-os; Compreender a língua como elemento histórico, 

relacionado ao processo de produção de conhecimento e a fatores de ordem social, 

econômica, política e cultural; Trabalhar a língua como elemento de fundamental 

vitalidade para a vida do ser humano; Desenvolver autonomia da escrita dos alunos 

bem como sua segurança em transcrevê-la e interpretá-la. 

 

 

MATEMÁTICA 

História da matemática; Sistema de numeração natural e decimal; Números 

romanos; Números ordinais; Ordens de classe, ordenação, composição e 

decomposição; Adição, subtração, multiplicação e divisão; Termos das 4 

operações; Expressão numérica envolvendo as 4 operações; Situações, problemas 

diversificados envolvendo gráficos e tabelas; Formas geométricas espaciais e 

planas e suas representações. 

Expectativas de aprendizagem: Ver, representar e apresentar resultados nas 

representações matemáticas; Reconhecer as figuras geométricas no cotidiano e 

dessas se utilizar para representá-lo. 

 

 

HISTÓRIA 

O Brasil tem história; Origem do Brasil; Portugueses em terras indígenas; Formação 

social do Brasil (indígena, africana, portuguesa, imigrante); Época dos engenhos; 

Agricultura no Brasil; Produção nos engenhos; Importância dos trabalhos prestados 

pela comunidade; Século do ouro; Controle das minas; Impostos na atualidade; As 

vilas mineiras; A arte no século do ouro; Conflitos e Revoltas no século XVII/XVIII; 

A vida no século do ouro; As vilas e cidades mineiras; População mineira; A arte no 

século do ouro; Brasil império; Corte portuguesa no Brasil; Colônia e novo 

governante; Revolução Pernambucana; Família real deixa o Brasil; Proclamação 

da Independência; Dom Pedro I e II; Período Regencial; Revoltas; Republica; 

Comentado [U74]: Observar a concordância. 
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Proclamação; Constituição de 1891; A guerra dotius canudos; Greves operarias; 

Mudanças da capital do Brasil; Democracia e ditadura no Brasil; GetulioGetúlio 

Vargas; Brasil: A revolta da democracia e os desafios atuais; Brasil do sec. XXI. 

Expectativas de aprendizagem: Conhecer a história do Brasil, seus elementos 

culturais; Identificar as diferenças culturais existentes entre o modo de vida de sua 

sociedade; Conhecer a relevância da luta dos grupos na democratização dos 

direitos políticos dos avanços tecnológicos e das melhores condições de vida; 

Analisar criticamente acontecimentos políticos do passado que influenciaram a 

sociedade; Analisar textos históricos comparando a importância que tiveram para a 

sociedade atual; Localizar espaços e épocas de vários momentos no Brasil em 

diversos momentos da história; A manifestação observada, desde os dias remotos, 

até hoje. Perceber a importância da força coletiva em vários momentos da 

história. 

 

 

GEOGRAFIA 

Mudanças e transformação no espaço através do tempo; Transformação 

ocasionada na natureza pelo homem e pela própria natureza; Meio ambiente; 

Transportes e a interligação entre as reações brasileiras; O Brasil e suas regiões: 

a divisão do Brasil em regiões, as vias de transportes e a interligação entre as 

regiões brasileiras; Conhecendo as regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste; A origem e o crescimento da população brasileira; A 

distribuição da população brasileira. 

Expectativas de aprendizagem: Analisar os problemas sociais e ambientais em 

sua localidade e no mundo; Desenvolvimento sustentável, relacionar o impacto na 

vida das pessoas; Perceber as diferentes formas de como a terra pode ser vista; 

Identificar os meios de transportes mais utilizados; Conhecer as regiões brasileiras 

e as principais características de cada uma; Conhecer as principais redes de 

transporte brasileiras; Conhecer o clima e as principais atividades econômicas das 

regiões; Compreender a formação e miscigenação brasileira. 

 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Comentado [U75]: Acentuar. 

Comentado [U76]: Acentuar. 
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Valores respeito, justiça, solidariedade e liberdade; A meditação e oração como 

reflexivos que buscam enaltecer o ser humano; O ser humano como parte da 

criação. 

Expectativas de aprendizagem: Valorizar a vida percebendo o valor da existência 

humana; Entender as diversas etapas da vida, respeitando-a; Respeitar as 

diferenças e credos de ser, observando os diferentes aspectos de cada grupo. 

 

 

CIÊNCIAS 

A organização do corpo humano: Sistema digestório; Corpo humano; Sistema 

respiratório; Sistema circulatório sanguíneo; Sistema urinário; Sistema nervoso; 

Sistema reprodutor; A luz; Eletricidade na vida dos seres humanos; Conservação e 

transformação de energia; Condução de energia elétrica e circuito elétrico; Energia 

elétrica cuidados e economia; Sistema genital reprodutor feminino e masculino; 

Fecundação e gravidez; Síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS/SIDA.   

Expectativas de aprendizagem: Compreender que embora distintos os sistemas 

que compõem o corpo humano, ambos trabalham em conjunto; Relacionar o 

conhecimento cientifica à tecnologia como forma de suprir as necessidades 

humanas; Compreender a ciência como atividade histórica, relacionada ao 

processo de produção de conhecimento e a fatores de ordem social, econômica, 

política e cultural; Reconhecer o corpo humano como um todo integrado e 

complexo, porém com funções especificas; Identificar e respeitar os seres humanos 

com diferenças individuais, sociais  étnico raciais; Compreender a AIDS e sua 

prevenção e tratamento. 

 

ARTES   

Construção de imagem com técnica de mosaico; Observação da forma e estrutura 

de diferentes animais; Consciência corporal: jogos lúdicos com diferentes 

características, formas e possibilidades de movimentos; Estudo dos sons corporais 

e ambientais. 

Expectativas de aprendizagem: Perceber, analisar e criar formas artísticas, 

exercitando a imaginação, cultivando a curiosidade e autonomia no agir e no pensar 

na arte; Compreender e utilizar as linguagens artísticas, produzindo trabalhos de 

forma cooperativa; Desenvolver a criatividade e a linguagem artística através 

Comentado [U77]: Acentuar. 
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desenho, da pintura e das construções, ampliando a sensibilidade e as formas de 

interpretação e representação do mundo. 

 

ENSINO ESPECIAL  

SÉRIES INICIAIS 

PORTUGUÊS 

Coordenação motora global; Escrita e identificação do pré-nome (letra caixa 

alta/cursiva); Apropriação de escrita (alfabeto); Leitura e escrita de palavras, frases 

e pequenos textos; Sequência de ideias (consoantes, vogais); Letras maiúsculas e 

minúsculas; Histórias contadas; Interpretações; Dramatizações; Fonema/grafema; 

Ordem alfabética; Estrutura da narrativa; Gêneros e tipos de textos; Leitura e 

interpretação de texto, poema, música. 

Expectativas de aprendizagem: Desenvolver a capacidade de coordenação dos 

movimentos e equilíbrio de diferentes posturas corporais; Ser capaz de escrever o 

pré nome; Diferenciar letras/ números; Compreender o valor sonoro das letras; 

Identificar e diferenciar vogais/consoantes; Traçar corretamente letras( minúsculas/ 

maiúsculas); Desenvolver hábitos de ler e ouvir histórias; Desenvolver o uso 

funcional da escrita; Familiarizar aos poucos com as sílabas e palavras diversas; 

Manipular livros e textos; Responder oralmente as questões. 

 

 

MATEMÁTICA 

Noções de conjunto; Números de 0 à 20; Sequência e seriação; Noções de adição 

e subtração; Sistema monetário; Sequência numérica até 99; Contagem de 2 em 

2, em 5, 10 em 10; Antecessor e sucessor; Números pares e ímpares; Ordem 

crescente/ decrescente. 

Expectativas de aprendizagem: Desenvolver o raciocínio lógico; Identificar e 

relacionar números à quantidade; Reconhecer os números como ferramentas 

necessárias em seu cotidiano; Desenvolver a capacidade de lidar no dia a dia com 

dinheiro; Criar hábitos de contagem em série. 

 

 

CIÊNCIAS 

Alimentação (hábitos de vida saudável); Higiene pessoal; Corpo humano. 

Comentado [U78]: Observar espaçamento. 
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Expectativas de aprendizagem: Propor soluções para problemas reais; Perceber 

a importância dos hábitos de higiene e a preservação da saúde. 

 

 

ARTES 

Identificar cores: primárias, secundárias; Desenhos orientados e livres; Leitura e 

releitura de imagens. 

Expectativas de aprendizagem: Diferenciar e brincar com as cores; Promover a 

releitura de obras de artes; Desenhar e colorir. 
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XI - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP. 

PLANO DAS AÇÕES DA ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 2020 

 

 

CRE: Recanto das Emas                                     

Unidade Escolar: Escola Classe 115                                                                                Telefone: 
3901-7753 

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: Elizângela Ferreira de Morais                      
Matrícula: 239.819-2 
                                                                      Zenilda Araújo Ventura                                 
Matrícula: 243.921-2 

E-mail: elifmorais@gmail.com                                                                                          Celular: 
98622-9653 
               zenildadearaujo@gmail.com                                                                               Celular: 
98432-7395 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

Objetivos da Orientação Educacional para 2020 

Comentado [RC79]: DA PP 
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1. Acolher e acompanhar os estudantes prioritariamente no coletivo e individualmente quando 

necessário. 

2. Colaborar no processo de identificação de defasagem e/ou dificuldade e buscar conscientizar os 

estudantes e as famílias sobre a formação de atitudes que favoreçam a aprendizagem, a continuidade e 

a permanência no ambiente escolar. 

3. Dialogar com os estudantes sobre preconceitos, na tentativa de ajudá-los a perceberem-se como 

pessoas que têm semelhanças e diferenças com os demais, valorizando a pluralidade. 

4. Trabalhar com os estudantes a cultura de paz, saúde, cidadania, prevenção a situações de 

violências e emoções, por meio de oficinas, palestras e rodas de conversa. 

 por meio de oficinas, palestras e roda de conversa; 

5. Acolher coletivamente ou individualmente as demandas dos professores, assessorando-os quando 

necessário. 

