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1 - APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga - EBT, uma escola pública e com atendimento integral, foi criada pela Portaria Nº 171, 

de 02 de julho de 2013, da SEEDF, em cumprimento à Lei nº 5.016 de 11 de janeiro de 2013, que estabelece diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento 

de políticas públicas educacionais voltadas à educação bilíngue para surdos, a serem implantadas e implementadas no âmbito do Distrito Federal. Esta 

escola atende e promove a inclusão educacional e social dos surdos, garante uma educação diferenciada, específica, cultural e bilíngue, para estudantes que 

têm a língua de sinais como sua primeira língua e o português escrito como segunda língua, sendo estas as línguas de comunicação e de instrução das 

atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, em todos os níveis da educação básica (Lei 5.016/2013). As aulas da Escola Bilíngue 

Libras e Português-Escrito de Taguatinga tiveram início no dia 5 de agosto de 2013. 
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Uma política de Educação Inclusiva para estudantes surdos precisa levar em consideração suas especificidades linguísticas, culturais e identitárias. 

No espaço inclusivo da Escola Bilíngue, a diversidade humana é considerada e o estudante é educado numa perspectiva integral de ensino, em regime de 

tempo integral. A inclusão dos surdos na sociedade representa grandes oportunidades para o crescimento pessoal, acadêmico e profissional das pessoas e 

essa inclusão para os surdos começa na educação bilíngue, meio em que facilmente já se identifica o protagonismo surdo, representado por estudantes 

independentes, com grande autonomia, lutando por seus direitos e convicções; exercendo a cidadania em sua forma mais plena, a partir da educação.  

A EBT caracteriza-se por uma Educação Regular, Especializada Bilíngue (Libras e LP - L2), Integral e por oferecer diferentes etapas e modalidades 

de ensino: programa de educação linguística precoce, educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais e finais), ensino médio, educação de jovens e 

adultos – EJA e educação profissional (Formação Inicial Continuada – FIC/técnico). 

 

1.1 - PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

 

A elaboração do Projeto Político Pedagógico- PPP no ano de 2014 da Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga- EBT aconteceu 

com a colaboração do Grupo de Trabalho-GT criado pela Portaria nº 148 de 20 de junho de 2013, da SEEDF, com redação atualizada na Portaria nº 258 

de 10 de outubro de 2013 e com a participação de todos os segmentos de sua comunidade escolar, com o objetivo de oferecer uma educação bilíngue, 

pública, integral e de qualidade a todos os alunos matriculados na escola, sob os princípios e diretrizes apresentados na Lei 5.016/2013, em processo de 

regulamentação. 

Sua elaboração iniciou nas reuniões do GT e durante as reuniões coletivas que acontecem semanalmente às quartas-feiras, segundo a Portaria Nº 

12 de 24/01/2014, com a participação da direção, professores e demais servidores, onde houve a oportunidade de analisar os resultados obtidos pelos 

alunos. Foram levantados problemas que de certa forma dificultaram o processo educativo em 2013 e a partir deste levantamento passamos a estabelecer 

as metas e objetivos a serem alcançados em 2014, definimos os projetos que seriam mantidos e/ou criados para atender aos objetivos propostos. Nos dias 

14 e 15 de fevereiro de 2014, dias previstos no calendário escolar para reunião com pais e responsáveis dos alunos, foi feita uma breve retrospectiva do 

trabalho realizado em 2013, logo após, foram levantadas as maiores necessidades da escola nos aspectos administrativo e pedagógico e em seguida foram 

elencadas as propostas para o ano, letivo, momento que foi apresentado o Projeto Político Pedagógico da Escola o que já tínhamos como propostas, os 

objetivos e metas e os projetos que pretendemos desenvolver ao longo do corrente ano. Foi um momento em que apresentamos a proposta da SEDF em 

implantar os ciclos no Ensino Fundamental e a semestralidade no Ensino Médio nas escolas do Distrito Federal, bem como o Currículo em Movimento, 

como aconteceria na nossa escola e também foi um momento de sensibilizar a comunidade no que se refere ao compromisso de todos com uma educação 

pública de qualidade. A elaboração do PPP continuou a ser construída nas reuniões coletivas do corpo docente, reuniões de pais e responsáveis e nos 
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referidos ‘Dias Letivos Temáticos’ previstos no calendário escolar, onde revisamos o PPP de anos anteriores, avaliamos ações desenvolvidas e fazemos as 

alterações cabíveis para o ano corrente. 
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O Projeto Político-Pedagógico – PPP tem como finalidade apontar a direção e/ou o caminho a ser percorrido, a fim de cumprirmos a nossa função 

social que é de socializar o saber sistematizado e historicamente acumulado com base na legislação vigente: Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

LDB 9394/96, o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, o Regimento Interno da SEDF e o Currículo da Educação Básica, e seguindo ainda os 

princípios da Gestão Democrática. 

O Projeto Político-Pedagógico está voltado para a realização de um trabalho com elevado senso de compromisso, seriedade, respeito e solidariedade. 

O currículo do Componente Curricular de Libras foi construído coletivamente. 

 

2- HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

A Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga - EBT, escola pública especializada na educação bilíngue em Libras e Português-Escrito, 

com oferta de educação integral, foi criada pela Portaria Nº 171, de 02 de julho de 2013, da SEEDF, em cumprimento à Lei nº 5.016 de 11 de janeiro de 

2013, que estabelece diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas à educação bilíngue para surdos, a serem 

implantadas e implementadas no âmbito do Distrito Federal.  

Dada à originalidade da proposta, a Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito do DF, o governo local incluiu-a como a “menina dos olhos” do 

“Plano Viver sem Limites” do Distrito Federal. 

Uma política de Educação Inclusiva para estudantes surdos precisa levar em consideração suas especificidades linguísticas, culturais e identitárias. 

No espaço inclusivo da Escola Bilíngue, a diversidade humana é considerada e o estudante é educado numa perspectiva integral de ensino, em regime de 
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tempo integral. 

A inclusão dos surdos na sociedade representa grandes oportunidades para o crescimento pessoal, acadêmico e profissional das pessoas e essa 

inclusão para os surdos começa na educação bilíngue, meio em que facilmente já se identifica o protagonismo surdo, representado por estudantes 

independentes, com grande autonomia, lutando por seus direitos e convicções; exercendo a cidadania em sua forma mais plena, a partir da educação.  

A Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito foi criada em substituição à Escola Classe 21 de Taguatinga, Unidade de Ensino construída em 1968 

e recebida pela extinta Fundação Educacional do DF, em 13 de Fevereiro de 1969. A antiga Escola Classe 21 de Taguatinga foi inaugurada em 03 de Agosto 

de 1969 sob a direção da Srª Maria Gisele Morais Calado, regulamentada pelo Decreto Nº 140.166 e autorizada pela portaria nº 17 de 07/07/1980. Possui 

uma área de 1.532m². Sua primeira nomenclatura foi Escola Classe nº 21, passando a chamar-se Escola Classe 21 de Taguatinga, uma das primeiras escolas 

integrantes da rede oficial de ensino do DF considerada escola inclusiva desde 1999. 

As aulas da Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga tiveram início no dia 5 de agosto de 2013. 

A instituição matricula, desde 1989 crianças surdas e deficientes auditivas, bem como crianças com outros tipos de necessidades educacionais 

especiais.  

Em 2014 possuía aproximadamente 350 alunos matriculados e funcionava nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo o turno vespertino o 

principal turno de oferta da educação integral, embora todas as atividades da Escola Bilíngue voltem-se à formação integral dos estudantes. A comunidade 

surda do DF juntamente com professores da SEDF, lutou por aproximadamente doze anos para que fosse criada uma escola adequada a atender as 

necessidades pedagógicas dos estudantes surdos. A Escola Bilíngue LIBRAS e PORTUGUÊS-ESCRITO, escola que prevê a aprendizagem, tendo a 

LIBRAS como primeira língua e o português escrito, como segunda língua a mesma prevê o atendimento a alunos surdos e outros desde a  Educação 

Linguística Precoce ao Ensino Médio. Essa luta foi abraçada pelo deputado Wellington Luiz no 2º semestre do ano de 2011 e em janeiro de 2013 foi 

aprovada em unanimidade pela Câmara Legislativa do DF em forma da Lei nº 5016, dessa forma houve todo um estudo para que se iniciasse a implantação 

da Escola Bilíngue, no início do segundo semestre de 2013, ocupando as salas que não estavam sendo utilizadas no turno vespertino e noturno, e no turno 

matutino ocupando uma sala para cada 2 turmas com o uso de divisórias para assim acomodar todas as turmas que já estavam em andamento desde o início 

do ano letivo em outras unidades de ensino - UE. Foram remanejadas para a nova Escola Bilíngue turmas: a) do Centro de Ensino Fundamental 04 de 

Taguatinga- CEF 04 as turmas de unidades especiais compostas por estudantes surdos dos Anos Finais do Ensino Fundamental; b) do Centro Educacional 

06 de Taguatinga - CED 06 estudantes surdos das turmas de unidades especiais e de turmas inclusivas; c) da Educação de Jovens e Adultos – EJA estudantes 

surdos provenientes de turmas inclusivas do Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga – CEMEIT e d) foram absorvidas as classes bilíngues 

e classes comuns dos anos iniciais do ensino fundamental da antiga Escola Classe 21 de Taguatinga.  

A escola contempla os projetos sociais e pedagógicos da rede, de acordo com as etapas/ modalidade que comporta, e, obedece às Diretrizes 
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Pedagógicas previstas para os anos de 2009 a 2013, a LDB- Lei nº 9.394/96, além das Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem para 

a Educação Básica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Regimento Interno da SEDF e segue o Currículo em Movimento da Educação Básica, aderiu, 

em 2014, à organização escolar em Ciclos para o Ensino Fundamental e Semestralidade para o Ensino Médio, direcionado aos projetos específicos 

implementados pela rede e desenvolvidos pela Instituição. 

 

2.1-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO: 

ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS-ESCRITO DE TAGUATINGA 

 

ÓRGÃO: 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF 

 

CNPJ: 02.143.569/0001-31 

ENDEREÇO: QNH 1/3 Área Especial nº 02 Taguatinga Norte – DF 

CEP: 72130-510 

MUNICÍPIO: Distrito Federal - DF 

TELEFONE: (61) 3901-6741, (61) 3901-2976  

WHATSAPP: 985676290 

EMAIL: ecbilinguetag@gmail.com; secretaria@ebtlibras.com.br 

SITE: ebtlibras.com.br 

mailto:ecbilinguetag@gmail.com
mailto:secretaria@ebtlibras.com.br
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FACEBOOK: pt-br.facebook.com/escolaclasse21  

 

DATA DA CRIAÇÃO: ESCOLA CLASSE 21 DE TAGUATINGA: 03/08/1969 pela portaria nº17 de 07/07/1980 

 

DATA DE MUDANÇA DE NOME: 02 de julho de 2013, pela Portaria Nº171, da SEDF (publicada no DODF nº 137 de 04/07/2013). 

 

2.2 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA - NÍVEL, MODALIDADES E ETAPAS DE ENSINO OFERTADOS 

 

● Nível 

● Educação Básica 

 

● Modalidades 

● Educação Bilíngue, Regular, Específica/Especializada, e Educação Integral   

● Educação Regular Convencional para as classes remanescentes da Escola Classe 21 (turmas dos anos iniciais). 

● Educação de Jovens e Adultos - 1º, 2º e 3º segmentos;  

 

● Etapas 

Esta escola visa atender a diferentes etapas de ensino: educação linguística precoce, educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais e finais), 

ensino médio, educação de jovens e adultos – EJA e educação profissional. 

● Etapas previstas para a instituição: 
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✓ Educação Infantil: 

o Educação Linguística Precoce (a partir da detecção da surdez); 

o 1º período: 4 anos; 

o 2º período: 5 anos; 

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais e finais (do 1º ao 9º ano);  

✓ Ensino Médio; 

✓ Educação de Jovens e Adultos 

 

● Etapas atendidas  em 2014: 

✓ Educação Infantil: 

o 2º período: 5 anos (classe comum); 

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais (classe comum); 

✓ Ensino Fundamental anos iniciais e finais (classes bilíngues do 1º ao 9º ano); 

✓ Ensino Médio (classes bilíngues); 

✓ Educação de Jovens e Adultos (turmas bilíngues) 

 

● Etapas atendidas em 2015: 

✓ Educação Infantil:  

o Classe comum 
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o turma multietária (classes bilíngue); 

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais (classe comuns); 

✓ Ensino Fundamental anos iniciais e finais (classes bilíngues do 1º ao 9º ano); 

✓ Ensino Médio (classes bilíngues); 

✓ Educação de Jovens e Adultos (classes bilíngues) 

 

● Etapas em 2016: 

✓ Educação Linguística Precoce: (classes bilíngue) 

✓ Educação Infantil: (classes bilíngues multietárias) 

o 1º período: 4 anos; 

o 2º período: 5 anos; 

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais (classes comuns); 

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais e finais (classes bilíngues do 1º ao 9º ano); 

✓ Ensino Médio (classes bilíngues). 

✓ Educação de Jovens e Adultos (classes bilíngues) 

✓ DF Alfabetizado (classe comum – parceria com a CRET) 

 

● Etapas em 2017 

✓ Educação Linguística Precoce: (classe bilíngue) 
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✓ Educação Infantil: (classe bilíngue multietária: 1º período: 4 anos e 2º período: 5 anos); 

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais (classes comum inclusiva e classe de integração inversa); 

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais e finais (classes bilíngues do 1º ao 9º ano); 

✓ Ensino Médio (classes bilíngues). 

✓ Educação de Jovens e Adultos (classes bilíngues) 

1º, 2º e 3º segmentos  

 

● Etapas em 2018 

✓ Educação Linguística Precoce: (classe bilíngue) 

✓ Educação Infantil: (classe bilíngue multietária: 1º período: 4 anos e 2º período: 5 anos); 

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais (classe comum inclusiva e classe de integração inversa); 

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais e finais (classes bilíngues do 1º ao 9º ano); 

✓ Ensino Médio (classes bilíngues). 

✓ Educação de Jovens e Adultos (classes bilíngues) 

1º, 2º e 3º segmentos  

 

● Etapas em 2019 

✓ Educação Linguística Precoce: (classe bilíngue) 

✓ Educação Infantil: (classe bilíngue: 1º período: 4 anos e 2º período: 5 anos); 
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✓ Educação Infantil: (classe comum: 1º período: 4 anos e 2º período: 5 anos). ( turmas provisórias) 

✓ Educação Infantil: (classe especial TGD: 1º período: 4 anos;( turma provisória)  

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais e finais (classes bilíngues do 1º ao 9º ano);  

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais (classe comum inclusiva e classe de integração inversa); 

✓ Ensino Médio (classes bilíngues). 

✓ Educação de Jovens e Adultos (classes bilíngues) 

1º, 2º e 3º segmentos  

 

 Etapas em curso em 2020 

✓ Educação Infantil: ( 1º período: 4 anos e 2º período: 5 anos);  

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais e finais (do 1º ao 9º ano);  

✓ Ensino Fundamental – anos iniciais (Classe Especial TGD/DA); 

✓ Ensino Médio; 

✓ Educação de Jovens e Adultos - 1º, 2º e 3º segmentos. 

 

 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO: Matutino / Vespertino / Noturno 

 

MATUTINO 
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Ensino Fundamental (anos iniciais, anos finais) e Ensino Médio – 7h30 às 12h30 

Intervalo: 10h às 10h20 (Anos Iniciais) 

Intervalo: 9h às 9h15 e 10h45 às 11h (Anos Finais e Ensino Médio) 

Horário do almoço é de 12h30 às 13h00  

Atividades da Educação Integral – 13h às 16h30 (Anos iniciais).  

      _  13h às 17h (Anos Finais e ensino Médio 

 

NOTURNO 

EJA – 19h às 22h35 

Intervalo: 21h10 às 21h20 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS – 294 alunos atendidos em 2016  

TURMAS do MATUTINO – 2016 

 

- Educação Linguística Precoce 

 

- Educação Infantil 

a) Classes bilíngues 

1º período e 2º período (turma multietária) 
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- Ensino Fundamental 

a) Classes Comuns 

 2º ano A; 2º ano B; 3º ano A; 3º ano B 

 

b) Classes Bilíngues: 

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental:  

1º ano A; 2º ano A; 3º ano A; 4º ano A; 5º ano A; 5º ano B 

 

- Anos Finais do Ensino Fundamental: 

 6º ano A; 6º ano B; 7º ano A; 7º ano B; 8º ano A; 9º ano A. 

 

- Ensino Médio 

1º ano A; 1º ano B; 2º ano A; 2º ano B; 3º ano A; 3º ano B. 

 

TURMAS do VESPERTINO - 2016 

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

a) Classes Comuns: 

   4º ano A; 5º ano A; 5º ano B. 

 

TURMAS do NOTURNO - 2016 
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- Educação de Jovens e Adultos 

 

a) Classes Bilíngues 

1º segmento: 1 turma multisseriada 

2º segmento: 1 turma de 5ª e 6ª etapa 

                  1 turma de 7ª e 8ª etapa 

3º segmento: 1 turma de 1ª etapa 

                     1 turma de 2ª etapa 

                     1 turma de 3ª etapa 

 b) Classe comum 

  Projeto DF Alfabetizado  

 

QUANTIDADE DE ALUNOS –  233 alunos atendidos em 2017  

 

TURMAS do MATUTINO – 2017 

 

- Educação Linguística Precoce 

 

- Educação Infantil 

a) Classe bilíngue 
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1º período e 2º período (turma multietária) 

 

- Ensino Fundamental 

a) Classes Comuns Inclusivas e de Integração Inversa (turmas remanescentes da antiga Escola Classe 21) 

 - Anos Iniciais: 3º ano A 3º ano B; 4º ano A; 4º ano B e 5º ano A 

 

b) Classes Bilíngues: 

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental:  

1º ano A; 2º ano A; 3º ano A; 4º ano A; 5º ano A; 5º ano B 

 

- Anos Finais do Ensino Fundamental: 

 6º ano A; 6º ano B; 7º ano A; 7º ano B; 8º ano A; 9º ano A. 

 

- Ensino Médio 

1º ano A; 1º ano B; 2º ano A; 2º ano B; 3º ano A; 3º ano B. 

 

TURMAS do NOTURNO - 2017 

 

- Educação de Jovens e Adultos 

1º segmento: 1 turma com multisseriada 
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2º segmento: 1 turma de 5ª e 6ª etapa 

                   1 turma de 7ª e 8ª etapa 

3º segmento: 1 turma de 1ª etapa 

                     1 turma de 2ª etapa 

                     1 turma de 3ª etapa 

 

2018 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:  227 alunos atendidos 

 

TURMAS do MATUTINO – 2018 

 

- Educação Linguística Precoce 

 

- Educação Infantil 

a) Classe bilíngue 

1º período e 2º período (turma multietária) 

 

- Ensino Fundamental 
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a) Classes Comuns Inclusivas e de Integração Inversa (turmas remanescentes da antiga Escola Classe 21) 

 - Anos Iniciais: 4º ano A; 4º ano B; 5º ano A, 5º ano B 

 

b) Classes Bilíngues: 

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental:  

1º ano A; 2º ano A; 3º ano A; 4º ano A; 5º ano A 

 

- Anos Finais do Ensino Fundamental: 

 6º ano A; 7º ano A; 7º ano B; 8º ano A; 9º ano A, 9º ano B. 

 

 

- Ensino Médio 

1º ano A; 1º ano B; 2º ano A; 2º ano B; 3º ano A; 3º ano B. 