6.5. Participar e contribuir nas coletivas e conselhos de classe. 

7.6. Acolher os pais e/ou responsáveis individual ou coletivamente para tratar de questões que 

interfiram no desenvolvimento dos estudantes, buscando fortalecer a parceria família/escola. 

8.7. Buscar o apoio da rede externa para atendimento e acompanhamento das necessidades dos 

estudantes. 

9.8. Trabalhar em parceria com a EEAA e o AEE em ações coletivas para o desenvolvimento dos 

estudantes; 

10.9. Contribuir nas ações coletivas da escola. 

Justificativa 

Comentado [U80]: Observar o espaçamento. 
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Na tentativa de proporcionar junto com a instituição escolar uma educação que contribua para 
a vida dos estudantes, priorizam-se as ações detalhadas neste plano. Para isso é importante 
observar as seguintes metas do PDE: 

Primeiramente a meta “2.14: Reorganizar por meio de amplo debate com os profissionais da 
educação, o trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação”. Desta forma, faz-se 
necessário abordar a temática ensino/aprendizagem com o corpo docente para refletir sobre as 
metodologias e estratégias que contribuem no processo de aprendizagem, acolhendo os professores 
com afetividade. Também, julga-se relevante trabalhar a Integração Família/Escola pela preocupação 
em orientar sobre os fatores que podem influenciar no desenvolvimento integral dos estudantes. Sendo 
assim, decidiu-se articular ações com a rede interna e solicitar o apoio das redes externas para 
atendimento e acompanhamento dos estudantes e suas famílias. Desse modo, observa-se também a 
meta “7.13 Mobilizar as famílias e a sociedade civil articulando a educação formal e as experiências de 
educação popular e cidadã com o propósito de que a educação seja assumida como responsabilidade 
de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais”. 

Em seguida, elegeram-se algumas temáticas para se trabalhar com os discentes, verificando o 
que está posto na meta “2.22- Fomentar políticas de promoção de cultura de direitos humanos no 
ensino fundamental, pautada na democratização das relações e convivência saudável com toda a 
comunidade escolar”. 

a) Cultura de Paz, devido ao desejo da instituição escolar em combater as situações de bullying.  

b) A Inclusão das diversidades será abordada para que todos os estudantes sintam-se acolhidos 

e respeitados, buscando assim refletir sobre preconceitos e suas consequências negativas na 

convivência em comunidade.   

c) O tema Sexualidades foi escolhido devido a suspeitas de casos de violência sexual em anos 

anteriores, ressaltando-se a importância da prevenção ao abuso sexual infantil, bem como para 

colaborar com a proteção dos estudantes, orientando sobre em quem se deve confiar e como 

denunciar; 

d) Transição está presente no plano de ações, porque a recepção e acolhimento dos estudantes 

e de suas famílias é um trabalho constante no ambiente escolar e para que eles passem pelas 

mudanças de ambiente e etapas de forma mais tranquila possível.  

e) A Autoestima e o encorajamento é uma ação a ser desenvolvida com os alunos retidos no ano 

anterior, pois, sabe-se que a retenção pode causar sentimento de fracasso e incapacidade e 

isso pode vir a prejudicar as futuras aprendizagens. 
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LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2020 

TEMÁTICAS 
 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 
 

PERÍODO 
 
 

PARCEIROS 
 

EIXO DE AÇÃO DA 
ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 
O.E 

DESENVOLVIDA 

Integração 

Família/Escola: 

1. Apresentação 

da orientação 

educacional / 

Infrequência e 

Evasão; 

2. Rotina de estudo 

e fatores que 

influenciam no 

desenvolvimento. 

 

 

1.1Participação na 

reunião de pais 

 
 
 
2.1 Grupo de pais 

 

2.2 Acolhida coletiva 

e/ou individual para 

tratar do 

desenvolvimento dos 

filhos.  

2.3 Esclarecimentos 

às famílias sobre 

questões relevantes ao 

desenvolvimento 

integral do estudante e 

Pais ou responsáveis  
 
1º Bimestre 
 
 
 
 
Semestralmente 
 
Durante o ano letivo 

Equipe Gestora, 
Professores, OE, 
EEAA e AEE. 

Ação junto às 
Famílias  
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fortalecimento da 

parceria família-escola; 

2.4 Diálogo;  

2.5 Orientação;  

2.6 Mediação. 

2.7 Encaminhamentos 

1. Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inclusão de 

diversidades 

3. Cultura de 

Paz (Bullying) 

4. Saúde 

(Higiene e 

Cuidados com o 

 corpo) 
5. Sexualidade

s(Prevenção ao 

abuso sexual) 

6. Desenvolvim

ento de 

1.1 Encorajamento e 

motivação aos alunos 

retidos em 2019 para 

reflexão de suas 

potencialidades e a 

responsabilidade por 

suas aprendizagens; 

1.2 Vídeos; 

1.3 Reflexão sobre 

hábitos e atitudes do 

estudante e Produção 

de rotina (cronograma) 

de estudo; 

1.4 Reunião com os 

pais dos alunos retidos, 

buscando apoio quanto 

ao auxílio na tarefa 

escolar dos estudantes. 

 

Estratégias para as 

temáticas 2, 3, 4, 5, 6: 

• Intervenção 

coletiva; 

• Contação de 

história 

• Vídeos; 

• Roda de 

conversa; 

• Orientação; 

• Reflexão; 

• Acolhida 

individual, quando 

necessário; 

• Conscientização; 

• Encaminhamento 

(se necessário) 

Estudantes Durante o 1º 
Bimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano letivo e 
pontualmente nas 
semanas de 
Educação Inclusiva e 
de Educação para a 
Vida da SEDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano letivo e 
em especial no 4º 
bimestre. 

Professores, OE, 
EEAA e AEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contadora de história 
(Cláudia – CRE); 
Psicóloga Convidada 
(Fernanda Lages) 
OE, EEAA e AEE. 

Ação junto aos 
estudantes. 
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competências 

socioemocionais 

(Emoções) 

 
 
7. Transição 

 
 
 
 
 
 

 
7.1 Apoio no 

acolhimento de alunos 

ingressantes na escola; 

7.2 Auxílio para a 

transição entre as 

etapas de ensino 

1. Desenvolvim

ento de 

Competências 

Socioemocionais 

(Acolhimento 

Empático) 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ensino/apre

ndizagem 

(Desenvolvimento) 

1. Formação em 

coletiva sobre o 

trabalho das Equipes 

de Apoio, ressaltando a 

importância da 

afetividade na relação 

professor/aluno; 

1.1 Acolhida coletiva 

ou individual; 

orientação e assessoria 

pedagógica; 

1.2  Mediação; 

1.3  Devolutivas; 

2.1 Contribuição nas 

reuniões coletivas e 

conselhos de classe da 

escola, auxiliando no 

desenvolvimento de 

metodologias de ensino 

e do processo de 

ensino e aprendizagem 

dos estudantes. 

Professores 1º bimestre 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano letivo 

Equipe Gestora; 
EEAA e AEE. 

Ação junto aos 
professores 

1. Parceria 1.1 Solicitação de 

apoio, atendimento e 

acompanhamento de 

estudantes e famílias; 

1.2 Encaminhamento

s 

Instituição Escolar; 
Estudantes. 

Durante o ano Letivo Conselho Tutelar; 
Unidade Básica de 
Saúde; 
CAPSI; 
Outros. 

Ação junto à rede 
social de apoio 

f) Saúde é um tema relevante, o trabalho será voltado para a questão da higiene e cuidados com 

o corpo, possibilitando ao aluno mais autonomia em relação aos cuidados pessoais. 
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(Fontes de Pesquisa: Orientação Pedagógica da Orientação Educacional. SEDF, 2019; 

Orientação Educacional na Prática: princípios, histórico, legislação, técnicas, instrumentos. 

6ª edição. GIACAGLIA, L.R.A PENTEADO, W.M.A. 2015; Orientação Educacional e 

suas ações no contexto atual da escola. RANGEL, M. 2015)     
 

 

 

 

 

 

 

 

CRE: Recanto das Emas 

Unidade Escolar:  Centro de Ensino Fundamental  115 – Recanto das Emas                                        
Telefone:  3901 7753 

Equipe de apoio escolar: Taysa Brasil Siqueira Mendes / Michael David Cardoso Moreira          
Matrículas: 228.499-5  /  239.861-3 

E-mails:  taysabrasil@hotmail.com / michaeldavidpsi@gmail.com  Celular: 99108-9522      9 9675-
9232   

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

A Escola está localizada na quadra 115 conjunto 7C lote 01 – Recanto das Emas. Atende alunos da educação infantil 

e dos anos iniciais. É uma clientela que apresenta crenças, raças, etnias e religiões diversas, com variadas 

constituições familiares, que são oriundos de diversas escolas do Recanto das Emas, do Distrito Federal e de outras 

unidades federativas. A escola funciona nos turnos matutino e vespertino, com 89 funcionários e atendendo 841 

alunos, divididos em 34 turmas. Nos turnos matutino e vespertino, a escola atende: Educação Infantil, sendo 01 

turma de 1º Período e 04 de 2º período; Anos Iniciais, em que temos 16 turmas que pertencem ao Bloco Inicial de 

Alfabetização (05 de 1º ano, 04 de 2º ano e 07 de 3º ano) e ainda 11 turmas do 2º ciclo de aprendizagem (06 de 4º 

ano e 05 de 5º ano) totalizando 27 turmas e por fim 02 turmas de Classe Especial. Toda prática pedagógica do CEF 

115, além de estar pautada nos temas transversais definidos no Currículo em Movimento da SEDF, também são 

norteadas pelas temáticas definidas no início de cada ano letivo. Cada tema é desenvolvido ao longo do bimestre, 

culminando em projetos e/ou festas que envolvem toda a comunidade escolar. Este ano teremos como temas 

norteadores: Meio ambiente – 1º bimestre, Educação Financeira: Poupança e consumo – 2º bimestre; Promoção da 

saúde – 3º bimestre; Musicalização – 4º bimestre. Além disso teremos três grandes culminâncias: Festa julina, Festa 

da família e Festival de música.  

Comentado [U81]: Acrescenta localidade. 

Tabela formatada
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PLANO ANUAL DO SEAA 

EIXOS DE 

ATUAÇÃO 

PDE/METAS 

(Lei 5.499, 

de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPON

SÁVEIS 

CRONOGR

AMA 

AVAL

IAÇÃ

O 

 

 

 

 

 

1ª Dimensão 

Mapeamento 

institucional 

  

 

Meta 2 

2.14 – 

Reorganizar, 

por meio de 

amplo debate 

com os 

profissionais da 

educação, o 

trabalho 

pedagógico, 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

educação. 

1.1 - Conhecer e 

analisar as 

características da 

instituição educacional 

tais como: organização 

física e da equipe 

pedagógica e 

administrativo, 

localização, 

modalidade de ensino, 

turmas, turnos entre 

outras. 

1.1 - Leitura do PP 

da escola e 

observação das 

interações 

ocorridas nesse 

espaço. 

 

 

 

 

 

Profissionai

s da EEAA, 

com apoio 

da equipe 

pedagógica 

para o 

diagnóstico 

(supervisão

, 

coordenaçã

o) 

 

 

 

 

 

 

 

De fevereiro à 

abril de 

2020.19 

 

 

 

 

 

Delimit

ação 

das 

ações a 

serem 

desenv

olvidas 

neste 

context

o 

escolar. 
2.12 – Criar 

mecanismos 

para o 

acompanhament

o 

individualizado 

dos alunos do 

ensino 

fundamental, 

atentando para 

1.2 - Conhecer os 

alunos atendidos 

diretamente pela 

EEAA e os demais 

discentes, de forma a 

compreender suas 

potencialidades e 

necessidades de 

aprendizagem 

1.2 - Organização 

da documentação 

dos alunos 

atendidos 

diretamente pela 

EEAA e 

observação dos 

demais no  

contexto escolar. 
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as 

especificidades 

do estudante de 

forma a garantir 

a qualidade do 

atendimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2º Dimensão 

Assessoria ao 

trabalho 

coletivo 

 

 

 

Meta 5 

5.1 – Estruturar 

os processos 

pedagógicos de 

alfabetização, 

nos anos 

iniciais do 

ensino 

fundamental, 

articulando-os 

com as 

estratégias 

desenvolvidas 

na pré-escola, 

com 

qualificação e 

valorização dos 

professores 

alfabetizadores 

e com apoio 

pedagógico 

específico, a 

fim de garantir 

alfabetização 

plena de todas 

as crianças. 

 

 

2.1.1 - 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 escolares. 

2.1.2 - Realizar 

momentos de 

formação continuada 

durante as reuniões 

coletivas de acordo 

com as demandas do 

grupo, visando 

contribuir para o 

crescimento 

profissional e o 

sucesso escolar. 

 

 

2.1.1 -  

Realização  de 

momentos de 

escuta pedagógica 

ao professor e 

equipe 

pedagógica e 

gestora nas 

reuniões 

setorizadas.  

2.1.2 - Coletivas 

com foco na 

formação 

continuada, 

promovendo 

palestras e 

debates voltados 

para atender as 

necessidades do 

ambiente escolar. 

Temas: 

Apresentação das 

equipes de apoio e 

Psicogênese da 

língua escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Profissionai

s do EEAA, 

em parceria 

com o AEE 

(em 

algumas 

ações como 

formações) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º semestre de 

2020.19 

 

 

 

Aplica

ção de 

questio

nários 

para 

equipe 

pedagó

gica a 

fim de 

compre

ender 

suas 

deman

das 

pedagó

gicas. 

Possibi

lidade 

de 

trocas 

de 

experiê

ncias 

para 

transfo

rmaçõe

s 
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  signific

ativas 

da 

prática 

pedagó

gica. 

 

Meta 7 

7.22 - Constituir 

e implementar o 

sistema 

permanente de 

avaliação 

educacional do 

Distrito Federal, 

articulando-o 

com os 

indicadores de 

avaliação 

institucional e 

com o Sistema 

Nacional de 

Avaliação da 

Educação 

Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2 - Acompanhar a 

aplicação e a discussão 

dos resultados da 

avaliação diagnóstica 

SIPAE-DF 

 

 

 

2.2.1 – Aplicar 

prova para alunos 

com transtornos. 

2.2.2 – Realizar 

momento de 

reflexão dos 

resultados com a 

equipe 

pedagógica para 

orientar as 

práticas 

pedagógicas e se 

necessário, fazer 

alguma 

intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortale

ciment

o das 

ações 

prevent

ivas, 

buscan

do 

sempre 

o 

sucesso 

escolar.    
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3º Dimensão  

Acompanha-

mento do 

processo de 

ensino e 

aprendizagem 

 

 

Meta 4 

4.2 – Assegurar 

a 

universalização 

do acesso das 

pessoas com 

deficiência, 

transtorno 

global do 

desenvolviment

o e altas 

habilidades ou 

superdotação, 

independenteme

nte da idade, 

nas escolas 

regulares ou nas 

unidades 

especializadas. 

 

 

3. 1 - Contribuir para o 

desenvolvimento de 

recursos pessoais e de 

estratégias 

metacognitivas, 

buscando aprimorar o 

processo de 

aprendizagem e 

possibilitando aos 

alunos alcançar o 

sucesso escolar.   

 

 

3.1.1 – 

Atendimento 

direto de grupos 

de alunos com 

TFE, defasagem 

idade/série e com 

dificuldade de 

aprendizagem 

visando 

desenvolver suas 

funções 

cognitivas. 

3.1.2 – 

Intervenções em 

turmas específicas 

para 

desenvolvimento 

de habilidades 

pedagógicas, de 

acordo com a 

necessidade 

apresentada. 

3.1.3 – Realização 

de 

reagrupamentos 

interclasse e 

projeto 

interventivo a fim 

de promover 

avanços 

significativos no 

 

Profissionai

s da EEAA. 

Parcerias:   

- AEE 

(grupo de 

pais e 

relatórios 

de alunos 

AEE) 

- 

Coordenaçã

o 

pedagógica 

(reagrupam

ento e 

projeto 

interventivo

) 

 

Avaliação dos 

estudantes 

encaminhados 

em 2020 18 

(acolhimento 

e produção de 

relatórios/enca

minhamentos)

: fev à maio de 

2020.19 

Acolhimento 

dos estudantes 

encaminhados 

em 202019: 

maio a set de 

2020.19 

Avaliação dos 

estudantes 

encaminhados 

em 2020.19 

(acolhimento 

e produção de 

relatórios/enca

minhamentos)

: jun a nov de 

2020.19 

Reagrupament

o e projeto 

interventivo: 

maio a out de 

202019. 

 

Promo

ção da 

cultura 

de 

sucesso 

escolar 

através 

de 

ações 

prevent

ivas e 

interve

ntivas. 
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processo de 

aprendizagem. 

 

 

Meta 7 

7.13 – 

Mobilizar as 

famílias e 

setores da 

sociedade civil, 

articulando a 

educação 

formal e as 

experiências de 

educação 

popular e 

cidadã, com os 

propósitos de 

que a educação 

seja assumida 

como 

responsabilidad

e de todos e de 

ampliar o 

controle social 

sobre o 

cumprimento 

das políticas 

públicas 

educacionais. 

3. 2 - Favorecer o 

fortalecimento da 

cooperação entre 

família e escola. 

 

3.2 - Grupo de 

Pais com palestras 

informativas que  

instrumentalizem 

as famílias na 

condução das 

questões do 

estudante. 

Temáticas: 

Autismo; 

Relações 

interpessoais 

 

 Grupo de pais 

(em parceria 

com AEE): 

abril de 2019 

Grupo de pais: 

2º semestre de 

2020.19 

Fortale

ciment

o da 

parceri

a 

família 

e 

escola, 

foment

ando 

os 

espaço

s de 

reflexã

o com 

sugestõ

es de 

prática

s 

constru

tivas. 
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PLANO DE AÇÃO  

DIMENSÕE

S DA 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, 

de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONO

GRAMA 

AVALIAÇÃO  

Ações 
coletivas 
junto aos 
docentes e 
alunos 
atendidos 
no Ensino 
Regular na 
modalidade 
Educação 
Especial . 
Ações 
coletivas 
entre os 
docente, 
pais e 
alunos para 
desenvolver 
uma grade 
horária que 
atenda as 
necessidad
es 
específicas 
de cada 
aluno, 
oportunizan
do cada 
aluno ANEE 
ao 
atendiment
o na sala 
multifuncion
al, 
obedecend
o a 
quantidade 
mínima/ 
máxima de 
encontros 
na semana. 

Meta 4:  
4.3 – 
Promover a 
articulação 
pedagógica 
em rede, 
envolvendo 
o 
atendimento 
no ensino 
regular na 
modalidade 
da 
educação 
especial na 
perspectiva 
da 
educação 
inclusiva. 

4.11 – 

Garantir 
atendimento 
educacional 
especializad
o em salas 
de recursos 
multifuncion
ais, 
generalista 
e específico, 
nas formas 
complement
ar e 
suplementar
, a todos os 
educandos 
com 
deficiência, 
transtorno 
global do 
desenvolvim
ento e altas 
habilidades 
ou 
superdotaçã

Promover a 
Inclusão dos 
alunos 
ANEEs na 
escola. 
Desenvolver 
uma grade 
horária que 
atenda as 
necessidades 
específicas 
de cada 
aluno, 
oportunizand
o cada aluno 
ANEEao 
atendimento 
na sala 
multifuncional
, obedecendo 
a quantidade 
mínima/ 
máxima de 
encontros na 
semana. 
Oportunizar 
na Sala de 
Recursos 
Multifuncional 
um ambiente 
de 
descobertas, 
aprendizado 
de forma a 
buscar 
estratégias   
busquem o 
desenvolviment
o de recursos 
didáticos e 
pedagógicos 
que eliminem 
as barreiras no 
processo de 
ensino e 
aprendizagem. 
Assegurando  

Trabalhar 
a 
sensibiliza
ção 
trazendo a 
tona o 
assunto da 
inclusão 
através de 
projetos 
desenvolvi
dos na 
semana da 
Inclusão ; 
Oferecer 
atendiment
os 
individuais 
e coletivos 
conforme a 
necessida
de e 
especificid
ades de 
cada 
aluno; 
Elaborar 

atividades 

que 

possibilitem 

eliminar 

barreiras e 

possam 

desenvolver 

a autonomia 

nos alunos 

atendidos, 

utilizar 

materiais 

pedagógicos 

lúdicos 

como jogos 

confecciona

dos 

conforme a 

Equipe gestora, 
docentes e 
Equipe de Apoio 
Aprendizagem da 
Unidade Escolar. 