 

 c) Classe Bilíngue Diferenciada 

  Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

  5º ano B 

Anos Finais do Ensino Fundamental: 

9º ano C 
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TURMA DO VESPERTINO  

- Educação de Jovens e Adultos 

Classe Bilíngue 

 

1º segmento: 1 turma multisseriada 

 

TURMAS do NOTURNO - 2018 

 

- Educação de Jovens e Adultos 

Classes Bilíngues 

 

1º segmento: 1 turma multisseriada 

2º segmento: 1 turma de 5ª e 6ª etapa 

                   1 turma de 7ª e 8ª etapa 

3º segmento: 1 turma de 1ª etapa 

                    1 turma de 2ª etapa 

                    1 turma de 3ª etapa 
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2019 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:  273 alunos   

 

TURMAS do MATUTINO – 2019 

 

- Educação Linguística Precoce 

 

- Educação Infantil 

a) Classe Bilíngue 

1º período A, 2º período A  

 

b) Classe Comum 

1º período B, 1º período C, 1º período D, 2º período B (turma provisória na escola)  

 

c) Classe Especial – TGD (turma provisória na escola) 

1º período E 

 

- Ensino Fundamental 
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a) Classes Bilíngues: 

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental:  

1º ano A; 2º ano A; 3º ano A; 4º ano A; 5º ano A, Classe Bilíngue Diferenciada. 

 

- Anos Finais do Ensino Fundamental: 

 6º ano A; 7º ano A; 7º ano B; 8º ano A; 9º ano A, Classe Bilíngue Diferenciada. 

 

b) Classes Comuns Inclusivas e de Integração Inversa (turmas remanescentes da antiga Escola Classe 21) 

 - Anos Iniciais: 5º ano B, 5º ano C 

 

- Ensino Médio 

1º ano A; 1º ano B; 2º ano A; 2º ano B; 3º ano A; 3º ano B, Classe Bilíngue Diferenciada. 

 

  

TURMAS do NOTURNO - 2019 

 

- Educação de Jovens e Adultos 

Classes Bilíngues 
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1º segmento: 2 turmas multisseriadas 

2º segmento: 1 turma de 5ª e 6ª etapa 

                   1 turma de 7ª e 8ª etapa 

3º segmento: 1 turma de 1ª etapa 

                     1 turma de 2ª etapa 

                     1 turma de 3ª etapa 

 

 

 

2020 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:  119 alunos 

TURMAS do MATUTINO – 2020 

 

 

- Educação Infantil 

Classes Bilíngues 

1 turma de 1º período  
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1 turma de 2º período  

 

- Ensino Fundamental 

Classes Bilíngues 

A) Anos Iniciais do Ensino Fundamental:  

 1 turma de 1º ano; 

1 turma de 2º ano; 

1 turma de 3º ano; 

1 turma de 4º ano;  

1 turma de 5º ano; 

1 turma - Classe Bilíngue Diferenciada; 

1 turma - Classe Especial – TGD/DA. 

 

B) Anos Finais do Ensino Fundamental: 

1 turma de 6º ano; 

1 turma de 7º ano; 

1 turma de 8º ano; 

1 turma de 9º ano; 

1 turma - Classe Bilíngue Diferenciada. 
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- Ensino Médio 

Classes Bilíngues 

1 turma de 1º ano;  

2 turmas de 2º ano 

2 turmas de 3º ano;  

1 turma - Classe Bilíngue Diferenciada. 

 

  

TURMAS do NOTURNO - 2020 

 

- Educação de Jovens e Adultos 

Classes Bilíngues 

1º segmento: 1 turmas multisseriadas 

2º segmento: 1 turma de 5ª e 6ª etapa 

                   1 turma de 7ª e 8ª etapa 

3º segmento: 1 turma de 1ª etapa 

                     1 turma de 2ª etapa 

                     1 turma de 3ª etapa 
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2.3 - JUSTIFICATIVA 

 

A língua é a chave para o coração de um povo. Se perdemos a chave, perdemos o povo. Se guardamos a chave em lugar seguro, 

como um tesouro, abriremos as portas para riquezas incalculáveis, riquezas que jamais poderiam ser imaginadas do outro lado 

da porta. (Eva Engholm, 1965)  

 

No censo do IBGE, em 2000, foram identificadas 4,6 milhões com deficiência auditiva e 1,1 milhão surdas, totalizando aproximadamente 5,7 

milhões de pessoas, o que significava que mais de 2,5% da população brasileira possuía alguma deficiência auditiva. Segundo o censo de 2010 do IBGE, 

cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, o que representa 5,1% da população brasileira. Deste total, cerca de 2 milhões possuem 

deficiência auditiva severa (1,7 milhões têm dificuldade para ouvir e 344,2 mil são surdos) e 7,5 milhões apresentam alguma deficiência auditiva. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2011), 28 milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema auditivo, o que revela um 

quadro no qual 14,8% do total de 190 milhões de brasileiros  possuem problemas ligados à audição1. Por fim, segundo o censo de 2010, a população do 

Distrito Federal é composta por aproximadamente 104.825 pessoas com algum tipo de deficiência auditiva e surdez. O direito à educação é de todos. A 

escolarização plena e a inclusão social dos surdos são os principais objetivos da Escola Bilíngue. 

Nos últimos anos, a inclusão dos surdos à sociedade abriu-lhes uma grande possibilidade de exercerem a cidadania. Por isso, todos nós queremos a 

inclusão, mas não podemos nos esquecer de que a diversidade humana precisa ser respeitada, mesmo nos espaços inclusivos. Uma política de educação 

inclusiva para os surdos precisa, contudo, levar em consideração suas especificidades linguísticas, culturais e identitárias. A diversidade para a unidade e a 

diferença para a equidade são marcas importantíssimas para tornar acessíveis as relações sociais e o conhecimento humano adquirido ao longo dos milhares 

de anos de existência da humanidade. 

A LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

                                                 
1
 Fonte: http://www.winaudio.com.br/produtos-e-servicos/noticias-em-audiologia/3704-deficiencia-auditiva-atinge-98-milhoes-de-brasileiros.html. 

http://www.winaudio.com.br/produtos-e-servicos/noticias-em-audiologia/3704-deficiencia-auditiva-atinge-98-milhoes-de-brasileiros.html
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pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, em seu art. 17, menciona que o Poder Público promoverá a eliminação de 

barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com 

deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao 

transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. Fazem parte dessa parcela que precisa de acessibilidade plena à educação, os surdos sinalizantes, implantados e 

oralizados ao lado de ouvintes familiares de surdos, falantes de língua de sinais desde pequenos.  

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, com a responsabilidade que tem, precisa atender a todos. Atualmente, o Atendimento Educacional 

Especializado – AEE é oferecido para alunos surdos e deficientes auditivos; implantados e não-implantados; sinalizantes e oralizados. Faltava, contudo, 

uma escola bilíngue que oferecesse a Libras e o Português-Escrito. Segundo o Decreto 5626/2005, a Escola Bilíngue é uma das modalidades de ensino que 

precisa ser ofertada; ela é uma das opções a que os pais fazem juz ao escolher o melhor espaço educacional para seu filho. Veja o que diz o art. 22, do 

capítulo VI, do Decreto 5626/2005: 

 

 

“as instituições federais de ensino, responsáveis pela educação básica, devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio 

da organização de: I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental; II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos 

finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade 

lingüística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa.” 

 

É o próprio Decreto que, em seu parágrafo primeiro explica que: 

 

“São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução 

utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo.” 

 

A Escola Pública Bilíngue (Libras e Português-Escrito) já é uma realidade em alguns estados brasileiros, com resultados positivos, como é o caso 

da Escola JULIO DE MESQUITA FILHO, sediada em Campinas, que começou em 2008. A SEDF contribui com mais essa ação em prol da inclusão na 

educação brasileira, uma vez que para atender a essa demanda e pleito, conta com infraestrutura e vários profissionais habilitados e competentes para 
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participarem dessa tarefa. 

Em 25 de junho de 2014, a Presidenta Dilma sancionou a Lei 13.005, que regulamenta o Plano Nacional de Educação em vigor no período de 2014 

a 2024. As estratégias 4.7 e 4.13 dessa Lei corroboram as demandas educacionais da comunidade surda brasileira e afirmam a existência da Escola Bilíngue, 

ao incluir, respectivamente os seguintes textos: 

Estratégia 4.7: 

garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como 

segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas 

inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos (BRASIL, 2014). 

 

Estratégia 4.13: 

apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional 

especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, 

prioritariamente surdos, e professores bilíngues (BRASIL, 2014). 

 

3 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

 Durante o período de implantação da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga, em reuniões com a comunidade escolar: dias 

letivos temáticos, reuniões do conselho escolar, conselhos de classe, reuniões coletivas do corpo docente e direção, reuniões do Grupo de trabalho – GT; 

a comunidade escolar identificou e levantou fragilidades e as respectivas providências descritas a seguir: 

 

3.1 - FRAGILIDADES APONTADAS NO PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA 

 



38 

 

- Pequenos problemas de relacionamento e socialização no recreio, 

- Recebimento de alunos oriundos de outros estados da federação, do entorno e de outras regionais de ensino, sem os pré-requisitos necessários e 

com defasagem escolar; 

- Recebimento de alunos oriundos de outras escolas do DF, sem os pré-requisitos necessários; 

- Pouca participação da família nas atividades escolares; 

- Alunos com dificuldade de aprendizagem, encaminhados a SEAA (Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem) com diagnósticos não 

concluídos em tempo hábil, devido a dificuldade de acompanhamento familiar; 

- Alunos dos Anos Finais, Ensino Médio e EJA sem laudo médico na documentação escolar; 

- Falta de sinal luminoso nas salas de aula e ambientes do bloco superior da escola; 

- Falta de espaço adequado para as atividades de Educação Física; 

- Falta de profissionais para o apoio pedagógico e administrativo. 

- Falta de monitores na Educação Infantil, 

- Piso inadequado em toda a escola – falta acessibilidade, 

- Falta de professores de Educação Física para os anos iniciais, 

- Parque infantil com instalações deterioradas; 

- Falta de areia no parquinho, 

- Ampliar a colocação de murais de cerâmica na escola, 

-  Falta de banheiros para professores e funcionários, 

-  Falta de banheiro para os alunos dos Anos Finais e Ensino Médio (a escola dispõe do mesmo banheiro para uso dos alunos da educação precoce, 

educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio, apenas separado masculino e feminino), 

-  Precariedade nos equipamentos de som da escola, 
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-  melhorar a iluminação externa, 

-  Falta de equipamentos de segurança na escola, 

-  Falta de pavimentação no estacionamento. 

-  Falta de auditório. 

- Falta de equipamentos ( eletrodomésticos e materiais de segurança) na cantina 

- Necessidade de construção de mais salas de aula 

- Falta de salas ambientes: cozinha experimental, laboratório de Ciências, sala de oficina de artes, brinquedoteca; 

- Instalações elétricas e hidráulicas deficientes; 

- Depósito de gêneros pequeno para a demanda; 

- Conexão com a internet insuficiente; 

- Espaço insuficiente para atender à nova realidade; 

- Substituir a placa de sinalização para a localização da Escola Bilingue, a qual indica “Escola de Libras”. 

 

3.2 - PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA MELHORIA DA ESCOLA 

 

a) Quanto a Infra estrutura 

 

- Reforma do piso do pátio e corredores dos blocos “A”,”B” e “C”; 

- Reconstrução de muro próximo ao parquinho;  

- Novas instalações para o parque infantil; 
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- Iluminação de quadra poliesportiva; 

- Construção de sala de ginástica rítmica e dança; 

- Construção de auditório; 

- Substituição da rede elétrica, hidráulica e para a internet na escola; 

- Substituição dos forros das salas de aula; 

- Nas salas divididas por divisórias deve-se instalar tomadas próximo ao quadro e fazer a independência dos interruptores; 

- Construção de banheiros e bebedouros nos blocos A, B e C para alunos e funcionários, 

- Construção de banheiro na guarita do estacionamento; 

- Adquirir novos computadores para o laboratório de informática; 

- Adquirir equipamentos de segurança para escola; 

- Incorporação da área lindeira, lote da lateral e fundos para a escola, a fim de contemplar os espaços necessários para suprir a demanda existente. 

 

b) Quanto a oferecer melhores condições para o desenvolvimento do trabalho escolar: 

 

- Aquisição de novos equipamentos: impressora, roteador , equipamentos de ar condicionado,  impressoras coloridas, lousas e projetores de slides, 

novos mapas geográficos, mesa de som, caixa amplificada, filmadora, sinal luminoso para os surdos, refrigerador, forno elétrico, balança de precisão, 

cadeiras para sala dos professores, mesa do professor, reforma das lâminas dos quadros brancos, aumentar o número de mesas para o refeitório, 

lixeiras para destino de lixo seco e orgânico, geladeira para sala dos professores, equipamento de ar condicionado para sala de informática; novos 

computadores para o laboratório de informática; 

- Ampliar o número de Educadores Sociais que atuam na escola; 
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c) Quanto aos recursos humanos: 

 

- Requerer junto à SEEDF que seja realizado teste de aptidão para professores efetivos e de contrato temporário para atuarem na EBT; 

- Requerer junto à SEEDF a garantia do Supervisor Pedagógico 

- Solicitar  à Unidade Regional de Gestão dos Profissionais - UNIGEP : professores para: sala de leitura, educação física para os anos iniciais, 

monitores para a Educação Infantil e ANEEs; 

- Terceirização da equipe de vigilância e portaria da escola; 

 

d) Quanto aos aspectos administrativos 

 

- Cobrar a alteração do nome da escola para Centro Educacional, o qual revela a característica atual da escola que abrange toda a educação básica; 

- Cobrar a regulamentação da Lei 5016/2013; 

- Requerer a natureza especial para escola, a qual apresenta características e estrutura diferenciada das escolas comuns, como exemplo citamos a 

Escola da Natureza, Centros de Língua e Escolas Técnicas 

 - Buscar parcerias com a comunidade, (escolas e empresas), na perspectiva de melhoria  da estrutura  física da instituição de ensino, 

- Promover ações que viabilize maior participação da família na escola. 

 - Desenvolver ações para um maior atendimento e acompanhamento aos alunos com dificuldades de aprendizagem e defasagem idade/ano, 

- Solicitação ao GDF de substituição da placa indicativa ‘Escola de Libras’ para ‘Escola Bilíngue Libras e Português Escrito’ na Avenida Hélio Prates 

 

3.4 - AÇÕES REALIZADAS 
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A)  DURANTE A GESTÃO DE 2014 a 2016 

 

   

Pinturas no muro interno da EBT Aquisição de mesas para o refeitório para 

melhor atender a Educação Integral 

Melhorias no Laboratório de Informática 

 

- Pintura do muro por artista surdo retrata a história da educação de surdos e a conquista da Escola Bilíngue; 

- Pintura dos blocos das salas de aula; 

- Pintura interna das salas de aula; 

- Adaptação dos bebedouros para alunos da Educação Infantil; 

- Instalação de sinal luminoso nas salas de aula e áreas comuns como refeitório, pátio, entrada, corredores, sala de professores, sala de coordenação; 

- Instalação de ventiladores nas salas de aula; 
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- Destinação de nova área para horta escolar e plantação de hortaliças; 

- Criação de jardins suspensos e com material reciclado; 

- Implementação da área verde da escola; 

- Promoção de ações que viabilize maior participação da família na escola (planejamento coletivo das reuniões de pais, escolinha de pais, palestras 

educativas); 

 - Desenvolvimento de ações para um maior atendimento e acompanhamento aos alunos com dificuldades de aprendizagem e defasagem idade/ano 

(avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação contínua, recuperação contínua, nivelamento dos alunos, reagrupamento, adequação curricular, 

atendimento individual); 

- Reparo e manutenção dos equipamentos da sala de informática (realizada em parceria com a Escola Técnica de Taguatinga); 

- Adquirir equipamentos de segurança para escola (compra prevista com renda obtida nos eventos promovidos pela escola); 

- Encaminhamento e acompanhamento de documento de solicitação de incorporação da área lindeira, lote da lateral e fundos para a escola, a fim de 

contemplar os espaços necessários para suprir a demanda existente; 

- Oferta de atendimento para estimulação linguística precoce,  

- Incentivar a capacitação de funcionários para que todos sejam fluentes em Libras,  

- Contratação de profissionais surdos, 

- A direção Solicitou a UNIGEP  e atualmente tem-se 3 professores readaptados na sala de leitura, 14 educadores sociais voluntários - ESV para 

atender ANEEs e à Educação Integral,  

 

B) AÇÕES REALIZADAS DURANTE A GESTÃO DE 2017-2019 

 

Quanto aos aspectos pedagógicos: 



44 

 

-Alunos dos Anos Finais, Ensino Médio e EJA com avaliação psicopedagógico atualizada pela EEAA em sua documentação escolar; 

-Consultoria, tradução, produção e adaptação das provas diagnósticas no formato de vídeo provas em Libras, aplicadas na rede pública de ensino do 

DF - trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia e Material Didático da EBT, coordenado pela DIAV/SUPLAV em parceria com a 

DIEE/COETE/SUBEB. 
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Quanto a infra estrutura: 

 - reforma do refeitório; 

- reforma do pátio das turmas da educação infantil e dos Anos Iniciais; 

- pintura com desenhos recreativos no pátio; 

- reforma dos bebedouros; 

- pintura externa dos blocos A, B e C; 

- reforma do palco; 

- reforma do telhado do hall de entrada; 

- compactação do piso do estacionamento; 

- instalação de ventiladores em salas de aula; 

- aquisição e instalação de bebedouro no bloco A 

- aquisição de novos equipamentos tecnológicos (projetores de slides, impressora, notebook); 

- instalação do porteiro eletrônico; 

-colocação de 2000m de grama na escola 

- instalação de jardins entre os blocos A, B e C; 

- instalação de mesa de ping e pong; 

- construção de banheiro masculino e feminino para professores no bloco A; 

- construção de quadra poliesportiva; 
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3.4 - PRIORIDADES NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

- Melhoria da qualidade no processo de ensino /aprendizagem, 

- Oferecer formação continuada em Libras 

-  Acompanhar os alunos com dificuldade de aprendizagem e defasagem idade/ano,  

   ( reagrupamentos, projeto interventivo, reforço escolar, sala de recursos bilíngue), 

-  Promover  estudos e troca de experiências nas reuniões coletivas, 

-  Acompanhar e avaliar os atendimentos feito pelas Sala de Recursos Bilíngue e SOE, 

- Dar continuidade à Escolinha de Pais, 

- Adquirir materiais que auxiliem no processo ensino-aprendizagem.  

 

3.5 - POTENCIALIDADES 

 

- Equipe de professores qualificados e comprometidos,  

- Diminuição do número de estudantes evadidos, 

- Participação e premiação em todas as etapas do Circuito de Ciências das Escolas Públicas do DF e consequente participação com exposição de 

trabalhos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 tendo o estudante como protagonista na produção 
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e exposição de trabalhos, 

- Participação e premiação no 2º Festival de Filmes Curta-metragem das Escolas Públicas de Brasília; 

- Estudantes egressos da Escola Bilíngue aprovados em faculdades e universidades  

- Envolvimento da direção nas questões pedagógicas da escola, 

- Terreno amplo, apto para a construção de novos espaços para Escola Bilíngue. 

 

 

3.6 - SITUAÇÃO ATUAL DA ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS-ESCRITO 

 

A Primeira Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito do Distrito Federal tem uma demanda ainda reprimida, que exige uma série de ajustes, 

adaptações e adequações que possam aprimorar o ensino oferecido pela escola. 

 

3.6.1 - INFRAESTRUTURA 

 

A Escola possui uma boa área física, está passando por algumas adaptações físicas e, atualmente, atende ao seguinte CROQUI: 

 

 ESCOLA BILÍNGUE - CROQUI 2020 

            BLOCO A                                         BLOCO B                                 BLOCO C 

SALA DE ED. FÍSICA 05  05 SALA DE FILOS/SOCIOLOGIA  05 SALA DOS BANHEIROS 
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  PROFESSORES 

COPA 
SALA DE GEOGRAFIA SALA DE HISTÓRIA 

  

SALA DE BIOLOGIA E FÍSICA 

04 

 

04 

SALA DE INGLÊS 
 

04 
SALA DE COORDENAÇÃO 

AF/EM 

  

SALA DE ARTE SALA DE PORTUGUÊS 
  

SALA DE RECURSOS 03 

 

03 

SALA DE PORTUGUÊS 
 

03 

S.O.E 

   

SALA DE QUÍMICA/CIÊNCIAS 
EQUIPE - S.E.A.A. 

   

SALA SURDOCEGUEIRA 02 

 

02 

SALA DE MATEMÁTICA 

 

02 

SALA DE COORDENAÇÃO EI/AI 

 

   

SALA DE MATEMÁTICA 
02-A  

MECANOGRAFIA/ALMOXARIFADO   

01  
 

01 
01-B – SALA DO 

ADM 

01 A - –SUPERVISÃO 

ADMINISTRATIVA 

 
01 

PASSIVO DA SECRETARIA  
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SALA DE LIBRAS 

SALA DA ED. INTEGRAL 
01-A-DIREÇÃO 

SECRETARIA 

   

BLOCO D     

09 08   

PÁTIO COBERTO 

08 COZINHA DEPÓSITO 

MATERIAIS 

DEPÓSITO 

GÊNEROS 

  

  

BANHEIRO 

MASCULINO 
07 07 

BANHEIRO 

FEMININO 

BANHEIRO ANEE 06 06 BANHEIRO ANEE 

 

SALA DE VÍDEO 
 05 

     

05 SALA DE INFORMÁTICA      

     

TURMA DIFERENCIADA 

_____________________________ 

2º PERÍODO 

04 

     

04 
04 

5º ANO 

     

     

1º ANO 03 
     

03 1º PERÍODO 
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 SALA DE LEITURA 02 

     

02 

3º ANO 

 
     

TGD 
     

ESTÚDIO DE APOIO PEDAGÓGICO 

VISUAL BILINGUE 
 DEPÓSITO 

     

2º ANO 

 

SALA DOS 

SERVIDORES 

     
 

     

BLOCO D      BLOCO E 

 

3.6.1.1 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS 

 

 A Escola Bilíngue, por ter sido instalada num espaço antigo da SEDF, precisa ser ampliada a fim de que atenda com qualidade e eficiência toda a 

demanda educacional prevista para o espaço. Já foi solicitado à SEDF que sejam construídas novas salas, laboratórios, banheiros, auditório e quadra 

poliesportiva, além de reformadas a cantina, o refeitório e o estacionamento. 

 Com o objetivo de AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DESTA QUE É A PRIMEIRA ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS-ESCRITO 

DO DISTRITO FEDERAL, de forma que a UNIDADE ESCOLAR possa oferecer a educação bilíngue, com a qualidade devida, na educação linguística 

precoce, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação profissional, previstas na Lei Nº 5.016, sancionada 
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pelo então Governador do Distrito Federal, no dia 11 de janeiro de 2013, foram encaminhados ofícios à Terracap, à Administração Regional de Taguatinga 

e a deputados distritais do Distrito Federal, solicitando a incorporação da área lindeira, área de fundos e lateral do lote da instituição para a Escola Bilíngue, 

o que está sendo negociado. E também foram encaminhados memorandos solicitando a reforma da escola e construção de novos espaços como salas de 

aulas, banheiros para uso dos professores, banheiros para uso dos estudantes do Ensino Médio, quadra poliesportiva e auditório. 

 

3.6.2 - TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Segundo o inciso VII do artigo 208 da Constituição (BRASIL, 1988), “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 

atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde.” 

Faz-se necessário para a Escola Bilíngue um ônibus escolar próprio para o transporte dos estudantes em diferentes contextos, a saber,  

 Para atender os estudantes com mobilidade reduzida; 

 Para agilizar o retorno dos estudantes do noturno às suas casas, após as aulas; 

 Para o deslocamento dos estudantes em prol de sua participação em atividades acadêmicas, culturais, esportivas ou de formação profissional; 

 Para o deslocamento de estudantes que residem em cidades satélites distantes da escola e estudantes do entorno.  

Como no Distrito Federal há estudantes surdos com mobilidade reduzida, o que acarreta dificuldade para o deslocamento de casa para a escola e 

vice-versa, o transporte escolar para buscar esses estudantes em casa e levá-los à escola é essencial. Esse transporte é necessário para garantir a acessibilidade 

física na Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito, desses estudantes. O Plano Viver sem Limites prevê esse tipo de transporte, a fim de que a locomoção 

não seja fator que gere empecilho para o estudante matricular-se e frequentar a escola.  

Ao mesmo tempo, a Escola Bilíngue fica um pouco distante dos pontos de ônibus coletivos; muitos alunos moram distantes da escola e grande 

parte dos ônibus que os leva de volta para as proximidades de sua casa, demora passar. No turno noturno, há alunos de Brazlândia, Recanto das Emas, 

Samambaia Norte, Ceilândia, além de Taguatinga. Para oferecer segurança no trajeto da escola para casa, no final do turno dos estudantes matriculados no 

turno noturno, urge a disponibilização de um ônibus escolar para levar os estudantes, a no mínimo, pontos mais estratégicos para que possam garantir o 
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retorno mais cedo em casa. 

No diurno, há matriculados na Escola Bilíngue, alunos de Sobradinho, Samambaia, Ceilândia, São Sebastião, Estrutural entre outros, bem como 

oriundos de cidades do entorno. Também a garantia de ônibus para esses alunos é muito importante. 

Dada a falta de acesso linguístico no contato com bens sociais e culturais, pela falta de oportunidades e com o intuito de oferecer uma formação 

integral, como ação de atendimento integral oferecido ao estudante pela Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga - EBT. O transporte 

escolar também é um grande aliado no deslocamento dos alunos para uma formação profissional, também sob a responsabilidade da EBT, uma vez que há 

cursos oferecidos pela EBT, em parceria com outras instituições, como, por exemplo, parceria com a Universidade de Brasília - UnB, Centro de Treinamento 

de Educação Física Especial - CETEFE, a Escola Técnica de Brasília-ETB, o Instituto Federal de Brasília – IFB e Centro Olímpico.  

Obs. Atualmente, a escola dispõe, duas vezes por semana no contraturno, de 1 ônibus para transporte dos alunos da escola para o Centro Olímpico 

do Setor O, Ceilândia e nos anos de 2016 e 2017 teve a liberação de ônibus para o transporte de alunos da escola para o SESC de Taguatinga Norte – 

parceria para a participação dos alunos em aulas de laboratório de Ciências. 

 

 

3.7 – PERFIL SÓCIO ECONÔMICO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Através de pesquisa realizada por aplicação de questionário junto às famílias, constatamos que a comunidade atendida por esta Unidade de Ensino 

– EU, bem como das turmas remanescentes, dos anos inicias da antiga Escola Classe 21 de Taguatinga, é bem heterogênea economicamente, ou seja, possui 

crianças da classe média a crianças atendidas por programas assistenciais, possui alunos  carentes economicamente, que moram de aluguel ou que estudam 

na escola porque os pais trabalham próximo a mesma , um dos motivos pelos quais, temos uma alta rotatividade de alunos durante o ano. Alguns alunos 

moram em outras cidades como: Águas Lindas, Vicente Pires, Ceilândia, Estrutural, São Sebastião e outras. 

Os alunos surdos do Ensino fundamental II, Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) atendidos na Escola Bilíngue provêm de diversas 

localidades de Brasília, como Samambaia, Estrutural, Recanto das Emas, Sobradinho, Ceilândia, São Sebastião, Riacho Fundo, Guará, Águas Claras, 

Cruzeiro, como também de Águas Lindas (GO) e Parque da Barragem (GO). Poucos são os alunos que residem nas mediações da escola. 

A comunidade em geral, funcionários, pais e alunos, demonstraram nas últimas avalições institucionais que gostam da escola e afirmam que a mesma 

tem melhorado, principalmente na parte física, cada dia mais. Os alunos relatam que gostam da escola, do trabalho que vem sendo realizado e quando se 
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pergunta “o que está faltando para escola ficar ainda melhor?”, respondem que faltam banheiros para os alunos, quadra de esporte, refeitório, ou seja, a 

infraestrutura precisa ser melhorada e adequada à nova realidade incorporada pela instituição. 

Em outubro de 2016, como resultado do processo eleitoral democrático para diretores de escolas públicas, a atual diretora foi reeleita com 70% dos 

votos da comunidade escolar, o que corrobora a satisfação da comunidade escolar com o trabalho desenvolvido na gestão de 2014 a 2016. 

Com dados de 2010, a tabela a seguir mostra a distribuição da população, segundo a escolaridade, na Região Administrativa de Taguatinga. 
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E a tabela seguinte, mostra a distriuição das famílias segundo a faixa de renda familiar per capita, da mesma Região: 

 

 

Essa tabela, já mostra a distribuição da renda familiar, per capita, das famílias da Região Administrativa – Estrutural, que atende parte dos alunos. 
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Fonte: DIEESE. Departamento Intersindical de estatística e estudos socioeconômicos. Relatório Analítico Final da Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal. 

Contrato de Prestação de Serviços Nº 050/2009 e Termos Aditivos, fevereiro de 2011. 

 

 

3.8 - DIAGNÓSTICO DOS ALUNOS  

  

A seguir descrevemos o diagnóstico dos alunos construído com base no resultado de testes aplicados no início do ano letivo, conforme etapa da 

educação básica. 
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3.8.1 – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Nos anos anteriores a 2017, as classes bilíngues não participaram dos mecanismos de avaliação externa, pois os instrumentos de avaliação abrangem 

amostra representativa de alunos das classes comuns do ensino regular com base nas informações do Censo Escolar. De acordo com o Censo Escolar as 

classes bilíngues são consideradas classes especiais. 

 Em 2017 a classe bilíngue do 2º ano do Ensino Fundamental participou da Provinha Brasil; os comandos da prova foram interpretados em LIBRAS 

e conforme observação da coordenação pedagógica os alunos obtiveram bom desempenho. 

Faz-se necessário criar grupos de estudo para que testes diagnósticos específicos e acessíveis sejam elaborados para os estudantes surdos. Da mesma 

forma, tem-se a expectativa de que os exames nacionais contemplem também provas específicas para os surdos, de forma que eles possam participar desse 

processo com isonomia e equidade. 

Em abril de 2018 foi realizada a Primeira aplicação de Provas Diagnósticas ( instrumento que compõe o Sistema Permanente de Avaliação 

Educacional do DF - SIPAEDF2) em formato de vídeo provas em escolas que possuem surdos matriculados. O trabalho de consultoria, tradução, adaptação 

e produção das provas diagnósticas no formato de vídeo provas em Libras, foi desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia e Produção de Material Didático 

da EBT, coordenado pela DIAV/SUPLAV com apoio da DIEE/COETE/SUBEB. 

 

3.8.2 – ANOS FINAIS e ENSINO MÉDIO  

 

A realização de avaliação diagnóstica objetiva conhecer a especificidade da turma e dos estudantes, suas necessidades e dificuldades de aprendizagem. 

A avaliação diagnóstica inicial da turma é uma das etapas da avaliação formativa e visa a identificação e à análise do desenvolvimento das aprendizagens 

dos estudantes, com vistas a subsidiar as ações de planejamento do trabalho pedagógico que será desenvolvido na semestralidade. 

                                                 
2
 Estratégia 7.22 do Plano Distrital de Educação – Lei 5499 de 2015. Em 2017 foi realizado um teste procedimental para sistematização do componente desempenho do 

estudante. 
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 A avaliação diagnóstica é realizada no início do ano letivo. De forma geral, a avaliação diagnóstica é realizada nos componentes de português, 

matemática e LIBRAS. 

 No componente de matemática, o objetivo era o de quantificar o conhecimento do aluno nas equações básicas da  matemática, tais como as quatro 

operações e equações de 1º e 2º graus, que são requisitos essenciais para as disciplinas de física, química e biologia. 

 No componente de português, o objetivo era o de identificar o conhecimento de vocabulário, a leitura, interpretação de texto bem como a produção 

de texto, que é de suma importância para a compreensão dos componentes de história, geografia, artes, sociologia, filosofia, inglês e português. 

 No diagnóstico de LIBRAS a professora identificou o aprofundamento do conhecimento da língua através de conversação sinalizada direta com 

cada aluno. 

 Em reunião os professores fazem uma análise do desempenho dos estudantes em comparativo com o diagnóstico, bem como uma avaliação 

diagnóstica por componente curricular, no qual cada professor, devido o pequeno número de alunos, consegue observar no dia a dia o desempenho dos 

mesmos, e expõe o nível de conhecimento de cada aluno, quantificando a compreensão de conceitos básicos para o desenvolvimento de seu componente 

curricular, propondo intervenções, encaminhamentos e reagrupamentos. 

 

 

Níveis Identificados na Aquisição do Português Escrito no Ensino Médio 

 

Nível 1 – incipientes na língua, total apoio/dependência da LS, não entendem a estrutura básica da LP, pouco ou nada produzem em termos de 

escrita mais elaborada. 

Nível 2 – maior vivência da língua, alguma habilidade linguística, certa dificuldade em se posicionar através da escrita e de ler e entender nas 

entrelinhas. 

Nível 3 – consegue ler e explicar não só na LS mas também através da escrita aquilo que leu, não só estrutura o pensamento através da LS mas se 

posiciona através do português escrito, transita pelas duas línguas e identifica as diferenças entre elas, lê nas entrelinhas, argumenta, questiona e 

discorda através da língua escrita. 
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Níveis Identificados de Aquisição da Libras no Ensino Médio 

 

Nível 1 - Os alunos apresentam déficit Linguístico, não adquiriram a Língua de Sinais ou adquiriram com falhas e não decodificam o significado dos sinais 

e das palavras, tendo falhas na aquisição e na aprendizagem da mesma, sendo assim necessário trabalhar a Língua materna e os seus significados trazendo 

contextualização para os mesmos. 

Nível 2 - O aluno já demonstra alguma aquisição da Libras, porém o aluno não interpreta grandes contextos, não entende vocabulários formais, apresenta 

pouco domínio de vocabulário, precisa aprofundar e entender contextos e sinais.  

Nível 3 - O aluno já demonstra aquisição da Libras, porém o aluno não entende metáforas, não entende contextos profundos, apresenta vocabulário 

mediano. O aluno precisa aumentar o vocabulário e entendimentos de temas complexos. 

Nível 4 – O aluno já apresenta aquisição da Libras, vocabulário é rebuscado, já compreendem alguns contextos complexos e tenta aprofundar ainda mais 

esses vocabulários. 

 

3.8.3 INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS: 

 

A) Os alunos com baixo conhecimento de matemática , português e LIBRAS, são encaminhados para atendimento  na sala de recursos bilíngue; 

B) É organizado um sistema de monitoramento, no qual alunos com mais conhecimento de matemática e português e também educadores sociais 

voluntários ajudarão os alunos com dificuldade nestes componentes. Este acontecerá no turno contrário na escola integral; 

C) A coordenação pedagógica organiza reagrupamentos interclasses, que acontece quinzenalmente, alternando-se entre os componentes de matemática, 

português e LIBRAS; 

D) É realizado um reagrupamento intraclasse, no componente de português. 
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3.8.4 ADEQUAÇÕES CURRICULARES NO ENSINO MÉDIO 

 

 Através da análise curricular de todos os componentes, bem como a troca de experiências vividas entre os professores do sistema de 

semestralidade, para que os conteúdos dos componentes curriculares que atuam no sistema anual atendessem as necessidades dos componentes que agora 

são regidos no sistema de semestralidade, se fizeram necessárias algumas adequações curriculares: 

Matemática antecipou o conteúdo de Teoria dos conjuntos no 1º ano para atender o componente de Filosofia; 

Matemática antecipou o conteúdo de Trigonometria no 2º ano para atender o componente de Física; 

Matemática antecipou o conteúdo de Probabilidade e Estatística no 3º ano para atender o componente de Biologia. 

 

 

3.8.5 REAGRUPAMENTO 

 

 A Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Educação, art. 27, prevê a mobilidade e a flexibilidade dos tempos e dos 

espaços escolares e a diversidade no agrupamento de estudantes. O reagrupamento consiste em um conjunto de estratégias pedagógicas que permitem 

agrupar os estudantes de acordo com suas dificuldades e potencialidades de aprendizagem a fim de promover o avanço contínuo das aprendizagens. Deve 

ser uma atividade intencional e planejada pelo grupo de professores que o desenvolverá, registrará, acompanhará e avaliará sistematicamente. 

 Os reagrupamentos serão desenvolvidos pelos professores no próprio turno de regência, e o planejamento dessas ações deve ocorrer coletivamente, 

durante a coordenação pedagógica e a partir de objetivos definidos pelos professores, que estabelecerão critérios intencionais de reagrupamento. 

 Os reagrupamentos podem ser: interclasse, intraclasse, intraclasse com equipes fixas e intraclasse com equipes flexíveis. 

Neste primeiro momento trabalharemos o reagrupamento interclasse. 

 Caracteriza-se como uma atividade diversificada com o reagrupamento dos alunos de outras turmas para vivenciarem atividades pedagógicas 

comuns. A organização dos reagrupamentos deve ocorrer a partir dos resultados das avaliações diagnósticas do desempenho da turma/estudante, realizadas 
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ao longo dos períodos letivos. 

 Durante os reagrupamentos interclasse, é importante que cada professor (incluindo os que se encontram fora de regência) se disponha a atuar de 

acordo com sua área de formação ou interesse com tarefas, propostas de intervenção para atendimento às dificuldades específicas de aprendizagem, 

compartilhamento de recursos e experiências, desenvolvimento de atividades diversificadas do contexto diário de sala de aula. 

 A periodicidade de realização do reagrupamento interclasse será definida de acordo com os objetivos de aprendizagem indicados pela equipe escolar, 

ou seja, o número de vezes por semana e o tempo de duração da atividade, devem ser planejados com vistas aos objetivos. No entanto, a importância dessa 

atividade para o progresso das aprendizagens dos estudantes da semestralidade reforça a necessidade de que seja realizada o mais frequentemente possível. 

 O reagrupamento interclasse deverá ser registrado no Diário de Classe, tanto do docente que recebe o estudante, especificando os critérios utilizados 

para a formação dos grupos, as atividades desenvolvidas e o período de realização. 

 Vale ressaltar que não haverá com isso formação de novas turmas. Os estudantes continuam registrados nos Diários de Classe em suas turmas de 

referência ou origem (matrícula), tendo em vista o caráter temporário e  

dinâmico do reagrupamento interclasse. 

As datas seguem semanalmente, um dia por semana com redução de horário e alternadamente entre os componentes propostos para o 

reagrupamento. 

  

3.8.6 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA O REAGRUPAMENTO DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 

ATIVIDADES INICIAIS 

  

Nível 0 

 

2 grupos 

Objeto de estudo: 

Adição, subtração com 

reserva e multiplicação 

(tabuada) 

Recurso: material dourado, tabela 

de multiplicação 1 à 5, 

multiplicação com os dedos 6 à 

10 e lista de exercícios. 
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Nível 1 

 

2 grupos 

Objeto de estudo: 

multiplicação por dois 

números. 

Recurso: tabela de multiplicação 

1 à 5, multiplicação com os 

dedos 6 à 10, e quadro de 

multiplicação n x n e lista de 

exercícios. 

Níveis 

2 e 3 

1 grupo 

 

Objeto de estudo: 

multiplicação por dois 

ou mais números, 

números primos e 

fatoração. 

Recurso: quadro de multiplicação  

n x n, Crivo de Eratóstenes, lista 

de exercícios fatoração. 

 

 

As estratégias pedagógicas seguem o modelo acima do que foi aplicado para os primeiros reagrupamentos de matemática: 

Nivelamento 

Quantidade de grupo por nível 

Objetos de estudos 

Recurso didático 

 

Os alunos que assimilam o objeto de estudo do grupo ao qual pertence em um primeiro nivelamento, passa a fazer parte do próximo nível em uma 

outra etapa do reagrupamento, e assim segue sucessivamente, até que todos alcancem o que foi proposto pela equipe responsável. 
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Fonte: Diretrizes para a organização do trabalho pedagógico na semestralidade: Ensino Médio. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 

3.8.7 - DIAGNÓSTICO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 

 

 Quanto ao conhecimento em Língua Portuguesa, os alunos não entendem a estrutura básica da Língua Portuguesa, pouco ou nada produzem 

em termos de escrita mais elaborada, não interpretam grandes contextos, têm dificuldade na leitura e interpretação de comandos.  

Quanto aos conhecimentos matemáticos, os alunos não conseguem resolver problemas simples do cotidiano, como o sistema monetário e operações 

matemáticas básicas.  