Durante o 
ano letivo 
tendo seu 
início na 
Semana 
da 
Inclusão 
e sua 
culminân
cia no dia 
21/09/20
18 no dia 
da luta da 
pessoa 
com 
deficiênci
a. 
 

Participação 
dos docentes 
e alunos,  
envolvimento 
da Equipe, 
registros e 
auto 
avaliação das 
atividades 
desenvolvidas  
em coletiva e 
registro em 
ata. 
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o, 
matriculado
s na rede 
pública de 
ensino do 
Distrito 
Federal. 
Desenvolver 
ações 
articuladas 
entre as 
áreas da 
educação, 
saúde, 
trabalho, 
lazer, 
cultura, 
esportes, 
ciência e 
tecnologia 
para que 
sejam 
garantidos o 
acesso e a 
inclusão dos 
estudantes 
com 
deficiência 
nesses 
vários 
setores da 
sociedade. 
 

 
 
 
 
 
 
 

condições para 
a continuidade 
de estudos nos 
demais níveis 
de ensino. 

necessidade 

especifica 

de cada 

estudante e 

manuseio 

em mídia 

oportunizan

do o contato 

com a 

tecnologia. 

EIXOS DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, 

de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONO

GRAMA 

AVALIAÇÃO  
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Ação junto 
aos 
docentes 

Ex: Meta 2 
Estratégia 
2.20 
Garantir que 
as unidade 
escolares 
de ensino 
fundamental
, no 
exercício de 
suas 
atribuições 
no âmbito 
da rede de 
proteção 
social, 
desenvolva
m ações 
com foco na 
prevenção, 
na detecção 
e no 
encaminha
mento das 
violações de 
direitos de 
crianças e 
adolescente
s (violência 
psicológica, 
física e 
sexual, 
negligência, 
constrangim
ento, 
exploração 
do trabalho 
infanto-
juvenil, uso 
indevido de 
drogas e 
todas as 
formas de 
discriminaçã
o) por meio 
da inserção 
dessas 
temáticas 
no projeto 
político-
pedagógico 

Ministrar 
conheciment
o relativos à 
matéria não 
constantes do 
Currículo da 
Educação 
Básica. 

Realizar 
estudos 
sobre a lei 
nº 
11.998/200
9, que 
dispõe 
sobre a 
Semana 
de 
Educação 
para a 
Vida, na 
Coordenaç
ão Coletiva 
da UE a fim 
de que se 
promovam 
reflexões 
relacionad
as às 
temáticas 
(ecologia e 
meio 
ambiente, 
educação 
para o 
trânsito, 
sexualidad
e, 
prevenção 
contra 
doenças 
transmissí
veis, direito 
do 
consumido
r, Estatuto 
da Criança 
e do 
Adolescent
e, etc.) da 
Semana 
de 
Educação 
para à 
Vida. 

Pedagogo-
Orientador 
Educacional 
Equipe Gestora 

19/04 Os 
professores 
registrarão 
suas 
consideraçõe
s em 
instrumento 
construído 
para verificar: 
-relevância do 
conteúdo de 
formação; 
-estratégia 
utilizada; 
-organização 
do 
tempo/espaço
; 
-material de 
apoio 
disponibilizad
o. 
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e no 
cotidiano 
escolar, 
identificando
, 
notificando, 
notificando 
e 
encaminhan
do os casos 
aos órgãos 
competente
s. 
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XII – GESTÃO PEDAGÓGICA. 

 

PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO DA ESCOLA/ 2020-2021 

 

1. Identificação da Unidade Escolar 

 

Coordenação Regional de Ensino: Recanto das Emas 
 
Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental115  
 
Níveis/Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental Séries-Anos Iniciais/Finais, 

Educação Especial 
 
Localização: Quadra 115 – Conjunto 7C – Lote 01 – Recanto das Emas 
 

2.  Identificação da Chapa 

 
Candidata diretora: Jussara Medeiros de Araújo Almeida                                                          

Matrícula: 31.367-X 

Cargo: Professora 

Área de Formação: Graduação: Pedagogia 

Formatado: À esquerda
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Pós-graduação: Psicopedagogia, Gestão Escolar e Orientação Educacional 

 

Candidata a Vice-diretora: Alexandra Elke Martins dos Santos Ferreira                                      

Matrícula: 203.738-6 

Cargo: Professora 

Área de Formação: Graduação: Letras (Língua Portuguesa/Língua Inglesa e suas 

literaturas) 

Pós-graduação: Gestão Escolar e Orientação Educacional 

 
3. Apresentação 

 
              Chapa composta por Jussara Medeiros de Araújo Almeida. Professora da 
rede pública de ensino do Distrito Federal desde 1997, quando ingressou na 
carreira magistério como professora de anos iniciais. Trabalhou durante 5 anos com 
classes do Ensino Especial. Desde o 2º semestre de 2005 compõe a direção do 
Centro de Ensino Fundamental 115, quando foi convidada para ser vice-diretora. 
Em 2006 assumiu o cargo de diretora. Em 2007 participou do processo da Gestão 
Compartilhada, quando fez o concurso para diretora juntamente com Alexandra 
Elke Martins dos Santos Ferreira e foram eleitas pela comunidade escolar. Em 2009 
e 2013 participou da eleição no processo da Gestão Democrática, sendo eleita em 
ambos. Durante toda sua trajetória, seja como professora regente ou como diretora 
do CEF 115, trabalhou arduamente com preceitos voltados para a melhoria da 
prática pedagógica, sendo a mesma carro chefe de todo o seu trabalho. Muito 
contribuiu, durante esses 19 anos de trabalho, na mesma Instituição de Ensino, 
para o crescimento de todos que aqui trabalham e estudam. Lutou por melhores 
condições de trabalho e por uma política pedagógica que alavancasse o processo 
ensino-aprendizagem de todos os discentes. 
                Compondo a chapa e candidata à vice-diretora, Alexandra Elke Martins 
dos Santos Ferreira, professora de séries iniciais, Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa há 30 anos, dos quais, 15 anos concursada da rede pública de ensino do 
Distrito Federal. Possui uma jornada construída com amor, seriedade e muito 
compromisso. Desde que ingressou no CEF 115, em 2004, vem galgando uma 
carreira compromissada com o ensino, seja em sala de aula ou quando, em 2006, 
foi coordenadora pedagógica, em 2007 supervisora pedagógica e desde 2008 
como vice-diretora, pois participou da Gestão Compartilhada em 2007. Em 2009 e 
2013 participou, juntamente com Jussara, da eleição no processo da Gestão 
Democrática, quando foi eleita nos dois processos. Durante todo esse tempo, vem 
oferecendo esforços e experiência para contribuir com um trabalho voltado pra uma 
educação de qualidade e um fazer pedagógico que atenda às necessidades e 
anseios de toda comunidade escolar. 
                Dessa forma, o presente Plano de Trabalho, foi reavaliado por essa 
chapa, afim de apresentar propostas que tenham  como objetivo   atender   às 
necessidades da Instituição de Ensino, seja no plano administrativo, financeiro e, 
principalmente, no plano pedagógico. Após todo o tempo de experiência, o qual nos 
proporcionou um profundo conhecimento das necessidades da Instituição e dos 
anseios da comunidade escolar,  e o enfrentamento de uma grave crise financeira 
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que assola todo país  e principalmente o Distrito Federal, que em muito 
comprometeu a execução dos objetivos financeiros do nosso plano de ação 
anterior, novas  metas foram planejadas , por meio de propostas simples, porém 
imprescindíveis  para alcançarmos  qualidade de ensino e humanização do trabalho 
. 
                Cada objetivo prioritário, cada meta, cada estratégia, foram elaboradas 
com o intuito de atender a comunidade escolar de forma a oferecer uma educação 
atual, formadora de cidadãos críticos, conscientes, solidários e participantes na 
sociedade em que estão inseridos e que desejam transformar positivamente. Além 
da formação de seres sociais reflexivos, esse Plano de Trabalho objetiva também 
a revitalização do ambiente escolar, tornando-o um espaço acolhedor e propício à 
aprendizagens significativas.  
                 Todos os objetivos e metas aqui apresentados visam contemplar, 
democraticamente, propostas da equipe gestora e corpo docente do CEF 115, 
buscando um compromisso com a consolidação da gestão democrática e uma 
efetiva participação da comunidade escolar, que não se restringe apenas ao 
processo eleitoral.  
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1. Proporcionar análise e 
discussões acerca do Projeto 
Politico Pedagógico, 
reavaliando atendimentos, 
projetos e ações que 
possibilitem o fortalecimento 
da identidade da escola e o 
atendimento global das 
necessidades da comunidade 
escolar. 
 

1. Discutir no início de cada ano letivo com a comunidade 
escolar os temas e projetos de interesse da mesma, que serão 
trabalhados como eixos transversais.  
2. Analisar, anualmente, a proposta oficial de currículo vigente e 
construir o Plano de Curso de cada modalidade/ano, 
reavaliando os mesmos de acordo com a demanda do grupo. 
3. Proporcionar, a cada encontro pedagógico que antecede o 
início do ano letivo, momentos de reflexão e reestruturação do 
processo avaliativo a ser realizado no CEF 115. 
4. A cada início de ano letivo, identificar e normatizar estratégias 
de intervenções pedagógicas como reforço, reagrupamento, 
projetos interventivos, pautando nas necessidades e intenções 
do corpo docente. 
5. Envolver os profissionais da sala de recursos e equipe de 
apoio na orientação, execução e construção de currículos e 
avaliações adaptados, visando a adequação curricular para os 
alunos ANEE’s. 