Quanto ao conhecimento em Libras, os alunos apresentam déficit Linguístico, não decodificam o significado dos sinais e das palavras, tendo falhas 

na aquisição e na aprendizagem da mesma, sendo assim necessário trabalhar a Língua materna e os seus significados trazendo contextualização para 

os mesmos. 

 

4- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

 

4.1 - MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem como missão proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à 

formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização 

do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes. 

 

Como metas para a instituição tem-se: 
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✓ Diminuir o índice de repetência em 20%. 

✓ Aumentar o índice de aprovação 80%.  

✓ Todos os alunos alfabetizados ao término do 3º ano do Ensino Fundamental. 

 

O cumprimento dessa missão requer a concretização dos seguintes objetivos institucionais da rede pública de ensino: 

✓ Combater o analfabetismo, o abandono, a retenção, a evasão escolar e a distorção idade-série; 

✓ Implementar a gestão democrática; 

✓ Ampliar o atendimento em educação integral nas escolas da rede pública de ensino do DF;  

✓ Assegurar a formação integral na perspectiva da cidadania, diversidade e sustentabilidade humana; 

✓ Propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da comunidade escolar e da sociedade civil; 

✓ Assegurar processos participativos e democráticos que contribuam para a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana, 

valorizando a diversidade; 

✓ Assegurar aos sujeitos educativos o acesso às novas tecnologias como instrumentos de mediação da construção da aprendizagem. 

 

4.2 - MISSÃO DA ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS-ESCRITO 

 

Para a educação bilíngue para surdos são utilizadas a Língua Brasileira de Sinais– Libras, como primeira língua, e a língua portuguesa escrita, como 

segunda língua, sendo estas as línguas de comunicação, de ensino e de instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, 

em todos os níveis da educação básica, conforme a Lei 5.016 de 15 de janeiro de 2013. 
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A Missão da Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga é oferecer ensino de qualidade visando à formação do educando em seu 

desenvolvimento nos aspectos linguístico, físico, intelectual e social, proporcionando um espaço prazeroso para a aprendizagem e para organização 

sistemática do conhecimento, da autonomia, do pensamento crítico, a fim de garantir o exercício da cidadania. 

 

4.3 - PÚBLICO ALVO 

 

A Escola Bilíngue Libras Português–Escrito, criada para atender aos estudantes do Distrito Federal, interessados no ensino concebido na 

proposta da UE é uma escola aberta à matrícula de estudantes surdos e estudantes ouvintes que nela percebem a possibilidade de receber uma educação 

bilíngue que tenha a língua de sinais e a língua portuguesa escrita como línguas de ensino e instrução. Uma vez que tal proposta foi partilhada e construída 

com a colaboração de profissionais engajados na educação de surdos e preocupados com a adequação do ensino para eles, essa escola contempla a 

realidade dos estudantes a quem se destina, sem romper com o princípio da inclusão social e humana, necessária ao desenvolvimento integral do indivíduo 

e da sua participação na sociedade. Após conhecimento da proposta pedagógica da escola os pais e/ou responsáveis assinam um termo de ciência e 

consentimento para matrícula de seu (sua) filho (a) (Apêndice 29). 

A matrícula na Escola Bilíngue está aberta, prioritariamente, aos estudantes surdos, deficientes auditivos e filhos de pais surdos, que têm a libras 

como primeira língua. Entretanto, a escola está aberta a todos os estudantes que tiverem interesse em estudar numa escola em que a língua de ensino e 

instrução oferecida seja Libras e o Português-Escrito, que constituem candidatos potenciais para serem atendidos na Escola Bilíngue Libras e Português-

Escrito. Além dos surdos, dos deficientes auditivos, oralizados ou não, protetizados ou não, implantados ou não, mas que aceitem a Libras como língua 

de ensino e instrução, os CoDAs (filhos de pais surdos) surdos ou ouvintes, os surdocegos, enfim, os estudantes que desejarem. (Projeto Político e 

Pedagógico – FENEIS, 2011). 

Atualmente, a escola ainda atende aos alunos das turmas remanescentes da antiga Escola Classe 21, matriculados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.. 

 

5 -PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

“Educação é antes de tudo um direito.” (BRASIL, 2009, p.33) 
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A prática educativa oferecida pela Escola Bilíngue fundamenta-se no DIREITO DE APRENDER dos estudantes. Essa prática está orientada nos 

fundamentos apresentados pelo UNICEF, em 2009, cujos termos seguem descritos: 

 

O UNICEF escolheu o Direito de Aprender como questão orientadora de sua atuação na área de educação no Brasil. Isso significa que a aprendizagem 

é síntese do eixo central do que buscamos como educação de qualidade para todas e cada uma das crianças brasileiras. Essa busca de aprendizagem 

como direito está presente em importantes articulações de organizações sociais e da iniciativa privada no Brasil e cada vez mais direciona as políticas 

públicas educacionais nos três níveis do governo. O tema demonstra a mudança de foco de análise da política pública brasileira, saindo de aspectos 

meramente quantitativos e agregando uma perspectiva qualitativa, que necessariamente envolve a garantia do direito de aprender. [...] O UNICEF 

entende que a universalização do direito de acesso à escola é fundamental, mas não é suficiente apenas abrir vagas e assegurar matrícula para as 

crianças e adolescentes brasileiros. Uma vez na escola, eles têm o direito de permanecer estudando, de se desenvolver, de aprender e de concluir toda 

a Educação Básica na idade certa. Para isso, o UNICEF aponta três características que devem estar presentes como garantia da qualidade de educação: 

ela deve ser integral, contextualizada e com atenção individualizada. [...] A educação integral é uma estratégia fundamental para quebrar o 

círculo vicioso da pobreza e reduzir a desigualidade social. Ela favorece o desenvolvimento das crianças ao propiciar mais oportunidades de 

aprendizado, de ampliação de seu repertório cultural e de aquisição de informações diversas, principalmente em regiões mais carentes, por meio de 

ações complementares ao ensino regular. [...] A educação integral considera, no seu desenvolvimento, as dimensões dos tempos, práticas, conteúdos 

e territórios das ações educativas, nas escolas e em outros lugares de aprendizagem. [...] Envolve principalmente o foco no direito de cada criança a 

ter acesso, a permanecer e aprender e a concluir cada etapa da Educação Básica. Contextualizada significa que considera a realidade das pessoas, do 

lugar, da cultura, das relações sociais onde se desenvolvem as ações educativas. E proporcionar atenção individualizada implica reconhecer cada 

criança e adolescente como sujeito no processo de aprendizagem, reforçando e valorizando sua cultura, seus conhecimentos e suas possibilidades, 

apoiando-os no enfrentamento de seus desafios. (BRASIL, 2009, pp.12-3) 

 

De acordo com diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o INEP criou o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), que integra os resultados da Prova Brasil e do Censo Escolar. [...] o Ideb se baseia no princípio de que uma educação de qualidade é 

aquela em que o aluno aprende e é aprovado para a próxima série do ensino. [...] As dificuldades de acesso, permanência e aprendizagem fazem com 

que um elevado número de pessoas tenha baixa escolaridade no país. (BRASIL, 2009, p.22) 

 

5.1 - PRINCÍPIO ÉTICO 
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A Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito nasce com o compromisso geral, traz em sua concepção de ensino a importância do convívio com 

as diferenças e procura desenvolver atividades pedagógicas promovendo uma integração entre os alunos. Busca-se abolir a discriminação entre os seres 

humanos, realizando trabalhos de conscientização entre alunos e comunidade escolar a fim de que a convivência com as crianças “diferentes” seja 

pacífica e natural. A inclusão é um dos eixos norteadores da escola onde as práticas pedagógicas estão voltadas para o resgate dos valores sociais tais 

como: respeito, solidariedade, amizade, união, justiça e de um desenvolvimento humano sustentável.  

 

5.2 - PRINCÍPIOS POLÍTICOS EDUCACIONAIS 

 

A atual direção segue os princípios da Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, prevista no artigo 222 da Lei 

Orgânica do DF , com a finalidade de garantir a escola o caráter estatal quanto ao seu financiamento, o caráter comunitário quanto a sua gestão e o 

caráter público quanto a sua destinação. 

Observando os princípios de compromisso com a democracia, com a defesa dos direitos humanos, com a não discriminação e com a preservação 

do meio ambiente e a diversidade cultural, priorizando a participação de todos os segmentos da escola nos processos e instâncias decisórias e, pela 

transparência nos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos. 

Procura garantir uma prática na qual o trabalho na escola aconteça de forma organizada e cada profissional exerça a sua função com autonomia 

e respeito, formando um conjunto, onde cada um seja valorizado pelo que faz e se sinta motivado e feliz.  

A atual direção prima pela transparência, responsabilidade e qualidade da educação, buscando a participação de todos os segmentos que 

compõem o sistema público de ensino nas tomadas de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras. 

 

5.3 - PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

Do ponto de vista epistemológico, pode-se observar na Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito um enriquecedor processo de interação 
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pedagógica nas diferentes atividades desenvolvidas considerando também, a especificidade e especialidade de seu público alvo. Tal perspectiva enseja 

uma avaliação positiva da relação aprendizagem/ amadurecimento do aluno e o método utilizado no processo de ensino, onde procuramos 

contextualizar nossa prática de forma interdisciplinar, a fim de que o aluno possa alcançar o nível esperado. 

Ressaltamos por fim que a política inclusiva que permeia todas as atividades pedagógicas da escola, que impede a segregação de alunos especiais, 

tem apontado que o projeto epistemológico está no caminho certo, potencializando a transformação coletiva do conhecimento. 

 

5.4 - PRINCÍPIOS DIDÁTICO - PEDAGÓGICOS 

 

A ação escolar centra-se no aluno e na aprendizagem num processo de formação e de construção do ser humano que se forma no ambiente 

social e pedagógico da escola. Em se tratando de uma escola inclusiva, há a necessidade de um trabalho contextualizado e interdisciplinar, em que 

utilizamos a pedagogia de projetos, visando à interação homem mundo-natureza, na perspectiva sócio-histórica. 

A pedagogia visual e a metodologia de ensino de uma segunda língua possuem um caráter transversal e são a base de todo o processo ensino 

aprendizagem em todas as etapas de ensino na Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga. 

 

5.5 - PRINCÍPIOS ESTÉTICOS 

 

A Escola sempre promove ações que oportunizam e estimulam a criatividade, a curiosidade, a emoção e as diversas manifestações artísticas e 

culturais, através de visitas a centros culturais, teatros, cinemas e a promoção de atividades nas quais as crianças atuam como coadjuvantes e os 

adolescentes como protagonistas, como: festa junina, apresentação de história, feira cultural, Festsurdo etc. 

 

6- OBJETIVOS DA ESCOLA BILINGUE LIBRAS E PORTUGUÊS-ESCRITO 
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a) Objetivos Gerais 

- Garantir os direitos humanos dos surdos, resguardados os princípios éticos, identitários, culturais, educacionais e linguísticos dos DIREITOS 

UNIVERSAIS, por meio da oferta de uma educação integral com projetos diferenciados e específicos para o ensino adequado aos estudantes surdos, de 

forma a propiciar a inclusão plena desses sujeitos à sociedade. 

- Promover o desenvolvimento cognitivo, físico e afetivo-social dos alunos das turmas de alunos ouvintes remanescentes na instituição, por meio de 

educação de qualidade respeitando as diferenças, com vistas à aquisição do conhecimento, do pensamento crítico, da autonomia e o pleno exercício 

da cidadania, respeitando as diferenças, num ambiente prazeroso. 

- Assegurar a construção da proposta pedagógica da unidade escolar, tendo em vista a valorização dos profissionais e a elevação do padrão de desempenho 

da escola 

 

b) Objetivos Específicos 

 

- Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos, a formação de atitudes e valores, permitindo as vivências de diversos letramentos. 

- Resgatar os valores afetivos, éticos, morais e cívicos. 

- Adotar projetos interventivos buscando garantir as aprendizagens de todos, entre estudantes de uma mesma sala de aula e ou entre estudantes de diferentes 

salas de aula de um mesmo ano. 

- Promover o acompanhamento e atendimento aos alunos com baixo rendimento. 

- Reorganizar grupos de estudantes de acordo com as aprendizagens e saberes de cada um, na lógica do princípio do reagrupamento, semanalmente.  

- Atender aos alunos com necessidades educacionais especiais, assegurando a aprendizagem e permanência na escola. 

- Valorizar a pluralidade Cultural e o respeito as diferenças. 

- Propiciar a realização do trabalho coletivo através de grupos de estudo. 
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- Estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis visando a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade, envolvendo toda  a comunidade escolar. 

- Implantar a horta escolar, arborização e jardinagem com a participação de alunos, professores e servidores da escola. 

- Fortalecer os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, que se assenta à vida social, bem como o bom relacionamento 

entre os diferentes segmentos escolares, o resgate do apreço pelo  

espaço escolar, as melhorias deste espaço e conservação do mesmo, o resgate da auto estima, por meio da promoção de encontros de famílias, com 

especialistas por meio de palestras. 

- Otimizar e redimensionar o trabalho nas coordenações pedagógicas, no que se refere a planejamento, formação continuada e tempo (tanto nas 

coordenações coletivas quanto nas coordenações individuais e por área) . 

- Oportunizar atividades lúdico-recreativas no horário do recreio e nas atividades da educação integral. 

- Favorecer a integração dos alunos através de jogos, olimpíadas, campeonatos, gincanas, teatros e outros. 

- Montar junto aos professores o calendário cívico-cultural. 

- Propiciar momentos de reflexão quanto à necessidade preservação do meio ambiente. 

- Planejar projetos que promovam a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade. 

- Oportunizar:  

✓ Curso de formação profissional: FIC e PRONATEC; 

✓ cursos de formação profissional em parceria com outras instituições, como, por exemplo, parceria com o Instituto Cultural, Educacional e 

Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil - ICEP,  Escola Técnica de Brasília -ETB e Instituto Federal de Brasília – IFB;  

✓ opções variadas de cultura, lazer e esporte em parceria com o Centro Olímpico de Ceilândia;  

✓  curso de Libras para pais, comunidade escolar e demais interessados, oferecido por professor de Libras, concursado pela SEDF e/ou professor de 

Libras contrato temporário e/ou Educador Social Voluntátio Surdo com experiência em Ensino de Libras; 
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✓ atividades suplementares, no turno contrário, que possam contribuir para o desenvolvimento integral e a consciência ecológica dos alunos. Entre 

tantos projetos possíveis, oferecer para os alunos da escola e para a comunidade que se integra a ela. Tais atividades devem ser desenvolvidas por 

professor lotado na instituição, com carga residual, por professor concursado da SEDF, lotado na instituição para o aprimoramento da educação 

integral e por “educador voluntário social”: 

.  acompanhamento pedagógico de português, matemática e Libras 

.  campeonatos: dominó, truco e xadrez 

.  cursos de informática 

.  esporte 

.  ginástica rítmica 

.  teatro 

.  dança: sapateado, dança do ventre, streat dance 

.  intercâmbios 

.  cursos preparatórios: pré-vestibular, para habilitação - CNH, para concursos, para inserção no mercado de trabalho 

.  oficinas de artes: pintura, escultura, origami 

.  cursos de terceira língua: inglês, espanhol, ASL 

.  cursos de signwriting 

.  laboratório de ciências (física, química e biologia) 

. badminton 

. tênis de mesa 

Tais objetivos foram elaborados a partir da análise dos resultados da Instituição no IDEB, durante a realização do diagnóstico dos alunos. 
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7- CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. 

 

No que se refere às concepções teóricas que fundamentam à prática pedagógica da EBT, estas são os resultados das experiências vividas desde julho 

de 2013, discutidas com o grupo de profissionais e sistematizadas nos seguintes pressupostos: 

 

a) educação bilíngue: a língua de instrução em todo o ambiente escolar é a Libras e a Língua Portuguesa Escrita como segunda língua; 

b) currículo, pautado no Currículo da Educação Básica da SEEDF com adequações aos estudantes surdos, acrescido do Componente Curricular 

de Libras e Língua Portuguesa escrita como Segunda Língua em caráter substitutivo a Língua Portuguesa como Primeira Língua; 

c) avaliação, assume um caráter processual, formativo e participativo de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em 

consideração tanto as estratégias didático-pedagógicas propostas como os processos de aprendizagens dos estudantes, procurando atender as 

diretrizes de avaliação da SEEDF;  

d) processo ensino-aprendizagem:  o trabalho pedagógico da escola está pautado na Pedagogia Visual Bilíngue e no ensino de Língua 

Portuguesa Escrita com metodologia de segunda língua, com caráter transversal, base do processo ensino-aprendizagem em todas as etapas e 

modalidades da educação básica;  

e) educação integral: oferta de uma educação integral com organização curricular e projetos diferenciados e específicos para o ensino 

adequado aos estudantes surdos, de forma a propiciar a inclusão desses sujeitos à sociedade. 

A escola com frequência participa de fóruns, seminários para divulgação e socialização de experiências significativas entre as escolas da rede de 

ensino da SEEDF. Em setembro de 2013 recebemos a visita de um professor e dois alunos de Universidade do Japão e de um grupo de professores de 

outras regionais de ensino do DF. Destaca-se que a escola tem sido referência para pesquisas e estudos de Faculdades e Universidades, como a Universidade 

Católica de Brasília – UCB, a Universidade de Brasília – UnB e o Instituto Federal de Brasília – IFB. E a EBT tem sido consultada por outras Secretarias 

de Estado como modelo de proposta pedagógica, a saber em 2015 recebemos a visita da Secretária de Educação do Piauí e assessores com o objetivo de 

conhecerem nossa proposta para implantação em seu estado. No mês de outubro de 2015 e em abril de 2016 recebemos a visita da Secretaria de Educação 

de Goiás e ainda em abril de 2016 recebemos professora da Universidade Federal do Ceará - UFC e da FENEIS do Rio Grande do Sul. Além  
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de receber Correio Braziliense, Agência Brasília da SEDF e outros veículos de comunicação e reportagem do DF.  

A EBT realiza estudo de caso de alunos com avaliação do desenvolvimento escolar, análise de problemas relacionais e comportamentais para melhor 

definir quais estratégias são necessárias para a formação integral desse aluno. 

Durante o conselho de classe são definidas estratégias como reagrupamento interclasse e intraclasses, projetos interventivos, encaminhamentos para 

a orientação educacional e sala de recurso bilíngue observados: os níveis de aquisição linguística; comprometimentos cognitivos; aquisição tardia da língua 

de sinais; aquisição da língua de sinais naturalmente (1ª língua); problemas comportamentais; deficiências associadas à surdez; síndromes e outros. Os 

resultados detectados incluem: melhora no relacionamento entre os pares, melhora no comportamento dos alunos, melhora na obediência ao cumprimento 

de regras e melhora na aprendizagem como um todo. 

Na coordenação pedagógica são realizados planejamentos com foco na pedagogia visual observando o atendimento individual em sala ou no 

contraturno da escola Integral, teste de diagnóstico em língua portuguesa, matemática e em libras, reagrupamento intraclasse por níveis de dificuldade, 

estudo orientado (acompanhamento 

escolar realizado no contraturno durante as atividades da escola integral), projetos interventivos conforme a disciplina e/ou área de atuação, português 

como segunda língua em quatro níveis de aquisição da língua e projeto interventivo de ensino de libras (desenvolvido no turno de aula por meio de um 

plano individual de atendimento e/ou no contraturno da Escola Integral). 

Os projetos interventivos/reagrupamento incluem: a) Português como 2ª língua e demais disciplinas para suprir as necessidades de aquisição e 

aprendizagem da língua, resolver situações problematizadoras,  oportunizar aos alunos a construção de conhecimentos; b) adaptação curricular e reposição 

de conteúdos, atividades para recuperação processual com atividades específicas para o seu desenvolvimento; c) Matemática: jogos de raciocínio lógico, 

atividades matemáticas envolvendo situações do cotidiano, vivência de mundo; d)  Ensino de Libras:  alunos com diferentes níveis de aquisição da Libras 

e  alunos que não sabem Libras. Os resultados incluem: desenvolvimento significativo do aluno, potencialidade na aquisição do conhecimento e leitura de 

mundo e ainda a motivação do aluno ao perceber seu crescimento escolar. 

Entende-se o currículo como instrumento responsável pela construção de identidades e de visão de mundo dos sujeitos sociais; não se reduz a um 

documento estático, mas é algo em movimento, é construção coletiva que deve considerar os contextos sociais, culturais, a realidade dos estudantes, dos 

profissionais da educação e a construção de saberes significativos para a transformação da realidade social. 

A organização do trabalho pedagógico na Escola Bilíngue dá-se em tempo integral. Dessa forma o currículo é desenvolvido em dois turnos. Trata-

se de reformulação espaço-temporal com vistas ao êxito no processo ensino-aprendizagem, considerando o ritmo de aprendizagem, a defasagem escolar, o 

conhecimento em Libras, conhecimento em Língua Portuguesa escrita. Nesse contexto, a EBT oferece nas atividades da Educação Integral: a) Ensino da 
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libras como primeira língua: o ensino de Libras envolve três diferentes aspectos: linguísticos, socioculturais e históricos. Com base nessa premissa, objetiva 

desenvolver habilidades de compreensão e produção em Libras, leitura e escrita em Libras, reflexão sobre como a língua de sinais funciona e seus usos, 

gramática, estudo da literatura produzida pelos surdos, desenvolvimento dos sinalários (glossários), a origem da língua de sinais e sua evolução; b) Ensino 

da Libras como segunda língua: curso de Libras para pais e familiares, comunidade escolar e demais interessados; c) Ensino de português com metodologia 

de ensino de segunda língua; d) Matemática do cotidiano: exploração de operações matemáticas em situações do cotidiano; e) Esporte, dança e jogos: 

atividades físicas interativas e jogos pedagógicos; f) Estudo orientado: acompanhamento pedagógico. g) Laboratório de ciências: experimentos envolvendo 

fenômenos físicos, químicos e biológicos como ferramenta capaz de dar suporte ao processo de ensino-aprendizagem em ciências (parceria com o SESC 

de Taguatinga Norte).  

 

8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA BILÍNGUE  

 

Tendo em vista as especificidades da instituição e as inovações que ela propõe, a Escola Bilíngue Libras e Português Escrito, ao acolher os 

professores novatos na instituição, oferece orientações, a fim de introduzir ao novo professor, a proposta político-pedagógica da instituição para que 

ele possa apropriar-se da metodologia na qual deve atender a demanda proposta pela instituição. 

A Escola trabalha com projetos, uma metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção dos conhecimentos 

em torno de metas previamente definidas, de forma coletiva, entre alunos e professores, onde papel do educador, em suas intervenções, é o de estimular, 

observar e mediar, criando situações de aprendizagem significativas que contemplem os conteúdos curriculares, com foco na melhoria da qualidade do 

ensino e de oferecer ambiente prazeroso e agradável ao aluno. 

Todo o trabalho pedagógico da escola é planejado no coletivo de professores, juntamente com as coordenadoras e com apoio e participação 

da equipe diretiva. 

 

8.1 – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS E SEMESTRES 

 

A escola aderiu aos Ciclos de Aprendizagem que é uma organização do tempo e espaço escolar que visa o atendimento aos diferentes níveis de 

aprendizagem dos estudantes considerando a lógica do processo. Este está relacionado com a necessidade de se pensar uma nova concepção de currículo 
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com maior integração e articulação entre as etapas do ensino fundamental, com as demais etapas da educação básica, possibilitando uma inserção com 

melhor adequação pedagógica entre eles. 

Em 2013 os anos iniciais do ensino fundamental já haviam aderido à organização escolar em ciclos de aprendizagem (1º e 2º ciclo). No ano de 2014 

a escola aderiu também a organização em ciclos nos Anos Finais do Ensino Fundamental (3º ciclo) e em semestres, com dois blocos de componentes 

curriculares, em regime anual no Ensino Médio conforme orientações do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF. A Educação de 

Jovens e Adultos segue o fluxo normal em semestres. 

 

Educação Infantil, Ensino Fundamental,  

Ensino Médio:  

- Dias letivos: 200 dias 

- Carga Horária semanal: 25 horas por semana 

- Carga horária diária: 5 horas/aulas por dia 

Educação de Jovens e Adultos - EJA: 

- Dias letivos: 200 dias 

- Carga Horária semanal: 25 horas/aulas por 

semana 

- Carga horária: 5 horas/aulas por noite 

 

 

8.2 – ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS: EDUCAÇÃO INTEGRAL  

 

A Educação Integral da Escola Bilíngue é de responsabilidade da coordenação da Educação Integral. O atendimento integral da Escola 

Bilíngue é oferecido no contraturno, por meio de atividades que possam contribuir para o desenvolvimento integral e ecológico dos alunos. 

Entre outros tantos projetos possíveis, sugere-se que seja oferecido para os alunos da escola: campeonatos: dominó e xadrez; oficinas de 

informática; esporte; ginástica rítmica; teatro; dança: sapateado, dança do ventre; intercâmbios; cursos preparatórios: pré-vestibular, para habilitação - 

CNH, para concursos, para inserção no mercado de trabalho; oficinas de artes: pintura, escultura; cursos de terceira língua: inglês, espanhol, ASL; cursos 

de signwriting; laboratório de ciências, projetos em parceria com outras instituições de ensino etc. 

No anos de 2013 a 2015 diversos projetos já foram realizados na Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito. Em 2014 e 2015, a Escola Bilíngue 
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Libras e Português-Escrito de Taguatinga desenvolveu atividades no contraturno, porém com um formato diferente do aplicado em 2013. Devido à 

ampliação do número de turmas de alunos surdos, houve um aumento da carga horária dos professores, ficando dessa forma, a maioria destes inseridos 

no regime de jornada ampliada e alguns com carga residual trabalhada no contraturno. 

Em 2014, conforme edital da Secretaria de Educação foram disponibilizadas para a Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito quatro vagas para 

Educadores Sociais Voluntários (ESV). Abertas as inscrições, os mesmos foram selecionados para ministrarem oficinas de sustentabilidade, informática 

e educação esportiva bem como acompanharem os alunos no horário do almoço e demais atividades realizadas no contraturno. 

O intuito é ampliar as parcerias com outras instituições como os Centros Olímpicos, a Escola Técnica de Brasília, o Instituto Federal de Brasília-

IFB, o SESI, o SENAC, SESC, UnB entre outras instituições.  

Foi firmada a parceria com o Centro de Treinamento em Educação Física Especial (CETEFE), no qual foi oferecido o curso de digitalização 

com vistas ao mercado de trabalho para alunos maiores de 18 anos. Como também, a parceria com o Centro Olímpico Parque da Vaquejada em Ceilândia, 

primordial para a inserção social e esportiva de nossos alunos. Um grupo de alunos também frequenta o curso “Desenhos Animados” como um tipo 

de “Círculo de Cultura Surda” (Projeto externo em parceria com a UnB, sob a responsabilidade do Professor Domingos Sávio Coelho).  

No contraturno também acontecem, eventualmente, palestras com convidados especialistas em temas relevantes para os nossos alunos, visitas a 

exposições, passeios a teatros, cinemas e parques ecológicos, como também acolhemos sugestões dos professores com atividades extraclasse. 

O atendimento integral da Escola Bilíngue ainda funciona de forma bastante precária, visto que, a escola não dispõe de número suficiente de 

funcionários, como também de espaço físico adequado para a realização das atividades. Em 2016 foram disponibilizados para a Escola Bilíngue dez 

vagas para Educadores Sociais Voluntários (ESV), dadas as especificidades da instituição e dos estudantes matriculados.  

Segundo o Manual de Educação Integral do MEC, “cada escola precisa desenvolver obrigatoriamente uma atividade de acompanhamento 

pedagógico (Letramento ou, Matemática, Ciências ou, História e Geografia, ou Línguas Estrangeiras, ou Tecnologias de Apoio à Alfabetização), mais 4 

ou 5 atividades distribuídas nos campos de conhecimento eletivos: Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; Esporte e Lazer; Educação em 

Direitos Humanos; Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Cultura Digital; Promoção da Saúde; Comunicação e Uso de Mídias; Investigação no Campo 

das Ciências da Natureza e Educação Econômica/Economia Criativa". Para viabilizar essa proposta, a Escola Bilíngue necessita de mais ESV, como 

também, da contratação de professores específicos para o atendimento na Educação Integral. 

Em 2014 e 2015 foram desenvolvidos vários projetos que contribuem para a formação integral dos estudantes de todas etapas de ensino, o que 

engloba projetos para os estudantes dentro de sala de aula, projetos para os estudantes no contraturno e projetos para a Comunidade Escolar. Alguns 

desses projetos são específicos da Educação Integral; outros são desenvolvidos na Escola Bilíngue para as turmas remanescentes e acontecem, a maioria 
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deles, no mesmo período das aulas. 

Em 2015 a EBT ofertou no contraturno os seguintes projetos ministrados por professores em suas cargas residuais: História Visual na Linha 

do tempo, Estudo Orientado, Letramento em Matemática, Laboratório de Ciências. Entretanto, no ano de 2016 não foi autorizada pela 

CRET/SUBEB/DIEE a atuação de professores no contraturno da Educação Integral e os referidos projetos foram redimensionados. 

Em 2016 o atendimento é de 09 horas, oferecido aos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio por 10 

Educadores Sociais Voluntários – ESV, dentre eles 4 acompanham os estudantes específicos em sua turma no matutino e 6 desenvolvem atividades no 

contraturno (artesanato, capoeira, Libras, letramento em Matemática, letramento em Língua Portuguesa). e a Educação Integral ainda conta com 2 

professores de Libras e 1 de Educação Física atuando no contraturno. 

Em 2017, a Escola Bilíngue aderiu ao Programa Novo Mais Educação do MEC e a Educação Integral é ofertada para todos os alunos do 

Ensino Fundamental. A Carga horária semanal de atividades complementares é de 15h semanais. A carga horária de 15h refere-se ao tempo semanal 

dedicado às atividades complementares vinculadas ao Programa e, portanto, adicionais ao tempo regular de aula. São atividades complementares 

ofertadas pela Escola Bilíngue: acompanhamento pedagógico de Língua Portuguesa e de Matemática, capoeira, iniciação musical/banda/canto coral, 

artesanato, xadrez, atividades desportivas, libras e cultura surda.  

Em 2017, a Escola fez a adesão ao Programa do Ensino Médio Inovador – ProEMI com a carga horária de 7h diárias de atividades, 

contemplando acompanhamento pedagógico de Língua Portuguesa e de Matemática (Projeto Pilares da Educação), iniciação científica e pesquisa 

(Projeto Libras ao Alcance da Ciência e da Tecnologia), mundo do trabalho (Projeto Educação Ambiental e o Mundo do trabalho); protagonismo 

juvenil (Projeto Jornal da Escola Bilíngue), cultura corporal (Projeto Jogos Interclasses: BilinCopa) e Produção e Fruição das Artes (Projeto FestSurdo). 

     Em 2018, a EBT ofereceu Educação Integral, porém sem apoio financeiro dos programas Novo Mais Educação do MEC e do ProEMI. 

Em 2019, a EBT continua a oferecer Educação Integral para todos os alunos das Classes Bilíngues e os 5ºs anos remanescentes, com 6 Educadores 

Sociais Voluntários e parcererias. 

 

 

 

8.2.1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
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No que se refere à fundamentação legal da Educação Integral, 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, 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”. Outro amparo legal é a emenda constitucional nº 53/2006, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação Básica, prevê uma diferenciação de repasse de recursos para escolas ou sistemas que trabalhem com a ampliação da jornada escolar. Para 

sua regulamentação foi estabelecido o Decreto Presidencial nº 6253/2007, que define o que é ampliação de jornada para fins de implantação da legislação 

em questão (Educação Integral, GDF, pág. 7). 

O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, é uma estratégia do 

Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da 

ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. 

O Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI é uma estratégia do governo federal para induzir, fortalecer e apoiar o desenvolvimento de propostas 

curriculares inovadoras nesta etapa de ensino, por meio da oferta de atividades curriculares diversificadas e da ampliação da jornada escolar. Com o 

ProEMI, o MEC incentiva a flexibilização e a diversificação do currículo possibilitando a realização de práticas curriculares mais atrativas, que atendam 

aos interesses e expectativas dos estudantes do ensino médio. 

 

8.2.2 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA INTEGRAL 

 

A organização do trabalho pedagógico na Escola Bilíngue dá-se em tempo integral. Dessa forma o currículo é desenvolvido em dois turnos. Trata-

se de reformulação espaço-temporal com vistas ao êxito no processo ensino-aprendizagem, considerando o ritmo de aprendizagem, a defasagem escolar, o 

conhecimento em Libras, conhecimento em Língua Portuguesa escrita. 

 A Escola Bilíngue atende no turno matutino todas as classes bilíngues e as classes comuns do ensino regular.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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 Para as classes bilíngues dos Anos Finais do Ensino Fundamental e para as classes do Ensino Médio, no turno matutino são trabalhados os 

componentes curriculares da Base Nacional Comum e da parte Diversificada da Matriz Curricular. 

Após o término das atividades do turno matutino, os alunos almoçam no refeitório e permanecem na escola para as atividades complementares 

adicionais ao tempo regular de aula. São atividades complementares ofertadas pela Escola Bilíngue: acompanhamento pedagógico de Língua Portuguesa e 

de Matemática, capoeira, iniciação musical/banda/canto coral, artesanato, xadrez, atividades desportivas, libras e cultura surda, recreação e jogos, projetos 

e parcerias.  

Entende-se o currículo como instrumento responsável pela construção de identidades e de visão de mundo dos sujeitos sociais; não se reduz 

a um documento estático, mas é algo em movimento, é construção coletiva que deve considerar os contextos sociais, culturais, a realidade dos 

estudantes, dos profissionais da educação e a construção de saberes significativos para a transformação da realidade social. A organização do 

trabalho pedagógico na EBT dá-se em tempo integral. Dessa forma o currículo é desenvolvido em dois turnos. Trata-se de reformulação espaço-

temporal com vistas ao êxito no processo ensino-aprendizagem, considerando o ritmo de aprendizagem, a defasagem escolar, o conhecimento em 

Libras,  em Língua Portuguesa escrita e  matemático.  

Nesse contexto, a EBT oferece nas atividades da Educação Integral: 

 a) ensino da libras como primeira língua: envolve três diferentes aspectos: linguísticos, socioculturais e históricos. Com base nessa premissa, 

objetiva desenvolver habilidades de compreensão e produção em Libras, leitura e escrita em Libras, reflexão sobre como a língua de sinais funciona 

e seus usos, gramática, estudo da literatura produzida pelos surdos, desenvolvimento dos sinalários (glossários), a origem da língua de sinais e sua 

evolução;  

b) ensino da Libras como segunda língua: curso de Libras para pais e familiares, comunidade escolar e demais interessados;  

c) ensino de português com metodologia de ensino de segunda língua;  

d) matemática do cotidiano: exploração de operações matemáticas em situações do cotidiano;  

e) esporte e lazer: atividades físicas interativas e jogos pedagógicos; 

f) acompanhamento pedagógico: orientações na execução de tarefas, pesquisas e trabalhos. 
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g) laboratório de ciências: experimentos envolvendo fenômenos físicos, químicos e biológicos como ferramenta capaz de dar suporte ao 

processo de ensino-aprendizagem em ciências e 

h) laboratório de informática: para promoção da cultura digital. 

 

8.2.3 - OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Objetivo Geral 

- Garantir os direitos humanos dos surdos, resguardados os princípios éticos, identitários, culturais, educacionais e linguísticos dos DIREITOS 

UNIVERSAIS, por meio da oferta de uma educação integral com organização curricular e projetos diferenciados e específicos para o ensino adequado aos 

estudantes surdos, de forma a propiciar a inclusão plena desses sujeitos à sociedade. 

 

Objetivos Específicos 

 

- favorecer a construção do conhecimento curricular e científico; 

- promover o desenvolvimento do raciocínio-lógico e argumentativo; 

- oferecer acompanhamento pedagógico;  

- oferecer cursos de formação profissional em parceria com outras instituições, como, por exemplo, parceria com o CETEFE, UnB, Centro 

Olímpico e Instituto Federal de Brasília – IFB;  

- oferecer opções variadas de cultura, lazer, arte e esporte;  

- oferecer curso de Libras para pais, comunidade escolar e demais interessados; 

- oferecer atividades complementares e suplementares que possam contribuir para o desenvolvimento integral e ecológico dos alunos.  
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Público Alvo 

 

Todos os estudantes matriculados na Escola Bilíngue  

 

Recursos Humanos 

Professores regentes, coordenador da escola integral, educadores sociais voluntários surdos e ouvintes e parceiros diversos. 

 

Recursos Materiais  

 

- Datashow 

- lousa digital 

- notebook 

- mapas históricos, geográficos, políticos 

- globo terrestre 

- revistas, jornais 

- livros didáticos 

- material de papelaria,  artesanato 

- materiais recicláveis 

- materiais esportivos 
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- jogos diversos 

- reálias 

- DVDs  

- clássicos da literatura  

- literatura surda 

- laboratório de informática 

- sementes variadas  

- ferramentas para cultivo 

- adubos 

 

8.2.4 - METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada é a de ensino de segunda língua para a língua portuguesa escrita, base para os demais componentes curriculares e de ensino 

de primeira língua para a aquisição da libras com abordagem visual e concreta. 

As atividades e Componentes Curriculares realizados na Educação Integral – turno vespertino da Escola Bilíngue Libras Português-Escrito  

 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais) 
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Oficinas de artesanto  Capoeira Educação Ambiental - horta 

 

 

- acompanhamento pedagógico de Português e de Matemática; 

- atividades no Centro Olímpico; 

- oficinas de artesanato, pintura e colagem; 

- oficina de dança; 

- oficina de Português como Segunda Língua (ampliação do vocabulário) 

- Libras como primeira língua 

- Sala de Recurso Bilíngue 

- Horta na escola/ Jardim sustentável (projeto) 

- Informática educativa (projeto) 
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Oficina de pintura e colagem 

 

 

Ensino Fundamental (Anos Finais) 

 

- Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa; 

- Libras como primeira língua 

- Acompanhamento Pedagógico de Matemática (Projeto Letramento em matemática); 

- Sala de Recurso Bilíngue 
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- Horta na escola/- Jardim sustentável 

- Oficina de dança; 

- Estudo orientado (acompanhamento Pedagógico) 

 

Ensino Médio 

- Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa; 

- Acompanhamento Pedagógico de Matemática (Projeto Letramento em matemática); 

- Libras como primeira língua 

- Sala de Recurso Bilíngue 

- Estudo orientado (acompanhamento Pedagógico) 

- Projeto Libras ao Alcance da Ciência e da Tecnologia (Apêndice) 

- Projeto Laboratório de Ciências (parceria com o SESC de Taguatinga Norte) (Apêndice) 

- Projeto de Educação Ambiental e o Mundo do Trabalho (Apêndice) 

- Oficina de dança; 

 

Comunidade Escolar 

- Curso de Libras como Segunda Língua  

 

Cronograma de Trabalho  

Calendário do ano letivo vigente 
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Trabalhando formas geométricas Coordenação Motora Grossa Circuito no Centro Olímpico 
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Capoeira Recreação dirigida 

 

 

8.3 – RELAÇÃO ESCOLA - COMUNIDADE 

 

A Escola divulga o trabalho que desenvolve com os alunos nos meios de comunicação escrita e televisiva local, nas demais instituições de ensino 

público do Distrito Federal e junto aos familiares dos educandos matriculados. Possui também um site e uma página do facebook. A escola interage 

constantemente com os pais, em reuniões programadas, quando procurada por eles e os convocando na Escola, sempre que necessário, oferecendo serviço 

de orientação ou de apoio, inclusive com parceiros fora do ambiente escolar para confecção de óculos e atendimento psicoterapêutico. Em parceria com 

universidades locais e de outros estados, apóia estudantes universitários oferecendo entrevistas e estágios supervisionados pela equipe de professores. 

Oferece cursos de Libras para os alunos, familiares, professores e servidores da Instituição e das demais escolas públicas do DF e para a comunidade.  