2. Enriquecer e ressignificar 
as culminâncias e eventos 
pedagógicos realizados pela 
escola. 
 

1. Realizar duas culminâncias, anualmente, abertas à 

comunidade escolar evidenciando o trabalho realizado em sala 

de aula com base nos eixos transversais. 

2. Envolver 100% da comunidade escolar nos eventos 

realizados. 

3. Ao final de cada evento e/ou culminância avaliar a 

abrangência e qualidade do mesmo. 

 

 

 

 

3. Ressignificar as 
coordenações coletivas 

1. Realizar encontros sistemáticos para análise e discussão   

das ações  a serem realizadas acerca dos eixos transversais, 

bem como o cronograma de realização das mesmas, alternando 

com momentos de planejamento com o auxílio de toda  equipe 

gestora e pedagógica. 

2. Em véspera de eventos pedagógicos ou havendo 

necessidade da Instituição de Ensino, poderá ocorrer  100% de 

alterações na organização acima. 

4. Criação de espaço para 
planejamento e preparação de 
material pedagógico 
destinado, exclusivamente, 
aos docentes. 

1. Reservar e preparar espaço adequado para utilização de 

todos os professores, nos momentos de confecção de materiais 

pedagógicos, digitação e  impressão de atividades, otimizando 

o horário da coordenação pedagógica. 
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5. Realizar Conselhos de 

Classe com a participação de 

docentes, representantes da 

sala de recurso e equipe de 

apoio, coordenadores e 

equipe gestora. 

1. Realizar bimestralmente Conselhos de Classe, evidenciando 
as aprendizagens, intervenções de cada turma/aluno. 
2. Providenciar 100% dos encaminhamentos solicitados ao final 
de cada conselho. 

6. Planejar a utilização dos 

parquinhos como espaços de 

recreação e ludicidade 

1. Atender 100% dos alunos do CEF 115 na utilização do 
parquinho. 
2. Organizar semanalmente a utilização dos parquinhos, por 
meio da elaboração de horários previamente discutidos com os  
professores. 

7. Ampliar o acervo de jogos 

pedagógicos, visando 

melhorar a utilização dos 

mesmos no espaço da sala de 

aula. 

1. Otimizar o acesso de 100% dos alunos do CEF 115 aos jogos 
pedagógicos, respeitando o planejamento de cada docente, 
visando o enriquecimento do trabalho realizado em sala de aula. 
2. Organizar o processo de empréstimo  dos jogos, facilitando a 
utilização e a manutenção do acervo. 

8. Criação da brinquedoteca. 1. Preparar ambiente descontraído para que, semanalmente, os 
alunos possam vivenciar momentos de brincadeiras e 
descontração, acompanhados de seu professor. 

9. Revitalizar o laboratório de 

informática, buscando 

enriquecer e diversificar as 

aulas ministradas.  

1. Solicitar à SEEDF o restabelecimento e a ampliação de 100% 
do sinal de internet do Laboratório de Informática. 
2. Requerer junto ao NTE/ Recanto das Emas, a manutenção 
em 100% das máquinas do Laboratório de Informática, bem 
como a instalação de softwares adequados à faixa etária  dos 
alunos atendidos no CEF 115. 
3. Solicitar profissional específico para melhorar e facilitar o 
atendimento aos alunos. 

10. Planejar saídas 

pedagógicas visando a 

construção de aprendizagens 

significativas. 

1. Realizar bimestralmente saídas pedagógicas, aliando o 
conteúdo trabalhado em sala de aula a um momento de 
descontração. 

11. Planejar passeios visando 
proporcionar momentos de 
lazer e entretenimento aos 
discentes. 

1. Oferecer semestralmente aos alunos, momentos de 
entretenimento e diversão, procurando atender às solicitações 
dos professores. 

12. Revitalizar a pintura do 
pátio interno, com 
brincadeiras pedagógicas, 
com o intuito de enriquecer 
o trabalho de ludicidade 
em um espaço 
diferenciado. 

1. Concluir a revitalização da pintura no período de 6 meses. 

 
 

 

13. Promover Gincana 
Cultural, a fim de despertar o 

1. Envolver 100% do corpo discente nas atividades da Gincana 
Cultural, interligando a mesma ao eixo transversal. 

Comentado [U86]: Espaçamento. 
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espírito competitivo e a 
interação entre as turmas. 

2. Realizar no primeiro semestre, competições envolvendo o 
conteúdo trabalhado em sala de aula, como uma forma de 
revisão e fixação do mesmo. 
3. Realizar, também, arrecadação de  gêneros alimentícios para 
a realização da festa ao final do 1º semestre. 
4. Definir com 100% do corpo docente provas, pontuação e 
premiação da gincana cultural. 

14. Oferecer recreação 
escolar de qualidade, 
utilizando ambiente e 
materiais adequados e 
incentivando o resgate de 
antigas brincadeiras. 

1. Envolver 100% dos alunos nos momentos recreação. 
2. Pesquisar, reproduzir e oferecer a 100% dos docentes 
material de pesquisa sobre antigas brincadeiras, 
proporcionando resgate cultural. 

15. Incrementar o intervalo 
com jogos, brincadeiras e 
músicas infantis, apropriadas 
para a faixa etária de cada 
segmento, proporcionando 
momentos de descontração. 

1. Organizar equipamentos de som para que todos os intervalos 
sejam musicais. 
2. Selecionar junto aos professores o acervo musical a ser 
utilizado em todos os intervalos. 
3. Selecionar espaços, jogos e brincadeiras que atendam o 
interesse de 100% dos alunos. 
 

16. Reestruturar a 
metodologia da Educação 
Integral, atendendo 
sempre à legislação 
vigente. 

1. Atender a 100 alunos de 4º’s e 5º’s  anos na educação 
integral. 

17. Otimizar a reunião de pais, 
buscando uma maior 
interação dos mesmos 
com a escola. 

1. Aumentar em 80% a participação e a permanência dos pais 
nas reuniões bimestrais. 
2. Continuar oferecendo em 100% das reuniões de pais, um 
lanche para acolher de maneira calorosa os responsáveis. 

18. Promover a redução dos 
índices de infrequência  da 
I.E. 

1. Atualizar 100% dos cadastros dos alunos junto à secretaria 
escolar, buscando manter contato direto com os responsáveis. 
2. Orientar todos os docentes a comunicarem à secretaria da 
I.E. as faltas dos estudantes, mantendo esses registros 
atualizados. 
3. Estabelecer parcerias com o Conselho Tutelar para o 
acompanhamento de 100% dos estudantes infrequentes. 

19. Melhorar o índice de 
aprovação dentro da I.E. e 
consequentemente os 
resultados do Ideb. 

1. Intensificar, em todas as turmas, a realização de  
reagrupamentos e projetos interventivos. 
2. Oferecer material de apoio aos estudantes com dificuldades 
de aprendizagem. 
3. Proporcionar bimestralmente ao professor auxílio, por parte 
das equipes gestora e pedagógica, no planejamento de 
atividades destinadas aos alunos que apresentarem 
necessidades de intervenção pedagógica. 
4. Estabelecer parceria com os responsáveis, mantendo-os 
informados através de convocações, sobre os avanços e 
intervenções realizadas, tornando-os co- responsáveis pelo 
processo de aprendizagem. 
5. Orientar o professor a encaminhar às equipes de apoio 
todos os alunos, que mesmo após todas as devidas 
intervenções, permaneçam com dificuldades na aprendizagem. 
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XIII – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS. 
 

 PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAO PROPOSTAOJETO 

POLÍTICO-PEDAGÓGICAO. 

 

 

 

OBJETIVOS • Oferecer os diagnósticos para que possamos trabalhar com a nossa comun

idade escolar e ao mesmo tempo, repensar o nosso projeto pedagógico, 

nossas falhas, pontos positivos e negativos. 

METAS • Os desafios desta gestão estão à qualidade do nosso ensino, as classes e 

períodos com problemas de aprendizagem, frequência, evasão, níveis de 

satisfação dos alunos, pais, professores e funcionários.  

AÇÕES • Na gestão participativa, os órgãos colegiados como conselho escolar, 

associação de pais e mestres, parcerias com associações de bairro, 

profissionais liberais e outras instituições podem ajudar no projeto 

pedagógico da escola com uma participação efetiva, atuando na construção 

de uma escola que tenha como desafio ser mais integradora, organizadora, 

solidária e comunicativa com sua comunidade escolar.  

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
• Periódica. 

RESPONSÁVEIS • Gestão escolar, conselho escolar, associação de pais e mestres. 

CRONOGRAMA • No decorrer do ano letivo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.  Acompanhar todo trâmite dos atendimentos das equipes de 
apoio. 

20. Buscar intervenções que 
ajudem na resolução dos 
problemas indisciplinares 
vivenciados no CEF 115. 

1. Reformular e reimplantar 100% do Regimento Interno, 
estabelecendo regras, direitos e deveres de toda comunidade 
escolar. 
2. Subsidiar integralmente o professor em situações de 
indisciplina, intervindo de imediato,  convocando a família e 
aplicando as  punições previstas no Regimento Interno. 
3. Encaminhamento de 100% dos casos extremos ao Conselho 
Tutelar. 
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XIV – GESTÃO PARTICIPATIVA. 

 

 

OBJETIVOS • Implementar a Gestão Participativa é a melhor maneira de ter bons 

resultados em uma instituição de ensino; 

• Colocar os funcionários cientes dos problemas e buscando deles também as 

possíveis soluções, uma vez que, por estarem dentro dela diariamente 

conhecem a rotina podendo expor ideias inteligentes e criativas para a 

solução de problemas tanto quanto os diretores e gestores; 

• Agregar valores diferentes levando a melhores resultados, fazendo com que 

todos sintam que fazem parte dela, participando das suas vitórias, sentindo 

orgulho do trabalho que fazem, como fazem, onde fazem e para que fazem, 

pois, o clima muda quando existe um objetivo comum; 

•  Motivar a querer fazer mais para que o resultado positivo seja alcançado 

com rapidez e eficácia.  

 

METAS • Incentivar e orientar o aperfeiçoamento, estar sempre aberto ao diálogo 

tanto para solucionar problemas como para elogiar quando a equipe 

consegue atingir os objetivos propostos; 

•  Mobilizar a energia, o dinamismo e o entusiasmo, tendo como consequência 

o contágio da equipe de trabalho sobre o comprometimento profissional 

aumentando a qualidade da produção profissional. 

AÇÕES • Execução e avaliação, propondo um espaço de bem estar, convivência e 

realização, partindo do pressuposto que cada escola possui uma realidade 

específica.  

• Essa interação consciente pode fazer toda a diferença, levando a resultados 

incríveis em relação ao ensino-aprendizagem e na vida pessoal de cada um, 
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benefícios que podem ser observados em um curto espaço de tempo tanto na 

vida dos professores, quanto na dos funcionários, gestores e alunos, 

alcançando inclusive a vida dos pais desses alunos. 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
• Periódica. 

RESPONSÁVEIS • Gestão escolar, funcionários e comunidade escolar. 

CRONOGRAMA • No decorrer do ano letivo. 
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XV – GESTÃO DE PESSOAS. 

 

OBJETIVOS • Estimular os colaboradores a trabalharem com maior eficiência, desenvolverem 

as atividades em equipe, agirem com responsabilidade social, determinação e 

com conhecimentos técnicos na área de atuação. 

METAS • Repensar o seu papel diante das transformações que caracterizam o acelerado 

processo de integração e reestruturação capitalista mundial”. 

• Reestruturação para atender aos anseios formativos na atualidade exigem que 

as escolas desenvolvam nos educadores competências formativas mais 

apuradas, onde a atuação destes requer um alto grau de profissionalismo e 

ações integradas, capazes de contribuir com o desenvolvimento da cidadania 

no país, com menos taxas de evasão, repetências e exclusão social. 

 

AÇÕES • Promover uma educação que extrapole o olhar meramente pedagógico e 

burocrático da administração, onde a gestão de pessoas deve acontecer de 

forma competente para estimular a atuação dos colaboradores, que constituem 

peças essenciais no trabalho educativo. 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
• Periódica. 

RESPONSÁVEIS • Gestão escolar e funcionários. 

CRONOGRAMA • No decorrer do ano letivo. 

 

 

 

 

 

SEGMENTOS OBJETIVO

S 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRO 

NOGRA

MA 

SOE Atender aos 

Professores

, Pais e 

alunos. 

Promover 

os 

atendime

ntos 

Atendimentos 

em grupos 

e/ou 

individuais. 

Periódica. Equipe Gestora e 

SOE. 

No 

decorrer 

do ano 

letivo. 
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conforme 

as 

demanda

s. 

EEAA Atender aos 

Professores

, Pais e 

alunos. 

Promover 

os 

atendime

ntos 

conforme 

as 

demanda

s. 

Atendimentos 

em grupos 

e/ou 

individuais. 

Periódica. Equipe Gestora e  

EEAA. 

No 

decorrer 

do ano 

letivo. 

AEE Atender aos 

Professores

, Pais e 

alunos. 

Promover 

os 

atendime

ntos 

conforme 

as 

demanda

s. 

Atendimentos 

em grupos 

e/ou 

individuais. 

Periódica. Equipe Gestora e  

AEE. 

No 

decorrer 

do ano 

letivo. 

PROFESSOR

ES 

Planejar e 

executar as 

aulas; 

atendimento 

aos pais. 

Facilitar o 

processo 

de 

ensino-

aprendiza

gem. 

Atendimento 

aos alunos 

e/ou aos 

pais. 

Periódica. Equipe Gestora, 

Coordenadoras, 

Professores e 

Equipes.  

No 

decorrer 

do ano 

letivo. 

MONITORES Atender os 

alunos da 

Educação 

Integral e 

Ensino 

Especial. 

Facilitar o 

processo 

de 

ensino-

aprendiza

gem. 

Atendimento 

aos alunos. 

Periódica. Equipe Gestoras, 

Monitores e 

Coordenadoras. 

No 

decorrer 

do ano 

letivo. 
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SECRETARIA 

ESCOLAR 

Organizar e 

elaborar os 

documentos 

estudantis. 

Garantir 

o acesso 

aos 

document

os. 

Atendimento 

a 

comunidade 

escolar e 

demandas 

internas. 

Periódica. Equipe Gestora e 

Secretário 

Escolar. 

No 

decorrer 

do ano 

letivo. 

CANTINA 

MERENDEIRA

S 

COZINHEIRA

S 

Organizar e 

preparar os 

alimentos. 

Promover 

a 

melhoria 

da 

qualidade 

dos 

alimentos 

Preparo dos 

alimentos. 

Periódica. Equipe Gestora, 

Merendeiras e 

Cozinheiras. 

No 

decorrer 

do ano 

letivo. 

AUXILIAR 

ADMINISTRA

TIVO 

Organizar e 

elaborar os 

documentos 

da Unidade 

de Ensino. 

Manter 

os 

document

os 

atualizad

os.  

Atendimento 

às demandas 

internas. 

Periódica. Equipe Gestora e 

Auxiliar 

Administrativo. 

No 

decorrer 

do ano 

letivo. 

PORTARIA Zelar pelo 

fluxo de 

entrada e 

saída de 

pessoas da 

Unidade de 

Ensino. 

Controlar 

o fluxo de 

pessoas. 

Controlar o 

fluxo de 

pessoas. 

Periódica. Equipe Gestora e  

Porteiro. 

No 

decorrer 

do ano 

letivo. 

SERVIÇOS 

GERAIS 

Manter o 

ambiente 

limpo e 

organizado. 

Zelar 

pela 

organizaç

ão. 

Realizar a 

limpeza 

periódica do 

ambiente. 

Periódica. Equipe Gestora e  

Funcionários de 

Serviços Gerais. 

No 

decorrer 

do ano 

letivo. 
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XVI – GESTÃO FINANCEIRA. 
 

OBJETIVOS • Administrar o dinheiro destinado à manutenção de sua infraestrutura física e 

pedagógica. Com os recursos recebidos via PDDE e PDAF – vale ressaltar que 

recursos financeiros públicos –, a unidade escolar poderia realizar despesas 

de dois tipos: de custeio e de capital. 

    METAS 1. Concretizar reorganização de 100% do acervo literário.  

2. Buscar parceria junto às editoras na tentativa de doação de 100% do acervo 

necessário a atender todas as faixas etárias na I.E.. 

3. Solicitar junto à CRE  do Recanto das Emas  um servidor de 40h, para 

atendimento a 100% das turmas do turno vespertino. 

 

4. Construir e divulgar anualmente escala de trabalho explicitando os servidores 

responsáveis pela limpeza de cada ambiente, bem como, os horários mais adequados 

para realização das tarefas. 

5. Instalar lixeiras em 100% das salas de aula e alugar 1 container para a área 

externa da escola. 

6. Monitorar, diariamente, o cumprimento integral da escala de trabalho evitando 

possíveis disfunções. 

7. A cada semestre, realizar uma dedetização em toda a escola. 

8. Conscientizar todos os funcionários da escola, quanto à colaboração para 

erradicação de baratas.  

9. Acionar a vigilância sanitária, regularmente, buscando orientações e parceria 

no intuito de erradicar a presença de pombos na escola. 

10. Solicitar à SEEDF, auxílio financeiro, material e profissional para instalação de 

telas em 100% do telhado da escola, evitando a formação de ninhos. 

11. Divulgar 100% das prestações de contas da escola. 

12.     Solicitar junto à SEEDF a instalação de internet ofertada pela mesma. 

12. Buscar parceria junto às editoras na tentativa de doação de 100% do 

acervo necessário a atender todas as faixas etárias na I.E.. 

Comentado [RC98]: A escola recebe PDAF? Se sim, favor 

incluir 

Comentado [JC99R98]:  
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13. Solicitar junto à CRE  do Recanto das Emas  um servidor de 40h, para 

atendimento a 100% das turmas do turno vespertino. 

 

14. Construir e divulgar anualmente escala de trabalho explicitando os servidores 

responsáveis pela limpeza de cada ambiente, bem como, os horários mais adequados 

para realização das tarefas. 

15. Instalar lixeiras em 100% das salas de aula e alugar 1 container para a área 

externa da escola. 

16. Monitorar, diariamente, o cumprimento integral da escala de trabalho evitando 

possíveis disfunções. 

17. A cada semestre, realizar uma dedetização em toda a escola. 

18. Conscientizar todos os funcionários da escola, quanto à colaboração para 

erradicação de baratas.  

19. Acionar a vigilância sanitária, regularmente, buscando orientações e parceria 

no intuito de erradicar a presença de pombos na escola. 

20. Solicitar à SEEDF, auxílio financeiro, material e profissional para instalação de 

telas em 100% do telhado da escola, evitando a formação de ninhos. 

21. Divulgar 100% das prestações de contas da escola. 

22. Solicitar junto à SEEDF a instalação de internet ofertada pela mesma. 

23. Solicitar à UNIAE, a realização semestral de cursos e palestras voltados para 

manipulação de alimentos e diversificação dos lanches servidos, 

24. Continuar comprando 100% dos temperos e incrementos necessários a 

preparação de lanches saborosos.  

25. Otimizar a utilização de mobiliário ampliando em 50% a quantidade de alunos 

atendidos em cada intervalo. 

26. Organizar estratégias que melhorem o processo de devolução de 100% dos 

utensílios utilizados pelos alunos no lanche, evitando desperdício de alimentos e 

melhorando a higiene dos pátios. 

27. Adquirir 6 computadores, respeitando a legislação vigente de utilização de 

recursos públicos. 

AÇÕES • Otimizar a distribuição do dinheiro para custos gerais e específicos. 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
• Periódica. 

RESPONSÁVEIS • Gestão escolar. 

CRONOGRAMA • No decorrer do ano letivo. 

Comentado [RC100]: Nomear , por área, cada ação com a 

utilização dos recursos. 

Comentado [JC101R100]:  
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XVII – GESTÃO ADMINISTRATIVA. 

 

OBJETIVOS • Cuidar dos recursos físicos, financeiros e materiais da instituição, zelar pelos bens 

e garantir que eles sejam bem utilizados em prol do ensino. 

METAS • Articular as rotinas da secretaria, legislação educacional, processos educacionais, 

manutenção patrimonial e várias outras tarefas e atribuições fundamentais para que 

tudo flua bem e para que os professores tenham tudo o que precisam para ensinar 

com qualidade. 