Organiza palestras, na Instituição, ministradas por parceiros especializados, como UNB, Universidades locais, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 

SESI, Polícia Militar e por personalidades importantes da comunidade surda local. Organiza eventos sociais para comemorações de datas festivas tradicionais 

ou específicas da comunidade surda, como Festsurdo, Semana de Educação para a Vida, Dia do Surdo e aniversário da Lei de Libras. O evento de formatura 

dos alunos da Escola tem sido feito em parceria com outra Escola que já ofereceu atendimento especializado aos alunos surdos antes da Criação da Escola 

Bilíngue. A Escola organiza atividades extra classe supervisionadas para que os alunos interajam com a comunidade, como passeios ao Zoológico e 

Planetário, feiras culturais, exposições artísticas,  idas ao CCBB, teatros, cinema, parques, solenidades na Câmara Legislativa do DF e eventos organizados 

pela Coordenadoria Regional de Ensino de Taguatinga que envolvem as escolas, como por exemplo os Jogos Escolares.  
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8.4 – ATUAÇÃO DAS EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS PROFISSIONAIS:  

 

A Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito prevê a oferta de NÚCLEOS DE APOIO PEDAGÓGICO E DE ENSINO para organizar 

atividades e ações que atendam ao perfil necessário à Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito, à integralidade das ações que levem ao aprimoramento da 

qualidade do ensino de forma mais descentralizada, efetiva e eficaz, promovendo maior interdisciplinaridade e interação. 

Entre os Núcleos de apoio pedagógico, que atuarão de forma interligada e permanente, estão os seguintes: Núcleo de Tecnologia e Adaptação de 

Material Didático (para criação e produção de material didático visual e bilíngue). A esse núcleo está ligado um estúdio de filmagem de Libras para auxílio 

na elaboração de material didático e de avaliação; de apoio, ensino e desenvolvimento da Libras; Núcleo de LIBRAS e Cultura Surda; Núcleo de articulação 

social e mercado de trabalho; e Núcleo de avaliação e triagem. 

Entre as ações a serem desenvolvidas pelos laboratórios de apoio pedagógico encontram-se as seguintes: 

I. articulação com as demais políticas públicas que visam às especificidades e às necessidades sociais dos estudantes surdos; 

II. estímulo à organização e à ampliação de programas específicos para elaboração de material didático e paradidático ‘em’ Libras e ‘de’ Libras, e 

também ‘em’ Português-Escrito e ‘de’ Português-Escrito, com recursos de multimídia, bem como, estímulo à utilização de mídias e novas 

tecnologias como meios de inclusão educacional dos surdos nas atividades escolares; 

III. produção de material didático e paradidático pelo próprio corpo docente, com estudos que contemplem a educação de surdos, a Língua de 

Sinais Brasileira, os estudos surdos identitários e culturais, o ensino do português escrito como segunda língua, entre outros; 

IV. criação de recursos visuais que atendam à demanda por uma metodologia visual baseada na pedagogia visual, com vistas à melhoria do acesso 

à informação; 

V. garantia de condições que assegurem a continuidade dos estudos dos surdos nas demais etapas, modalidades e níveis de ensino, incluindo 

cursos pré-vestibulares, entre outras atividades acadêmicas que podem ser oferecidas no contraturno; 

VI. oferta de projetos que atendam às especificidades e às necessidades educacionais dos estudantes, dos seus familiares, do corpo docente da 
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instituição e dos demais profissionais do quadro administrativo da escola, para melhorar a adequação dos conteúdos curriculares e a formação 

integral dos estudantes; 

VII. os profissionais do EEAA estão lotados no Núcleo de avaliação e triagem da Escola Bilíngue e deverão atender a todas as etapas de ensino. 

VIII. o Núcleo de avaliação e triagem e de articulação social serão responsáveis pelos encaminhamentos necessários para o estabelecimento de 

parcerias com a área da saúde, a fim de que os estudantes com interesse na oralização possam ter o atendimento fonoaudiológico nos hospitais 

ou postos de saúde pública. 

IX. o núcleo de articulação social busca articulação com políticas públicas e parcerias que estimulem a participação dos estudantes surdos em 

eventos culturais e esportivos, com o intuito de promover o protagonismo surdo e a divulgação das atividades por eles desenvolvidas, com 

vistas à inclusão social, ao intercâmbio dos estudantes surdos com outros participantes de eventos culturais e esportivos, à participação em 

olimpíadas e paralimpíadas, à ampliação de oportunidades, à aquisição de hábitos e à identificação de talentos representativos nas áreas 

culturais e esportivas 

X. o Núcleo de articulação social e mercado de trabalho busca parcerias que promovam a formação do aluno para o mercado de trabalho. 

 

A Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito deve contar com infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades pedagógicas previstas na 

UE, com a garantia de auditório, quadra poliesportiva, laboratórios e salas ambientes com recursos didáticos e equipamentos apropriados entre outros.  

 

Entre os Núcleos de Apoio Pedagógico a Escola Bilíngue dispõe de:  

a) Núcleo de tecnologia e adaptação de material didático (para criação e produção de material didático visual e bilíngue). A esse núcleo está ligado um 

estúdio de filmagem de Libras para auxílio na elaboração de material didático e de avaliação (Apêndice 5 – Projeto do Estúdio de Acessibilidade 

didática em Libras);  

b) Núcleo de Libras e Cultura Surda, apoio, ensino e desenvolvimento da Libras;  

c) Núcleo de avaliação e triagem (a EBT conta com a equipe de SEAA) 

Entre os laboratórios de ensino estão previstos: os Laboratórios de Informática, de Ciências (Química, Física e Biologia), de Arte (dança, cênicas e 
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plásticas) entre outros que podem ser criados e organizados pelos professores da UE. Entretanto, desde a sua criação até o corrente ano dispõe-se apenas de 

Laboratório de informática.  

 

8.4.1 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

(Elaboração de material didático + estúdio de acessibilidade didática em libras) 

 

 

Núcleo destinado a produção de material didático visual e bilíngue, elaboração e criação de recursos visuais que atendam à demanda por 

uma metodologia visual – interativa. É de responsabilidade deste Núcleo a produção de material didático e paradidático, a utilização de mídias, 

tecnologias digitais, atualização da página da EBT no Facebook como forma de divulgação do trabalho realizado por essa instituição, ações em prol 

da acessibilidade, adequação de provas entre outros como meios de inclusão educacional dos estudantes surdos nas atividades escolares (inciso VI, 

do art. 3º da Lei nº 5.016/2103) da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga. 

Os profissionais que compõem esse núcleo deverão possuir aptidão em: a) interpretação educacional, com proficiência comprovada em 

Libras e língua portuguesa; b) criação e construção de material didático, com experiência na área de Surdez (em sala de aula ou sala de recursos); 

c) formação técnica na área de produção audiovisual. 

 

São atribuições dos profissionais que atuam neste Núcleo: 

 

Atribuições dos professores responsáveis pela criação e construção do material didático: 

  

I. Produzir material didático e paradidático conforme solicitação do corpo docente, de outras instâncias da SEEDF, com base nos estudos que 

contemplem a Educação de Surdos, a Libras, a Pedagogia Visual, o Ensino do português como Segunda Língua, entre outros temas pertinentes. 
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II. Criar recursos visuais que atendam o acesso à informação e aos conteúdos das diversas áreas do conhecimento; 

 

III. Criar roteiros para a produção de materiais didáticos bilíngues; 

 

IV. Elaborar projetos para as diversas mídias e formatos, desenvolvendo propostas dentro de orçamentos coerentes; 

 

V. Trabalhar de maneira integrada com os demais profissionais que compõem esse Núcleo e com os demais Núcleos da EBT, conduzindo as 

negociações necessárias para o êxito dos projetos e programas a serem desenvolvidos. 

 

Atribuições do professor intérprete educacional: 

  

I. atuar na interpretação e tradução de materiais didáticos e paradidáticos ‘em’ Libras e ‘de’ Libras, e ‘em’ Português escrito e ‘de’ Português 

escrito; 

II. atuar como mediador na comunicação libras-português-libras em prol da acessibilidade dos estudantes, professores e comunidade escolar nas 

atividades que envolvam a participação da EBT; 

 

Atribuições do técnico em audiovisual (professor de artes visuais): 

  

I. Editar fotografias de sinais, vídeos e materiais didáticos bilíngues produzidos ou adaptados aos estudantes surdos; 

II. Criar vídeos pedagógicos bilíngues para compartilhamento nas redes sociais e no site da EBT; 

III. Manusear a câmera durante a produção de vídeos e fotos, sendo responsável pela iluminação e captação de imagens; 

IIII. Acompanhar o processo da produção de materiais didáticos bilíngues desde a fase inicial do projeto até a veiculação do produto final audiovisual 

nas diferentes mídias, dimensionando prazos e recursos humanos e materiais necessários; 
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V. Propor novos modelos para a viabilização de projetos audiovisuais bilíngues, como animações, por exemplo; 

VI. Fazer manutenção de equipamentos; 

VII. Propor soluções de infraestrutura de vídeo como melhorias na iluminação e na captação de imagens. 

 

8.4.2 - NÚCLEO DE LIBRAS E CULTURA SURDA 

  

 Os profissionais de Ensino de Libras são lotados neste núcleo de apoio e desenvolvimento da Libras e atendem todas as etapas e modalidades 

da educação básica de ensino. 

São atribuições desse núcleo: 

- atendimento complementar aos estudantes da EBT conforme documento de Estratégia de Matrícula vigente; 

- ministrar cursos de Libras para formação continuada de professores e comunidade escolar; 

- promover com a instância central da SEEDF eventos, seminários, ciclo de palestras, roda de conversa que contemplem a Expansão e 

reconhecimento da Identidade Surda a nível local, regional e distrital; 

- formar estudantes surdos para o ensino da Libras; 

- acolher novos estudantes (apresentação da escola, ambientação,  sensibilização dos colegas e da turma) e familiares (esclarecimentos sobre 

a proposta pedagógica,  organização da escola, cultura e identidade surda); 

- oferecer apoio pedagógico em Libras para os diferentes componentes curriculares; 

- atuar como  mediador na comunicação libras-português-libras para os profissionais surdos da escola e para os estudantes, nos eventos da 

escola e da SEEDF, durante as reuniões, na tradução do diálogo dos filhos surdos com os pais que ainda não forem bilíngues e na tradução 

dos filhos ouvintes para os pais que são surdos, nas reuniões de pais, etc.  

- participar na composição da banca examinadora e aplicação da prova/entrevista para emissão de declaração de aptidão dos professores 

efetivos e de contrato temporário interessados em atuar na área de surdez juntamente com o CAS.  

 

8.4.3 - NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM 
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 A escola Bilíngue dispõe do Serviço de Orientação Educacional – SOE e da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA. Os 

profissionais da EEAA estão lotados no Núcleo de avaliação e triagem da Escola Bilíngue e deverão atender a todas as etapas de ensino. O SOE e o 

professor itinerante da área de surdez/DA deverão trabalhar de forma integrada com a EEAA. 

 

8.4.4  - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – SEAA  

 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem é formado pela EEAA- Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, uma equipe 

multidisciplinar, composta por Pedagogo e Psicólogo Escolar, que trabalha em parceria com a Orientação Educacional e o Atendimento Educacional 

Especializado, visando ao sucesso escolar do estudante. Regulamentado pelas Portarias: nº 254/08, nº 445/2016 e organizado segundo a OP-Orientação 

Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Essas têm o objetivo de desenvolver atividades sistematizadas que possibilitem ao estudante 

o desenvolvimento de estratégias para superação de dificuldades apresentadas. na EBT, o atendimento para os Anos Finais, o Ensino Médio e a EJA dar-

se-á primando pelo foco na assessoria à equipe pedagógica, análise e atualização documental. Na EBT, a EEAA deverá ser exclusiva para atendimento 

aos estudantes desta UE, porém, o atendimento para os Anos Finais, o Ensino Médio e a EJA é realizado  de modo itinerante. Conforme 

Orientação Pedagógica vigente. (Apêndice 4 – Projeto do SEAA e Apêndice 23 – Plano de Ação do EAA).  

Segundo CAPÍTULO V da Portaria 445/16 quanto à Organização do Serviço  Especializado de Apoio à Aprendizagem, artigo 64, o Serviço  

Especializado de Apoio à Aprendizagem será composto por: Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, (EEAA),e Salas de Apoio a Aprendizagem 

(SAA) que são organizadas por pólos para atendimento a estudantes. Essas tem o objetivo de desenvolver atividades sistematizadas que possibilitem ao 

estudante o desenvolvimento de estratégias para superação de dificuldades apresentadas. 

Segundo a Portaria vigente cada EEAA deverá acompanhar três UEs, garantindo assessoria em, pelo menos, um dia por semana até que haja 

quantitativo de profissionais que viabilize a ampliação. Dessa forma, para o ano de 2017, esta EEAA prestará um serviço itinerante às seguintes escolas: 

Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga, Escola Classe 16 de Taguatinga e ao  Centro de Educação Infantil 05 de Taguatinga. 

 

8.4.4.1 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
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A Orientação Educacional tem como pressuposto para sua prática a formação integral dos educandos, em uma atuação pautada no trabalho, 

articulado com as diversas instâncias da Unidade de Ensino da comunidade, com vistas a promover a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, 

bem como a inclusão e o fortalecimento dos direitos humanos e do exercício da cidadania. As atividades do/as Orientadores/as Educacionais, não podem 

estar aquém do contexto social, político e econômico atual e deverão estar em conexão com as atividades dos professores, do grupo gestor e dos demais 

segmentos da Unidade de Ensino, somadas ainda à orientação devida aos familiares. A participação ativa e coletiva na construção da Proposta Pedagógica 

da Unidade de Ensino também configura-se como relevante função  do Orientador Educacional. Tendo em vista a peculiaridade de cada instituição, 

resultante das dificuldades vivenciadas e dos sucessos construídos ao longo de sua história, considera-se a proposta Pedagógica como importante 

instrumento para a efetivação de ações pedagógicas condizentes à realidade cultural da Unidade de Ensino. Planejamento é o espírito de qualquer projeto 

de trabalho. O Orientador Educacional dele deve se apoderar, e de posse, traça as prioridades e as competências a serem implantadas. Com ele o profissional 

está norteado para registrar as suas ações e estratégias no campo pedagógico, com isso terá suporte para um ano mais produtivo. Enfim, o planejamento 

irá contemplar toda a comunidade da escola, que poderá conhecer e se habilitar a fazer uma avaliação do trabalho do Orientador Educacional.(Apêndice 3 

– Projeto do SOE e Apêndice 25 – Plano de Ação do SOE). 

Os profissionais que atuam no Serviço de Orientação Educacional (um profissional no diurno e um profissional no noturno) atende todos os 

estudantes matriculados na EBT em todos os segmentos da Educação Básica e na Educação de Jovens e Adultos.  

 

8.4.4.2 -  ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

 

O Atendimento Educacional Especializado oferecido pela Escola Bilíngue remete ao mencionado na Constituição Federal. O Art. 208 da 

constituição diz que: 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Não se trata de um único modelo de ensino, como o proposto no documento divulgado como AEE pelo MEC. Sem dúvida, uma série de 

estratégias propostas neste modelo são empregadas aos alunos que necessitam dessa proposta de oferta educacional.  
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A Escola Bilíngue dispõe de SALA DE RECURSOS GENERALISTA BILÍNGUE - SRGB, como parte das atividades do Atendimento 

Educacional Especializado Bilíngue.  

A Sala de Recursos Generalista Bilíngue- SRGB, espaço pedagógico cuja finalidade é oferecer AEE, em todas as etapas da educação básica e na 

modalidade de EJA, aos estudantes S/DA, SC e S/DA com outras deficiências associadas. A equipe diretiva, o corpo docente e EEAA com apoio da 

CRET/DIEE analisa a necessidade de ampliação deste atendimento para estudantes S/DA, SC que não possuem deficiências associadas, mas que são 

avaliados pelo conselho de classe da escola com necessidades pedagógicas e linguísticas, como no caso de estudantes que sofreram isolamento linguístico, 

privação cultural, defasagem escolar, o qual seria beneficiado com o atendimento na SRGB em seu desenvolvimento escolar e social. 

A SRGB deverá atender os estudantes do diurno e do noturno. No caso de estudantes S/DA com outras deficiências associadas, este atendimento 

poderá ser realizado no mesmo turno quando, após estudo de caso, for aplicada a temporalidade. No noturno o atendimento será específico para cada 

estudante considerando que a EJA atende por componente curricular, dessa forma é possível o atendimento por componente incluindo o atendimento da 

SRGB. 

Os profissionais que atuam na SRGB atuam em todos os segmentos da Educação Básica e na Educação de Jovens e Adultos, a saber: professor 

surdo ou bilíngue de Atividades–S/DA,  professor de Língua Portuguesa–S/DA e  professor de matemática S/DA ou ciências da natureza S/DA. 

a) A Sala de Recursos Generalista Bilíngue é uma sala que oferta educação bilíngue, porque as línguas de comunicação, instrução e ensino, 

nesse espaço, também são a Libras e o Português-Escrito, o que exige para o cumprimento da função, professores comprovadamente 

proficientes em libras para desenvolver as atividades pedagógicas previstas e necessárias ao acompanhamento dos estudantes. A Sala de 

Recursos Generalista Bilíngue redimensiona as ações da Sala de Recursos, com uma proposta que atua em consonância com a missão da 

Escola Bilíngue, que busca o desenvolvimento diário, para todos os estudantes que dela necessitam, de atividades pedagógicas 

complementares e suplementares específicas, oferecidas aos estudantes com outras deficiências (Apêndice 1 – Projeto da Sala de recursos 

bilíngue, Apêndice 36 – Plano de Ação). A Sala de Recursos Generalista Bilíngue– SRGB  oferece suporte educacional aos estudantes 

incluídos nas classes comuns remanescentes da antiga Escola Classe 21 de Taguatinga, estudantes estes que apresentam Necessidades 

Educacionais Especiais (Apêndice 2 – Projeto da sala de recursos generalista). 

 

8.4.4.3 -  ITINERÂNCIA DA ÁREA DA SURDEZ 

 

Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a itinerância é definida como: “serviço de orientação e supervisão 
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pedagógica” desenvolvido por professores especializados que fazem visitas periódicas às escolas para trabalhar com os estudantes que apresentem 

necessidades educacionais especiais e com seus respectivos professores (MEC, 2001, p. 50).  

São professores especializados: os professores que atuam em salas de recursos, em classes especiais, nos atendimentos curriculares específicos, 

nas instituições educacionais especiais, nas escolas bilíngues, nas classes hospitalares, como intérpretes e guias-intérpretes, na itinerância. 

 

Objetivo da itinerância: 

- viabilizar a remoção de barreiras ao desenvolvimento do estudante no processo de aquisição da aprendizagem.  

A atuação do professor itinerante incide diretamente na adequação das práticas a que o estudante é submetido, bem como no desenvolvimento de 

condições que o capacite a ajustar-se e a apreender aspectos  relativos às dimensões cognitivas e socioemocionais referentes a essas práticas. O foco de 

atuação da itinerância será o estudante, o professor e a família. 

O professor itinerante desempenha uma função múltipla constituída pelas ações isoladas ou combinadas das seguintes atividades, de acordo com a 

especificidade de sua área de atendimento: 

• articular com a equipe dos Serviços de Orientação Educacional e das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem para definir  estratégias  

pedagógicas  de  suporte  ao  estudante,  à família e ao professor, quando necessário; 

• apoiar e acompanhar pedagogicamente os professores das classes especiais; 

• orientar familiares e estudante, quando solicitado; 

• participar de conselho de classe, de estudos de caso de estudantes para efeito de avaliação, de remoção, de promoção e de intervenção pedagógica; 

• participar de reuniões de coordenação pedagógica nas instituições educacionais da área de abrangência de sua atuação, para orientar e apoiar os professores 

regentes; 

• orientar a direção da instituição educacional quanto à organização das turmas; 

• apoiar a formação continuada dos professores das classes comuns e do serviço de apoio especializado; 

• apoiar a instituição educacional nas ações de orientação e de preparação para acolhimento do estudante com necessidades educacionais especiais no 
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contexto escolar; e 

• articular com os professores de sala de recursos a viabilização de  outros  atendimentos especializados necessários ao processo educacional do estudante 

com necessidades educacionais especiais. 