AÇÕES Informatizar o cadastro dos funcionários da escola, a fim de agilizar o atendimento 

dos servidores. 

2. Revitalizar a área de recreação: parquinho, quadra e pátio interno 

3.  Ampliar, as instalações dos parquinhos, mediante liberação de recursos 

financeiros públicos específicos para esse fim 

4. Realizar pintura e reparos elétricos e hidráulicos nos banheiros, salas de aula, 

parte administrativa, muro e portões da escola, mediante liberação de recursos financeiros 

públicos específicos para esse fim. 

5. Informatizar a sala dos professores, secretaria e área administrativa, mediante 

liberação de recursos financeiros públicos específicos para esse fim. 

6. Instalar ventiladores nas salas de aula e nas dependências administrativas da 

escola, proporcionando ambiente pedagógico agradável, mediante liberação de recursos 

financeiros públicos específicos para esse fim. 

7. Realizar a identificação e acesso do visitante às dependências da Unidade 

Escolar, através da utilização de crachás. 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
• Periódica. 

RESPONSÁVEIS • Gestão escolar. 

CRONOGRAMA • No decorrer do ano letivo. 
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XVIII– ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP. 

 

A Proposta Pedagógica da EC 115, será avaliada coletivamente através da 

Avaliação Institucional, realizada por todos os componentes da equipe escolar, 

onde serão avaliadas todas as áreas que compõe a mesma. 

A proposta é que a avaliação aconteça ao final de cada bimestre letivo, no 

intuito de (re)avaliar as práticas de cada setor escolar, apontando as 

potencialidades e fragilidades apresentadas no decorrer do bimestre. 

Cada setor será avaliado individualmente, através de um formulário 

específico. Os dados coletados servirão para subsidiar as próximas ações a serem 

desenvolvidas no âmbito escolar. 

Nos dias letivos temáticos, a Equipe Gestora, juntamente com a Equipe 

Pedagógica, fará o acolhimento da comunidade na Sala de Múltiplo Uso, 

inicialmente para a colaboração na construção da Proposta Pedagógica e depois 

para a sua apresentação. Previstos em calendário escolar, neste dia a comunidade 

fará parte do nosso planejamento Pedagógico, visando o aprimoramento das 

práticas adotadas. 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEI

S 

CRONOGRAM

A 

• Acompanha

mento 

sistemático 

da Proposta 

Pedagógica

, com vistas 

a (re) 

organizaçã

o do 

trabalho 

pedagógico

. 

• Envolvimento 

coletivo da 

equipe 

pedagógica, 

visando o 

pleno 

desenvolvimen

to das ações 

previstas; 

• Participação 

das Equipes 

de Apoio na 

• Reuniões 

periódicas, 

Fóruns e 

discussões 

coletivas; 

• Formação aos 

Professores; 

• Convocação 

da 

comunidade 

escolar para 

participação 

• Equipe 

Gestora e 

Equipe 

Pedagógi

ca. 

• No 

decorrer 

do ano 

letivo. 

• Dias 

letivos 

temáticos

:12/03; 

08/05; 

29/08; 

06/11. 
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implementaçã

o das ações. 

nas ações 

previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [RC102]: Citar os objetivos, metas, ações, 

responsáveis e cronograma. Citar qual será a dinâmica utilizada nos 

Dias Temáticos (planejamento) 

Comentado [JC103R102]:  
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XIX – PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU 
INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA. 

 

Neste ano, o grupo definiu que adotaríamos como eixo transversal a 

Literatura, além disso, seria realizada uma organização bimestral com os temas 

de projetos assim definidos: 1º Bimestre: Matemática: Educação Financeira; 2º 

Bimestre: Ciência: Meio Ambiente, Promoção da Saúde, Tecnologia e 

Sustentabilidade; 3º Bimestre: Folclore e 4º Bimestre: Diversidade Étnico-

Raciais. Os projetos serão abordados no decorrer dos bimestres, das mais 

variadas formas possíveis (músicas, textos, vídeos, apresentações, etc), com 

exposição das atividades nas Reuniões de Pais. 

Serão realizadas três grandes culminâncias no decorrer do ano letivo: A 

Festa Julina (05/07); a Festa da Família (12/09) e o Festival de Música (12/12), 

onde todas as turmas participarão com apresentações organizadas por toda a 

equipe pedagógica. 

 

Projeto Educação com Movimento. 
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O Projeto Educação com Movimento (PECM) é uma política pública da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) que visa a inserção 

do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. O PECM está em consonância com os documentos curriculares 

norteadores da rede pública de ensino do Distrito Federal. Este projeto tem como 

finalidade precípua a ampliação das experiências corporais dos estudantes da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor Pedagogo e o professor 

de Educação Física, na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado 

no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

A partir dessa política, desenvolvida pela Gerência de Educação Física e 

Desporto Escolar (GEFID), da Diretoria de Programas Institucionais, Educação 

Física e Desporto Escolar (DIPEF), em parceria com as Diretorias de Educação 

Infantil (DIINF) e de Ensino Fundamental (DIEF), espera-se contribuir com os 

processos de ensino e aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma formação 

integral crítica e integrada ao Projeto Político-Pedagógico das unidades escolares.  

E é por meio das brincadeiras e jogos que a criança se relaciona com o 

mundo que a cerca, num movimento partilhado, dando sentido às coisas e a sua 

própria vida. Ao participar de jogos e atividades lúdicas as crianças desenvolvem 

diversas habilidades motoras que interferem diretamente na sua inteligência, ou 

seja, as habilidades corporais são também fundamentais para o desenvolvimento 

integral das crianças.  

GEFID - Gerência de Educação Física e Desporto Escolar 
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PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Público-alvo: Educação Infantil. 

A SEEDF promove, desde 2013, o projeto pedagógico intitulado Plenarinha da 

Educação Infantil. Constitui-se como um processo pedagógico realizado por meio 

da rotina e das Linguagens explicitadas no Currículo de Educação Infantil, em que 

as crianças exercem o direito de participar ativamente das reflexões em torno de 

seus direitos e necessidades. O projeto materializa-se por meio da escuta sensível 

e atenta às crianças, de forma a considerar a sua percepção sobre as situações 

que vivenciam na escola, na comunidade e na cidade, traduzindo-se em 

contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância no DF. Em 2020, A VIII 

Plenarinha tem como tema: “Musicalidade das infâncias – de lá, de cá, de todo 

lugar”. Tem por objetivo oportunizar a reflexão acerca da importância da 

musicalidade e ludicidade, bem como promover práticas pedagógicas que 

contribuam para o desenvolvimento infantil, considerando o protagonismo das 

crianças e a relação entre o brincar e o aprender. 
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PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - EDUCAÇÃO INFANTIL. 

TEMA: ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. 

 

 

JUSTIFICATIVA. 

 Observando o cotidiano das crianças percebeu-se a necessidade de 

desenvolver um projeto sobre a alimentação saudável pois muitas crianças rejeitam 

alguns tipos de alimentos como frutas e verduras preferindo alimentos 

industrializados. Outra necessidade percebida foi a de se trabalhar sobre a higiene, 

conservação e o aproveitamento dos alimentos, pois em vários momentos 

evidenciasse o desperdício pela grande quantidade de alimento que é jogado fora 

diariamente. Para tanto é preciso um árduo trabalho visando a independência da 

criança.  

 

         OBJETIVO GERAL:  

• Desenvolver atividades que possibilitem a construção do conceito de 

alimentação saudável, conscientização da importância de uma alimentação 

balanceada e que evitem o desperdício dos alimentos.  

 

 

 

 



 

 

97 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Conscientizar as crianças sobre a importância do cuidado do corpo, 

executando ações simples relacionadas à saúde e higiene, incluindo hábitos 

alimentares saudáveis bem como, o valor nutricional dos alimentos;  

• Representar quantidades utilizando objetos e símbolos para identificar os 

diferentes alimentos e os alimentos preferidos de cada criança;  

• Identificar limites e possibilidades de seu corpo, visando à conscientização 

e controle corporal;  

• Explorar cores, sabores e texturas dos alimentos;  

• Apontar sobre algumas doenças que podem ser causadas pela má 

alimentação: obesidade e anemia;  

• Evitar o desperdício de alimentos e demonstrar o que fazer com as sobras. 

 

 

 

 

 

Programa Eleitor do Futuro. 

 

O Programa “Eleitor do Futuro”, uma parceria da SEEDF com o Tribunal 

Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE/DF, é desenvolvido para estudantes do 

Ensino Fundamental - Anos Finais e tem o objetivo de promover a inclusão social 
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e política, além de oferecer aos estudantes oportunidades para compreender 

conceitos de cidadania, ética e processo eleitoral, auxiliando na formação desses 

estudantes no que diz respeito à consciência e à importância do exercício do direito 

ao voto. A implementação pedagógica do Programa é realizada pelas unidades 

escolares participantes, articulando de forma interdisciplinar a mobilização dos 

estudantes para a formação de partidos políticos e campanhas eleitorais, a fim de 

debater temas de políticas públicas com relevância social, tais como: educação e 

cultura, segurança pública e combate à violência, vida e saúde, entre outros. As 

eleições, realizadas na própria unidade escolar, são similares ao pleito oficial, com 

a utilização de título eleitoral fictício e de urnas eletrônicas. O resultado é divulgado 

pelo TRE-DF para toda comunidade escolar, e os partidos vencedores são 

convidados para a cerimônia de diplomação no TRE-DF, cuja outorga cabe ao 

Presidente do TRE-DF. 

 
 
 
 

 
PROJETO DA BRASAL: VEM COM A GENTE. 

 

 
 

 Consciência ecológica se aprende desde criança. É preciso despertar a 

consciência das pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente. Com 

esse propósito dando continuidade ao projeto “Vem Com a Gente” que da 

destinação correta ao resíduo de Pet Descartável, gerando um valor mútuo entre a 

Brasal, as cooperativas parceiras, a comunidade e as instituições. 