Para a eficiência dessa oferta é preponderante a atuação de um profissional especializado em conhecimentos e recursos específicos na área de 

educação especial e inclusão educacional. Tal condição permitirá uma orientação apropriada quanto a adequações curriculares e a estratégias pedagógicas 

inclusivas ajustadas às necessidades educacionais dos estudantes, bem como, favorecerá a comunicação entre esses estudantes e seu(s) respectivo(s) 

professor(es). 

Os aspectos administrativos e operacionais relativos à vida funcional do professor itinerante são de responsabilidade da equipe gestora da instituição 

educacional de sua lotação e os aspectos pedagógicos, de responsabilidade da unidade de gestão central de Educação Especial, em parceria com as Diretorias 

Regionais de Ensino.  

Fonte: Orientação Pedagógica: Educação Especial (2010; p.92-95) 

 

8.5 – ATUAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS - ESV 

 

Os Educadores Sociais Voluntários – ESV  atuam: 

a) no acompanhamento do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais – ANEE dando apoio ao aluno no desenvolvimento de todas as 

atividades escolares durante a permanência desse aluno na escola; 

b) no apoio ao desenvolvimento das atividades complementares ofertadas pela Escola Bilíngue: acompanhamento pedagógico de Língua 

Portuguesa, acompanhamento pedagógico de Matemática, oficinas de artesanato, oficinas de xadrez, atividades desportivas, oficinas de libras e 

cultura surda, recreação e jogos, projetos entre outros. 

 

Para viabilizar essa proposta, a EBT necessita de Educadores Sociais Voluntários - ESV, como também, da contratação de professores 

específicos para o atendimento na Educação Integral. 
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● Acompanhamento Pedagógico de Apoio à Alfabetização:  

○ 1 ESV para atender EI e  AI 

● Acompanhamento Pedagógico de Matemática:  

○ 1 ESV para atender EI e  AI 

○ 1  ESV para atender AF e EM 

● Acompanhamento Pedagógico de Português:  

○ 1  ESV para atender AF e EM 

● Acompanhamento Pedagógico de Libras e Cultura Surda:  

○ 1 ESV para atender EI e  AI 

○ 1  ESV para atender AF e EM 

● Esporte e Lazer 

○ 1 ESV para atender EI AI e  

○ 1 ESV para atender  AF e EM 

● Cultura digital: 1 ESV para atender todos os segmentos 

●  Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

○ 1 ESV para atender EI AI e  

○ 1 ESV para atender  AF e EM 

● Arte e cultura -  

○ 1 ESV para atender EI AI e  

○ 1 ESV para atender  AF e EM 

Para os estudantes S/DA com outras deficiências associadas que façam jus ao monitor ou ao Educador Social Voluntário Especial - ESVE ou 

ao guia intérprete, estes necessitarão do profissional para sua participação nas atividades da Educação Integral.  

 

9 - COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA  
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9.1 - COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

1. Conhecimento do próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, valorizando os cuidados com a própria saúde, as relações sociais, respeitando o 

meio ambiente e a diversidade, tornando-se consciente de seus direitos e deveres.  

2. Percepção de si como pessoa única, inserida num grupo social, capaz de relacionar-se com outras pessoas, tendo uma imagem positiva de si, sabendo 

expressar seus desejos e suas necessidades, tomando decisões, dentro de suas possibilidades, contribuindo assim para o desenvolvimento de sua 

autonomia. (currículo da educação básica – educação infantil 28 ) 

3. Produção e apreciação da arte como forma de expressão, desenvolvendo o gosto, o cuidado, o respeito e a valorização pela sua própria produção, 

pela produção dos colegas, de diferentes artistas, gêneros, estilos e épocas.  

4. Compreensão das relações estabelecidas entre os códigos linguísticos, entendendo a escrita como forma de expressão e registro e a leitura como 

instrumento para ampliar a visão de mundo.  

5. Conhecimento e desenvolvimento dos conceitos de número, espaço e forma, grandezas e medidas, com a finalidade de solucionar situações do 

cotidiano, por meio da resolução de problemas. 

 

9.2 - COMPETÊNCIAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EJA 

 

1. Percepção de si como pessoa, pertencente a um grupo social, em suas diversidades, capaz de relacionar-se e de intervir nas práticas sociais, culturais, 

políticas e ambientais, consciente de seus direitos e deveres. 

2. Apropriação de conhecimentos, articulando-os e aplicando-os para elaboração de propostas que possam intervir na realidade, desenvolvendo a 

cooperação, coletividade, solidariedade e cidadania. 

3. Apreensão da norma padrão da língua portuguesa escrita e compreensão de suas variedades linguísticas e das várias linguagens: corporal, escrita, 

literária, matemática, artística, científica, tecnológica, filosófica e midiática, na perspectiva do letramento, bem como acesso ao conhecimento de uma 

língua estrangeira, construindo e aplicando conceitos, para entender a si próprio, ao mundo, e ampliar sua visão, contribuindo para sua plena participação 
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social. Para essa competência, leva-se em conta a flexibilidade necessária à priorização do conteúdo pela forma, tendo em vista a língua portuguesa ser 

segunda língua da maioria dos estudantes da instituição e, em decorrência, ser ensinada como segunda na sua modalidade escrita. 

4. Conhecimento, compreensão e identificação das semelhanças e diferenças culturais, religiosas, étnico-raciais, geracionais e de gênero, a fim de 

valorizar a sociodiversidade, ampliar a capacidade crítico-reflexivo, articulada à formação para o mundo do trabalho, priorizando a ética, o 

desenvolvimento da autonomia e do pensamento, opondo-se à exclusão social e à discriminação. 

5. Compreensão dos fenômenos naturais, dos processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e científica e das manifestações socioculturais, 

colocando-se como sujeito que observa, investiga e transforma as situações e, com isso, transforma a si mesmo. 

6. Interpretação, seleção e organização de informações e dados apresentados por diferentes fontes para decidir e resolver situações-problema. 

 

10 - METODOLOGIA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

O trabalho pedagógico da escola está pautado numa metodologia de ensino visual e bilíngue.  

I. No trabalho compartilhado e no compromisso individual e coletivo dos professores e demais profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos;  

II. No atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada um mediante abordagens apropriadas;  

III. Na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais e culturais do entorno;  

IV. Na contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem seja relevante e socialmente significativa;  

V. No cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias.  

 

Na Escola Bilíngue, a Metodologia de ensino é visual. Sugere-se ao professor preparar suas aulas em power point, no seu notebook, e projetar, 

durante a aula, pelo projetor de multimídia da escola. As atividades são preparadas com apoio de recursos visuais (sem poluição visual). 

Evita-se planejar atividades que levem os alunos a copiar textos. A prática da cópia, da prova com consulta e da pesquisa que leva à cópia de 
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conteúdos sem nem se preocupar com o que está escrito, é abolida. Atividades extraclasse são planejadas e inseridas no calendário escolar (visita a 

exposições, feiras etc.). 

A seguir apresenta-se uma Proposta de Sequência Didática, fruto de discussões, da experiência e do planejamento coletivo do corpo docente e 

sugere-se a organização de slides pelo professor. 

 

10.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

1º Definição do tema  

- leitura de mundo: contextualização e trabalho com temas transversais: Educação para Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos humanos, Educação para a Sustentabilidade).   

 

2º Apresentação de um texto sobre o tema definido conforme nível da turma 

 Leitura do texto pelo aluno apenas com os olhos 

 O aluno sublinha as palavras desconhecidas 

 

3ºEstudo do vocabulário com apoio de imagens 

 Palavra = significado adaptado + imagem relacionada + sinal em Libras 

 Exemplo: frase (vocabulário contextualizado: a palavra em uso) com apoio de imagem 

 

4º Atividades de fixação do vocabulário 

 Atividades para relacionar palavra e imagem (pode-se utilizar os comandos: ligue, associe, enumere) 
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 Atividades para relacionar  palavra e significado 

 Atividades com frases (pode-se utilizar o comando complete com apoio do banco de palavras) 

 

5º Elaboração de glossário  

O aluno registra num caderno ou portfólio o vocabulário aprendido para consulta quando necessário. 

 

6º Retorno à leitura do texto 

 O aluno realiza novamente a leitura com os olhos (agora com conhecimento das palavras desconhecidas) 

 Leitura coletiva:  pode-se pedir que um aluno leia um parágrafo e faça a interpretação em Libras 

 

7º Interpretação coletiva do texto (perguntas direcionadas: O que? Como? Onde? Por que?) 

 

8º Atividades de interpretação de texto 

 

9º Técnica: Tempestade de palavras sobre o tema explorado (registrar no quadro) 

 

10º Produção escrita com apoio do banco de palavras registrado no passo anterior 

 

Obs. Para os alunos que estão em processo de alfabetização do português escrito, sugere-se que o professor explore o 3º e o 4º passo antes da 

apresentação do texto, assim quando o aluno ler o texto já conhecerá o novo vocabulário. 
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11 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

“Avaliar é a possibilidade de se organizar o trabalho pedagógico de maneira que os professores e os 

estudantes consigam efetivar aprendizagens embasadas em objetivos educacionais.” 

 

A Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito adota em sua prática, uma avaliação com caráter processual, formativo e participativo de forma 

contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em consideração tanto as estratégias didático-pedagógicas propostas como os processos de aprendizagens 

dos estudantes, procurando atender as diretrizes de avaliação da SEDF triênio 2014/2016.  

Nesse contexto a avaliação passa a ser processual, contínua e sistemática, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança. 

 

❖ A avaliação no contexto escolar  de acordo com as Diretrizes de Avaliação da SEDF: 

 

➢ Envolver responsabilidades mútuas; 

➢ Promover a aprendizagem dos professores, dos alunos e da Instituição Educacional; 

➢ Avaliação está ligada à organização do trabalho pedagógico; 

➢ Articulação do pensar e do fazer; 

➢ Tomar conhecimento de seus avanços e dificuldades. 

 

❖ Avaliação Formativa 
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➢ Favorece a socialização; 

➢ Contempla os aspectos cognitivo, afetivo e psicossocial; 

➢ Pensamento crítico; 

➢ Busca incessante de compreensão das dificuldades e dinamização de novas oportunidades de conhecimentos; 

➢ Avalia todos os aspectos envolvidos no processo com a participação de todos os segmentos educacionais. 

➢ Avaliação informal – não é prevista, não há registros, o aluno não tem conhecimento 

➢ Avaliação formal – inst. de avaliação, inclui feedback e automonitoramento. 

 

❖ Orientações Procedimentais 

➢ Diante da pluralidade e diversidade que caracterizam a educação, é preciso que o professor repense sobre sua formação inicial e continuada para 

que possa atender às necessidades do fazer docente. 

➢ A avaliação passa a ser compreendida como aprendizagem, fazendo com que os procedimentos utilizados em torno das atividades sejam relevantes 

para o processo de aprendizagem, possibilitando ao professor: Planejar > Interpretar > Rever Metas > Compreender a trajetória de 

aprendizagem > Estabelecer uma comunicação efetiva entre professores, alunos, familiares e gestores. 

➢ A diversificação dos instrumentos avaliativos, viabilizam em maior número e variedade de informações sobre o trabalho docente, percursos de 

aprendizagem e de reflexão de como os conhecimentos estão sendo concebidos pelas crianças. 

➢ A avaliação deve ser um processo inclusivo, com atitudes pautadas em valores éticos, socialmente construído. Enfim, a Avaliação formativa promove 

a reflexão-ação-reflexão na organização do trabalho pedagógico do qual participa a comunidade escolar. 

 

❖ Avaliação Formativa: avaliação para as aprendizagens 
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Conceitos e práticas: avaliar para aprender na Educação Básica e nas suas respectivas modalidades. A avaliação possui diversas funções. Contudo, 

a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que na avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar 

e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa 

adotada. 

Embora a avaliação seja um termo polissêmico, entende-se que instrumentos e procedimentos pelos quais a análise qualitativa sobreponha-se àquelas 

puramente quantitativas podem realizar de maneira menos injusta o ato avaliativo. Daqui decorrem o olhar e a intervenção humana que os sistemas 

computadorizados não são capazes de atingir. 

Não são os instrumentos e procedimentos que definem a função formativa, mas a intenção do(a) avaliador(a), no caso o(a) professor(a), e o uso 

que se faz deles (HADJI, 2001). Nesse sentido apoiamos a utilização de instrumentos, procedimentos e formas diferenciadas (variadas) que contribuam 

para a conquista das aprendizagens por parte de todos os estudantes (VILLASBOAS, 2008). Este é o sentido da avaliação para as aprendizagens e não 

simplesmente da avaliação das aprendizagens. A diferença é que a primeira promove intervenções enquanto o trabalho pedagógico se desenvolve e a 

segunda, também denominada de avaliação somativa, faz um balanço das aprendizagens ocorridas após um determinado período de tempo,podendo 

não ter como objetivo a realização de intervenções (VILLAS BOAS, 2013). 

Nestas Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF estas duas funções da avaliação co-existirão, seja no nível da aprendizagem, institucional e 

de redes ou em larga escala, sem que haja dicotomia ou mesmo disparidade entre elas. Contudo, acredita-se que a avaliação formativa servirá para que 

se conduzam os processos de maneira atenta e cuidadosa para que não se priorize o produto (quantidade) em detrimento da qualidade que deve ser 

considerada em todo o decurso.Quem avalia e quem é avaliado? Na concepção formativa a resposta é: todos. De igual maneira acredita-se que na função 

formativa pode-se promover as aprendizagens de todos por meio da autoavaliação e do feedback (retorno). Estes comporão um movimento dialético 

no qual os atores poderão tomar como elemento valioso o diálogo que se estabelecerá. Sabe-se que as aprendizagens são diferenciadas e que o aprender 

dos profissionais que avaliam são afetos ao exercício da atuação profissional (LIBÂNEO, 1994). Assim, a avaliação formativa torna-se elemento da 

formação contínua porque exige, também, estudo e formação em avaliação e em outras temáticas a ela relacionadas. A avaliação diagnóstica e a 

autoavaliação entram neste cenário como potencializadoras da avaliação formativa. A primeira porque não se dissocia do fazer e das observações diárias 

que devem ser registradas, a segunda porque autoavaliar-se é a maneira pela qual o estudante e demais atores da escola podem se inserir e aprender 

sobre si enquanto aprendem. Para que este processo autoavaliativo ocorra é indispensável que o estudante e os profissionais da escola conheçam os 

critérios da avaliação e os objetivos do trabalho pedagógico. No caso da autoavaliação, recomenda-se a não utilização de notas porque desviam a atenção 

do estudante do principal objetivo que é o de perceber-se em seu processo de aprendizagem. 
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O feedback ou retorno de informações aos aprendizes é indispensável para que o processo avaliativo formativo ocorra, seja em sala de aula ou no 

exercício profissional, por possibilitar que o avaliado se mantenha informado sobre suas aprendizagens. 

Trata-se de um recurso pedagógico alinhado à avaliação formativa por possibilitar, aos sujeitos, perceber seus avanços e fragilidades e buscar se 

autorregular para aprender mais. A progressão continuada das aprendizagens, também defendida por nós, coaduna-se com essa perspectiva de avaliação, 

uma vez que implica avançar enquanto se aprende e aprender à medida que se progride. Não se aceitam nesta SEEDF práticas de promoção automática 

que consistem em regularizar o fluxo escolar sem a garantia das aprendizagens necessárias.  

NA EDUCAÇÃO INFANTIL, a avaliação se dá principalmente pela observação sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, 

relatórios, portfólios (exposição das produções pelas crianças). As reflexões, análises e inferências oriundas dessa sistemática comporão o Relatório 

Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral - RDIA, este terá sua publicização semestral, porém sua elaboração é diária. Nesta etapa se faz 

presente, de maneira forte e determinante, a avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças. Esta avaliação possibilita a 

observação das suas manifestações de aprendizagem e  

progresso. O cotidiano e as interações na creche e na escola da educação infantil apresentam-se sob fortes cargas afetivas. A esse respeito convém 

lembrar que se tende a manifestar, na escrita dos relatórios ou registros avaliativos, a comunicação simbólica revelada nos gestos, nos silêncios, nas 

manifestações de choro, de alegria, de irritação e nos afetos e desafetos que ocorrem na relação professor-aluno. Importa lembrar que a escola não deve 

rotular nem definir a criança em razão das manifestações aqui listadas, bem como não pode resumir os registros avaliativos fazendo constar neles, 

apenas, elementos captados pela avaliação informal. A observação, devidamente planejada, sistematizada e acompanhada do registro das informações 

coletadas, constitui a avaliação formal. A instituição deve primar pela observância e cumprimento do currículo a fim de que sejam alcançados os 

objetivos propostos para a educação infantil. 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, além dos registros pessoais, o docente conta com instrumentos legais para a descrição do 

desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe. Devem constar nesses documentos todas as 

informações referentes às aprendizagens já construídas e ainda não construídas pelo estudante,bem como as intervenções necessárias para progressão 

ininterrupta desse processo. Assegurar a progressão continuada das aprendizagens dos estudantes se mostra imprescindível para reverter o cenário do 

fracasso escolar, uma vez que traz em seu bojo a avaliação formativa e assegura a todos os estudantes o direito legal e inalienável de aprender e prosseguir 

seus estudos sem interrupções. A Vivência, estratégia adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da Educação Básica e assegurada pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 9394/96, possibilita esse avanço, promovendo os estudantes para o ano escolar seguinte sempre que seu progresso for 

evidenciado. Esse processo não ocorre dissociado de um processo avaliativo diagnóstico de caráter formativo.  

NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, as atividades pedagógicas e avaliativas que melhor se adéquam a um processo formativo são: 
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observação, entrevistas, resolução de problemas, criação de documentários, filmagens, trabalhos em grupos, dramatizações, leituras e discussões 

coletivas, desafios à criatividade, avaliação por pares, portfólios, criação e gestão de blogs, sites, entre outras. Em contraposição a um sistema avaliativo 

que promove a fragmentação do conhecimento e a passividade do estudante frente a ele, a avaliação formativa se apresenta como recurso pedagógico 

em condição de promover aprendizagens significativas e de instrumentalizar o aluno para a construção do conhecimento, sob a mediação do professor. 

Para tanto, é preciso superar as iniciativas individuais em prol de ações pedagógicas coletivas, articuladas dentro da escola por projetos interdisciplinares. 

É necessário mudar a “cultura avaliativa” de todo o grupo docente para que os resultados em termos de aprendizagens se efetivem (VILLAS BOAS, 

2009, p. 139). Todos os sujeitos que participam da organização do trabalho pedagógico precisam revelar pelas suas práticas a intencionalidade de 

promover a avaliação formativa. 

O ENSINO MÉDIO requer organização do trabalho pedagógico voltada para a conquista das aprendizagens por todos os estudantes e para a superação 

da avaliação quantitativa e classificatória, dando lugar à avaliação formativa, cujos princípios exigem que a avaliação diagnóstica, que a acompanha, 

aponte as necessidades de intervenções pedagógicas, oferecidas constantemente. É importante ressaltar que os instrumentos/procedimentos avaliativos 

devem expressar claramente os objetivos de aprendizagens e os critérios de avaliação. No ensino médio os estudantes são incentivados a participar da 

construção de objetivos de aprendizagem e dos critérios de avaliação.  