A Brasal Refrigerantes, através do programa Vem com Gente, lançou um desafio 

de recolhimento de garrafas PET para 15 instituições e vai dar prêmios de até R$ 

5.000. O desafio é bem fácil de ser cumprido: as instituições que mais coletarem 

garrafas pet serão as vencedoras. Por isso, quanto mais garrafas você depositar 
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no coletor identificado, mais melhorias essa instituição e seus alunos poderão 

receber.  

 
 
 
 
 

PROJETO DE TRANSIÇÃO  
 (Educação Infantil - 1º ANO/ 5º ANO – 6º ANO) 

 
JUSTIFICATIVA: 
       Minimizar o impacto da transição na Educação Infantil para o 1º ano e do 5º 
ano para o 6º ano do ensino fundamental, através de desenvolvimento de 
atividades diversificadas e lúdicas. Proporcionar situações de socialização entre os 
seguimentos, visando a participação coletiva nos projetos listados na PP da 
Unidade Escolar. 
        
SITUAÇÃO – PROBLEMA: 

• Percepção da nova rotina (redução no tempo para brincadeiras, 

ampliação de espaços e atividades); 

• Conteúdos complexos e aprofundados. 

• Diversidade de matérias/ professores; 

• Partilhar momentos de interação coletiva de forma progressiva (intervalo, 

entrada e saída). 

 

 DURAÇÃO: 
           No decorrer do ano letivo de 2020. 
 
PUBLICO-ALVO: 
         2º período e 1º ano/ 5º ano. 
 
OBJETIVO GERAL: 

• Promover a transição dos alunos do 2º período para o 1º ano; e do 5º ano 

para o 6º ano do Ensino Fundamental de 9 anos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Proporcionar maior integração entre o brincar e o letramento com as 

práticas pedagógicas; 

• Estimular o movimento, visando o maior controle corporal; 

• Valorizar o lúdico nas atividades repetitivas; 

• Apresentar a rotina vivenciada pelos alunos do 1º ano em sala e nos 

ambientes externos da unidade escolar; 

• Despertar a autonomia e certa responsabilidade com o material escolar; 

Comentado [U104]: Sugestão: suprimir uma letra. 

Comentado [U105]: Atualizar data. 
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• Lidar com horários e disciplinas e professores diferentes; 

• Ter contato com os conteúdos mais aprofundados; 

• Vivenciar a entrada na adolescência. 

 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA: 
  Os conflitos vividos pelos novos estudantes do 1º ano demonstram a necessidade 

de a escola reconhecer cada indivíduo em suas múltiplas dimensões, ou seja, sem 

restringir sua condição apenas à de aluno. Para que isso aconteça, a pesquisadora 

defende que sejam garantidos tempo e espaço adequados para os momentos de 

brincadeira e interação. Afinal, assim como na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental também é esperado que as propostas pedagógicas valorizem o 

movimento, que as aulas levem em conta os saberes prévios dos pequenos e os 

contextos social e cultural em que eles estão inseridos. "Temos de reconhecer as 

crianças como atores sociais e permitir que participem em condições de igualdade 

com os adultos nesse espaço educativo. Elas produzem conhecimentos quando 

interagem com seus pares. Se isso não ocorre, nós limitamos seu 

desenvolvimento", explica Ordália Alves de Almeida, professora e coordenadora do 

curso de especialização em Educação Infantil na Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS). 

 A articulação no interior do Ensino Fundamental é necessária para facilitar o 

percurso escolar dos alunos. Observa-se que a legislação enfatiza a importância 

da articulação, porém, esta orientação legal não é observada na realidade das 

escolas.  

  
[...] Os alunos, ao mudarem do professor generalista dos anos iniciais para os 
professores especialistas dos diferentes componentes curriculares, costumam 
se ressentir diante das muitas exigências que têm de atender, feitas pelo 
grande número de docentes dos anos finais. Essa transição acentua a 
necessidade de um planejamento curricular integrado e sequencial e abre a 
possibilidade de adoção de formas inovadoras a partir do 6º ano, a exemplo do 
que já o fazem algumas escolas e redes de ensino. (BRASIL, 2013, p. 120)  

  
Nesse sentido, há necessidade da compreensão de que o Ensino Fundamental seja 

um contínuo de nove anos de aprendizagens, sem rupturas, havendo a 

necessidade de um planejamento integrado entre as diferentes etapas de ensino. 

De acordo com Barbosa (2008), a falta de articulação divide o ensino fundamental 

em dois blocos, com procedimentos políticos-pedagógicos diferentes, dificultando 

o trabalho pedagógico entre a transição do 5º ano para o 6º ano.  

Comentado [U106]: Ac 

Comentado [U107R106]: Acrescentar o artigo masculino no 

plural antes da palavra conteúdos. 
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METODOLOGIA: 

• Adaptar os estudantes, por meio de rodízio em diferentes salas de aula. 

• Momentos com brincadeiras e jogos entre os seguimentos. 

• Promover a interação dos estudantes, através de atividades direcionadas 

e saídas de campo. 

• Promover vivências em sala de aula; 

• Realizar um período de multidocência, visando preparar o aluno para os 

anos finais. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS: 
         Livros didáticos, paradidáticos, brinquedos, recursos audiovisuais, material 
concreto (alfabeto móvel, tampinhas, palitos de picolé, material dourado, tintas, 
lápis de cor, etc.) 
    
AVALIAÇÃO: 
         De forma processual com as observações. 
         Produção de um diário de bordo por turnos, visando o registro das 
atividades desenvolvidas. 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
       Passeios - (conforme o cronograma do PPP da unidade escolar); 
       Atividades direcionadas de letramento – 1 vez por mês; 
       Intervalo coletivo – quinzenal; 
Vivências de multidocência; 
Visita de campo à escola de anos finais. 
 
REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS: 
BRASIL. Resolução CNE/CEB. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica. Brasília, 2013. 
BRASILIA. SEEDF. Transição dos estudantes entre as etapas da Educação 
Básica: uma ação em rede. Versão preliminar 2015. 
 
SITES PESQUISADOS: 
Educarparacrescer.abril.com.br 
Novaescola.org.br 
Gestãoescolar.gov.br 
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XX – PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 

 
 

As coordenações pedagógicas na EC 115 acontecem nos dias 

previstos na Portaria № 03 de 2020. 

Nas coordenações coletivas, todas registradas em ata, são discutidos 

pontos gerais do Projeto Político Pedagógico: datas para realização de ações, a 

forma como ocorrerão tais ações, como trabalhar os temas de forma interdisciplinar, 

como serão avaliados os alunos. É quando ocorre também a avaliação do trabalho 

que vem sido feito e são sugeridas as mudanças necessárias. São repassados 

informes gerais, como por exemplo, sobre os cursos oferecidos pela Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação - EAPE. Além disso, é oferecida a 

formação continuada sobre temas que possam agregar ao conhecimento e 

aplicação do professor em sala de aula. Quinzenalmente, são realizadas reuniões 

setorizadas, com o intuito de oferecer um suporte pedagógico que qualifique a 

organização do trabalho pedagógico. 

Nas coordenações individuais é oferecido reforço ao aluno com 

dificuldades de aprendizagem, além de ser feito o planejamento individual de cada 

professor, preenchimento de diários e correção de atividades realizadas em sala 

pelos alunos. É ainda facultado aos professores participar de cursos e seminários 

oferecidos pela EAPE, garantindo assim sua formação continuada em serviço. 

 

 
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Unidade Escolar: Escola Classe 115 – Recanto das Emas. 
 
Equipe Pedagógica da Unidade Escolar: 

Diretora: Jussara Medeiros de Araújo Almeida; 

Vice-diretora: Alexandra Elke Martins dos Santos Ferreira; 

Secretária Escolar: Fabiano Wilans; 

Supervisora Pedagógica: Juliana Caetano de Oliveira; 

Coordenadores:  Danielle Martins Murta Boaventura; 

                           Albeny Paiva Moura Sakaguti;  

                  Sheila Dias Santana. 
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OBJETIVOS 
 

TEMAS JUSTIFICATIVA ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

✓ Proporcion
ar ao 
docente a 
formação 
continuad
a no lócus 
da escola; 

✓ Reavaliar 
e 
aprimorar 
práticas 
pedagógic
as; 

✓ Ampliar o 
conhecime
nto a partir 
de 
temáticas 
específica
s; 

✓ Oportuniz
ar a troca 
de saberes 
entre os 
docentes, 
promoven
do o 
debate 
entre os 
temas 
propostos; 

✓ Projeto 
Político 
Pedagóg
ico  

✓ Plano de 
Curso 

✓ Funcion
amento e 
Atendim
ento das 
Equipes 
–  SALA 
DE 
RECUR
SOS, 
SOE e 
EEAA. 

✓ Projetos 
Bimestra
is 

✓ Reagrup
amentos 
e Projeto 
Intervent
ivo 

✓ Durante 
o ano 
letivo 
serão 
acrescen
tados 
outros 
temas de 
acordo 
com as 
necessid
ades 
surgidas 
no grupo 
docente. 

✓   Subsidiar o 
trabalho 
docente e 
promover a 
formação 
continuada. 

✓ Palestras; 
✓ Vídeos/filme

s; 
✓ Discussão 

de textos; 
✓ Oficinas. 
✓ Saídas de 

Campo 
 

✓ Equipe 
Gestora e 
Pedagógica 

✓ A cada 
encontro 
avaliar de 
forma 
escrita, ou 
mesmo 
oralmente, 
de maneira 
que o 
grupo 
possa 
compartilh
ar as 
experiênci
as 
individuais 
e as 
reflexões a 
partir do 
tema 
proposto. 
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Plano de Ação da Sala de Leitura. 

Objetivo: Proporcionar aos alunos o acesso à diversos tipos de literatura e o gosto pela leitura. 

Ação Responsável Prazo Local Justificativa Procedimentos 

Promover visitas à 
sala de leitura. 

Coordenadores, 
Professores e 
responsável 
pela Sala de 
leitura. 

Fevereiro à 
Dezembro 
de 202018. 

Sala 
de 
Leitura 

Promover à 
todas as 
turmas 
visitação 
semanal à 
sala de 
leitura. 

Realizar o agendamento 
prévio; visitar 
semanalmente, e 
acompanhado do 
professor, a sala de 
leitura para atividades 
literárias. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [U108]: Atualizar data. 
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