As várias atividades realizadas pelos estudantes constituem os instrumentos/procedimentos avaliativos, como os trabalhos individuais, em grupos, 

debates, júris simulados, produção de textos nos diferentes gêneros, listas de exercícios, produções orais, relatórios de pesquisas e visitas, entrevistas 

gravadas ou não, montagem de curtas, documentários, painéis, além de outros instrumentos e procedimentos . Eles sinalizam a possibilidade de a escola 

realizar outra sistemática de avaliação desde que envolva os estudantes e negociem os critérios e objetivos que devem ser atingidos para que a formação 

seja, de fato, de boa qualidade. Segundo a perspectiva da avaliação formativa, não se adotam esses instrumentos/procedimentos simplesmente para 

atribuição de nota, mas para que se constate o que os estudantes aprenderam e se identifiquem as intervenções a serem realizadas. Esse é o sentido da 

avaliação formativa. Não se "corrigem" as produções dos estudantes. Elas são apreciadas e analisadas com o intuito de se oferecerem novas 

possibilidades de aprendizagem. Comparam-se as aprendizagens do próprio estudante para que se conheça 

sua trajetória e ela possa ser impulsionada. Igualmente importante e necessária é a real participação dos estudantes no processo avaliativo. O 

protagonismo estudantil iniciado no ensino fundamental ganha força no ensino médio, por meio da autoavaliação pelo estudante e da avaliação por 

pares (avaliação por colegas). O fato de os estudantes se avaliarem e avaliarem as produções dos colegas contribui para o seu amadurecimento intelectual 

e pessoal, ao mesmo tempo em que potencializa suas aprendizagens de forma colaborativa e propositiva. A mediação docente é fundamental e pode 

ser decisiva, afinal o professor é, ao mesmo tempo, avaliador e pesquisador da sua prática por refletir conjuntamente com os estudantes sobre os 

avanços e as dificuldades inerentes ao cotidiano das ações no interior da escola. 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL é uma modalidade transversal que perpassa toda a educação básica, exige processos de avaliação que sejam pautados na 
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função diagnóstica, que não pode ocorrer, apenas, na ocasião do ingresso do estudante. Se praticada de maneira processual e permanente a diagnose 

reforça e auxilia a avaliação formativa que atuará sobre as condições de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, antecipando situações de aprendizagem deterministas em relação ao destino escolar desses 

estudantes e estabelecendo condições de sucesso dos mesmos no ensino comum e apontando para o alcance do término de sua escolarização na 

Educação Básica. A entrevista sistemática com os pais, mães ou responsáveis que convivem com o estudante se torna elemento fortalecedor das análises 

e registros da avaliação do estudante atendido nesta modalidade. A criação de portifólios, pelos estudantes e com a cooperação das suas famílias, 

potencializa a avaliação formativa em quaisquer das etapas em que o estudante esteja inserido. No tocante aos exames em larga escala ou quaisquer 

outras formas de coleta de dados avaliativos ou não, as crianças e os adolescentes não podem ser excluídos, eles devem fazer parte de todo e qualquer 

movimento ou ação pedagógica que adentre a escola. A avaliação na educação especial tem o caráter formativo quando avalia para incluir e quando 

inclui para aprender. 

NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA a avaliação escolar, em seus diferentes processos e espaços, não poderá renovar as exclusões a 

que esse público foi submetido ao longo dos tempos. Portanto, destaca-se que a avaliação formativa é aquela que encoraja, orienta, informa e conduz 

os sujeitos sociais (jovens, adultos e idosos) em uma perspectiva contínua que estimule a autorregulação das suas aprendizagens. Para tanto são utilizados 

instrumentos e procedimentos avaliativos que compreendam e reconheçam os saberes adquiridos a partir das trajetórias de vida dos estudantes e das 

suas relações com o mundo do trabalho. A maneira como articulam os novos conhecimentos construídos na escola com aqueles trazidos pelos 

estudantes sinaliza a importante utilização da avaliação diagnóstica, elemento da avaliação formativa, que pode romper com a lógica autoritária da 

avaliação classificatória. A construção de memorial analítico-reflexivo que pode ser incorporado ao portfólio ou a outro instrumento que o docente 

desejar constitui-se como importante instrumento para construção da autoestima positiva e o desenvolvimento do estudante da EJA por meio da 

compreensão da própria história de vida. 

Fonte: Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 2014/2016; pp.10-15. 

 

Ações coletivas e cooperativas para discussão de questões avaliativas são realizadas nas coordenações, conselhos de classe e reuniões de pais e 

mestres. 

 

11.1 – AVALIAÇÃO DO ALUNO 

A Escola Bilíngue considera a avaliação formativa e a avaliação qualitativa dos alunos de todos os níveis da educação básica, oferecidos na instituição, 



109 

 

e de todo o processo que envolve o ensino e aprendizagem. Desta forma, a avaliação abrange quatro segmentos: o do aluno, o do professor, o do material 

didático, o da instituição. 

O corpo docente valoriza a avaliação processual e formativa do aluno. O aluno é avaliado em sua totalidade, tomando-se como ponto de partida a 

evolução, o desenvolvimento do aluno com relação a si mesmo. A avaliação é, então, global, privilegiando-se o desenvolvimento do agir e do pensar com 

autonomia, uma vez que as atividades desenvolvidas durante as aulas visam ao desenvolvimento do raciocínio lógico, da memória  

visual, entre outras habilidades importantes ao desenvolvimento de um indivíduo crítico de seu mundo, protagonista de sua história e ativo na sociedade. 

A avaliação do rendimento escolar é de competência primeira dos docentes em suas respectivas disciplinas e projetos e é realizada mediante a 

utilização de estratégias e instrumentos adequados, inseridos no Projeto Político Pedagógico da Escola. A elaboração de instrumentos avaliativos visuais é 

de suma importância.  

 

11.1.1 - FORMAS DE REGISTROS DE AVALIAÇÃO 

Escola Bilíngue utiliza-se dos diversos instrumentos de avaliação previstos nas diretrizes da SEEDF (2014-2016), mas destaca aqui alguns formatos 

específicos de avaliação: 

a. Portafólios – os portafólios documentam o desenvolvimento escolar dos alunos; são montados com as atividades de uma mesma componentes 

ou de diferentes componentes como é o caso de Português como primeira língua (classes comuns) e como segunda língua (classes bilíngues). 

- O portafólio de produções de textos, por exemplo, pode ser confeccionado ao longo do ano. O professor recomenda a confecção de um 

portafólio a fim de acompanhar o desenvolvimento textual dos alunos. E este poderá ser apresentado na Feira Literária da escola. 

b. Avaliações impressas – as provas impressas podem ser objetivas ou subjetivas, elaboradas em Língua Portuguesa. No caso das classes 

bilíngues, levando-se em consideração a adequação textual para a segunda língua, com o vocabulário já trabalhado em sala ou com eventuais 

glosas com definição, a fim de que os alunos possam responder a suas provas individualmente. 

- As provas de Língua Portuguesa devem ser elaboradas de forma que seja toda realizada pela leitura e interpretação do aluno. Nem os comandos 

são traduzidos para a Libras, a fim de que sejam lidos e interpretados pela leitura direta dos alunos. 

- As provas impressas contam com o apoio visual por meio da inserção de imagens que oferecem pistas visuais auxiliares da compreensão dos 

alunos. 

- À exceção das provas de Língua Portuguesa, as provas impressas podem vir acompanhadas da sua tradução e vídeo gravado em Libras. 
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c. Avaliações em vídeo - avaliações produzidas diretamente em Libras ou traduzidas para Libras, gravadas em vídeo; 

- As avaliações em Libras – preparadas em vídeo e traduzidas no estúdio de filmagem, apêndice do laboratório de confecção de material didático. 

- As avaliações em vídeo são gravadas no estúdio de filmagem da instituição.  

Elas poderão ser aplicadas, individualmente, no laboratório de informática da escola: as provas são instaladas em todos os computadores. Todas 

elas são editadas com menus para cada questão, a fim de que os alunos possam voltar, com facilidade, a cada questão, quantas vezes quiserem. 

As avaliações em vídeo também poderão ser aplicadas em sala de aula com apoio do projetor de slides, de uma televisão ou de outros recursos 

tecnológicos. 

d- Avaliação Diagnóstica: Uma avaliação diagnóstica padronizada é aplicada em cada componente ou área de conhecimento, antes do início das 

atividades com os alunos (início do 1º bimestre/1º semestre e início do 3º bimestre/2º semestre). Essa atividade é preparada por cada professor 

em sua áres do conhecimento, a partir da definição do currículo e de uma matriz de avaliação para cada disciplina, com critérios de distribuição 

da questões avaliadas, em blocos de conhecimento e com gradação de dificuldades. Essa atividade diagnóstica pode ser aprimorada à medida 

em que vão sendo encontradas novas propostas e melhores possibilidades de organização da avaliação. Ao final de cada ano, os alunos repetem 

a mesma avaliação diagnóstica aplicada no início do ano, a fim de se aferir o progresso do aluno. 

Nas classes comuns é realizada a cada início de semestre letivo nos componentes de Língua Portuguesa e Matemática em formato de simulado.  

e- Avaliação Diagnóstica para nivelamento/reagrupamentos: testes diagnósticos são aplicados no início de cada semestre letivo e ao final do 

ano letivo para agrupar os estudantes por níveis de aquisição e proficiência em Libras e em Língua Portuguesa Escrita. Testes diagnósticos 

também são aplicados com o objetivo de realizar reagrupamentos dos estudantes conforme seus conhecimentos matemáticos. 

f- Anamnese: no componente de Educação Física, o professor, ao iniciar suas atividades pedagógicas, preenche uma ficha de anamnese, que fica 

disponível para o caso de haver necessidade de uma eventual consulta, por exemplo, durante as atividades da educação integral. 

g- Avaliação temática: a partir do conteúdo explorado em sala de aula é selecionado um texto para enriquecer, aprofundar o tema. Um glossário 

é registrado abaixo do texto e questões de interpretação e compreensão do texto são elaboradas.  

h- Provas objetivas- para facilitar a memorização, as provas objetivas devem conter itens com, no máximo, 4 alternativas. As provas objetivas 

devem conter textos bastante objetivos e devem ser elaboradas com pistas visuais que auxiliem a compreensão da informação e da memória das 

atividades desenvolvidas em sala, os comandos das provas devem ser claros e curtos, com verbos de ação escritos em caixa alta.  

i- Provas subjetivas: as provas subjetivas devem conter comandos com perguntas claras, na ordem direta e com informações pontuais, a fim de 
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não confundir o aluno. Provas ou questões que exijam respostas dadas “oralmente”, experiência auditiva ou habilidades sonoras não têm lugar 

na Escola Bilíngue.  

j- Provas Orais: constituem-se em provas de expressão em Libras com questionamentos do professor elaborados em Libras e respostas do aluno 

expressas em Libras. 

k- Teste de avalição da aquisição do Português escrito: a avaliação diagnóstica do aluno surdo é realizada tendo como base o desenvolvimento 

linguístico na sua 1ª língua, a língua de sinais. Durante o período de alfabetização, o aluno passará por diversos níveis e seu desenvolvimento será 

avaliado em três dimensões: a) uso da Libras, b) escrita do português escrito, c) leitura do português escrito. 

Na Educação infantil o aluno surdo deverá iniciar a alfabetização em Língua de sinais e será avaliado de acordo com o uso da língua para a 

comunicação com seus pares e expressão de suas necessidades básicas. No 1º ano dos Anos iniciais, o aluno deverá ter saído do nível básico de 

uso da língua e ser capaz de narrar fatos e transmitir recados. Será observado a troca da mímica e de sinais domésticos pela língua de sinais 

própria da comunidade surda brasileira – Libras. A partir do 2º ano, espera-se que o aluno já não se expresse apenas por sinais soltos, mas faça 

uso da língua em função social plena com transmissão de mensagem completa. Neste nível o aluno estará pronto para dar início à alfabetização 

em português escrito. Desde a Educação Infantil o aluno já estará em contato com o português escrito, e o desenvolvimento da leitura do 

português se dará mediante a memorização da imagem da palavra. O registro escrito da língua portuguesa depende da memorização visual da 

palavra. A avaliação diagnóstica da leitura do aluno surdo se dará mediante a quantidade de vocabulário que o aluno demonstre a relação 

palavra/sinal/contexto. 

l- Dever de casa: o uso formativo do dever de casa é aplicado na EBT e este poderá ser realizado no contraturno e o aluno ainda contará com o 

apoio do Educador Social.  

m-  Recuperação contínua: aplicada com foco na avaliação para as aprendizagens. 

Para a avaliação da Língua Portuguesa Escrita, existe um código para marcação das correções nos textos produzidos individualmente pelos 

alunos. A correção coletiva também é empregada no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa escrita, tomando-se como base os textos 

individuais e coletivos produzidos pelos alunos, com ênfase na apresentação das diferentes formas de se dizer uma mesma ideia, em português escrito. 

Uma ênfase é dada na leitura de textos, em todas as disciplinas, levando-se em consideração que esse processo inicia-se com textos mais curtos 

e vão ampliando-se, até que os alunos leiam com autonomia. 

Uma das avaliações aplicadas ao longo do processo educacional de cada bimestre é elaborada a partir do tema gerador escolhido pelos 

professores no início do ano e trabalhado durante todas as atividades escolares. 

Em todas as avaliações, em especial no que diz respeito aos textos escritos em língua portuguesa, a forma não pode ser avaliada em detrimento 

do conteúdo. 



112 

 

Na prática pedagógica e avaliativa (especialmente dos anos finais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio e da EJA segundo e terceiro 

segmentos), desaconselha-se a estratégia de mandar o aluno copiar atividades ou textos do quadro e avaliações que levam à cópia de respostas e provas 

com consulta que também remetam a cópia. A pesquisa que leva à cópia também não é aconselhável. 

As avaliações aplicadas nas disciplinas, para os alunos da EJA baseiam-se nos seguintes percentuais: (a) 50% da avaliação dos alunos é formativa, 

computada por meio da oferta de trabalhos desenvolvidos ao longo do bimestre, os quais têm a culminância com a organização de portafólios passíveis 

de registrar o avanço gradativo e processual do aluno durante sua participação nas atividades escolares. Também faz parte dessa avaliação, a assiduidade, 

participação, disciplina realização das tarefas, auto-avaliação, respeito ao regimento escolar e às pessoas entre outros e (b) 50% da avaliação dos alunos 

é computada por meio da aplicação de, no mínimo, duas provas temáticas, com base nos conteúdos trabalhados ao longo do período; uma avaliação é 

aplicada no primeiro terço do semestre e outra no final do semestre. 

As avaliações aplicadas aos Anos Finais e Ensino Médio também seguem a escala de 0 a 10 .O valor de 50% é computado da seguinte maneira: 

40% prova objetiva mesclada com questões subjetivas acrescida de 10% em uma questão temática na qual o aluno terá que redigir um pequeno texto 

sobre o tema escolhido. Os outros 50% que compõem a nota ficam a critério de cada professor, com a proposta de trabalhos, portafólios, apresentações, 

cartazes etc. 

Com relação à avaliação em Língua Portuguesa, é preciso conhecer a estrutura da Língua de sinais e a estrutura da Lìngua Portuguesa de forma 

contrastiva para que seja possível avaliar melhor as produções dos estudantes surdos: 

[...]omissões que ocorrem na Libras em relação aos artigos, preposições e flexões verbais ou nominais (gênero, número) nos levam a pensar que a 

gramática da Libras seria mais “simplificada” em relação ao português, mas não se trata disso. Enquanto que no português há e lementos conectivos 

indicados com palavras, na Libras esses mecanismos são discursivos e espaciais, estando incorporados ao movimento ou em referentes espaciais. 

(FERNANDES, 20123; p.62) 

 

Colocar em prática critérios diferenciados de avaliação na escola significa reconhecer e respeitar a diferença linguística dos alunos surdos e evitar que 

ocorram atos arbitrários de discriminação e marginalização no contexto escolar. Um olhar diferenciado nas produções escritas de alunos surdos é ponto 

de partida para concretizar, na prática, o diálogo com as diferenças, respeitando as possibilidades e limitações de seu aluno, para valorização de sua 

                                                 
3 FERNANDES, Sueli. Comunicação em Língua Brasileira de Sinais Libras. 2. ed. Universidade Federal do Paraná-UFPR.  Curitiba, 2012. 
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identidade surda. (Fernandes, 20074, p.17) 

 

11.2 - AVALIAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Na Escola Bilíngue, o professor é orientado a avaliar diariamente sua prática pedagógica, construindo e reconstruindo caminhos, métodos e 

estratégias mais adequados e eficazes ao desenvolvimento dos alunos dentro da proposta de uma educação bilíngue. 

Os resultados das avaliações dos alunos são analisados pelo professor de forma a avaliar o que precisa ser enfatizado na continuidade do 

processo. 

A formação continuada do professor contribui com o processo de auto-avaliação do professor, na medida em que essa formação acontece não 

somente por sua participação em cursos específicos, como na participação em grupos de estudo dentro da própria escola, durante as coordenações ou 

na carga residual do professor. 

 

11.3 - AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

Dada a carência de material didático específico para o desenvolvimento de atividades bilíngues que envolvem as duas línguas oferecidas como 

meio de comunicação, instrução e ensino na instituição (Libras e Português-Escrito), grande parte do material didático utilizado pelos professores nas 

salas de aula da Escola Bilíngue é criada pelo próprio professor, com apoio da coordenação pedagógica e do “núcleo de apoio didático para criação de 

material didático visual e bilíngue”, de forma a se criar, aplicar, avaliar, reelaborar e reavaliar os materiais produzidos.  

 

11.4 - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

                                                 
4

FERNANDES, Sueli. Avaliação em Língua portuguesa para alunos surdos: algumas considerações. Curitiba, SEED/SUED/DEE, 2007. 
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A avaliação institucional acontece por meio da auto-avaliação de toda a comunidade escolar, da equipe diretiva, dos professores e dos alunos, 

considerando a filosofia educacional proposta pela instituição, a prática pedagógica dos professores e o desempenho dos alunos. Essa avaliação dá-se  

conforme calendário da SEEDF, com reflexões acerca dos pontos positivos, dos pontos negativos, com ênfase no que precisa permanecer como está 

e o que precisa ser melhorado (Apêndice 45 – Modelos de formulários para avaliação institucional). O espaço das coordenações pedagógicas, reuniões 

coletivas e o conselho de classe são espaços privilegiados de entrelaçamento dos três níveis de avaliação: das aprendizagens, institucional e de rede. 

Como parte da avaliação institucional, o desempenho dos alunos nas avaliações externas, ou seja, nos exames nacionais de larga escala, em 

especial, nas provas do SAEB, Prova Brasil e ANA, bem como os resultados/boletins de desempenho do PAS e ENEM/ENCCEJA são considerados 

relevantes para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e para a retomada da prática pedagógica do professor. 

A comissão formada pelo Grupo de Trabalho, criado pela Portaria nº 148 de 20 de junho de 2013, da SEEDF, com redação atualizada na 

Portaria nº 258 de 10 de outubro de 2013, apresentou à Subsecretaria de Educação Básica da SEDF um primeiro relatório com as ações da EBT, em 

março de 2014 (Distrito Federal, 2014ª- acervo da EBT). 

 

11.5 ORIENTAÇÕES PROCEDIMENTAIS 

 

Diante da pluralidade e diversidade que caracterizam a educação, é preciso que o professor repense sobre sua formação inicial e continuada para 

que possa atender às necessidades do fazer docente. 

A avaliação passa a ser compreendida como aprendizagem, fazendo com que os procedimentos utilizados em torno das atividades sejam relevantes 

para o processo de aprendizagem, possibilitando ao professor: 

     - Planejar – Interpretar – Rever Metas – Compreender a trajetória de aprendizagem – Comunicação efetiva entre professores, alunos, familiares e 

gestores. 

A diversificação dos instrumentos avaliativos, viabilizam em maior número e variedade de informações sobre o trabalho docente, percursos de 

aprendizagem e de reflexão de como os conhecimentos estão sendo concebidos pelas crianças. 

A avaliação deve ser um processo inclusivo, com atitudes pautadas em valores éticos, socialmente construídos. Enfim, a Avaliação formativa 
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promove a reflexão-ação-reflexão na organização do trabalho pedagógico do qual participa a comunidade escolar. 

 

11.6  - CONSELHO DE CLASSE 

 

O Conselho de Classe faz parte das ações realizadas pela coordenação pedagógica,  supervisão pedagógica e equipe diretiva juntamente com o 

coro docente e discente da escola.Também participam os profissionais da Sala de Recursos, EAA e SOE. É realizado bimestralmente com objetivo: verificar 

a situação geral da turma, quais alunos apresentam dificuldades, em quais conteúdos e que estratégias serão adotas pela escola juntamente com o professor 

para sanar as dificuldades apresentadas.  

Durante o conselho de classe são definidas estratégias como reagrupamento interclasse e intraclasses, projetos interventivos, encaminhamentos para 

a orientação educacional e sala de recurso bilíngue observados: os níveis de aquisição linguística; comprometimentos cognitivos; aquisição tardia da língua 

de sinais; aquisição da língua de sinais naturalmente (1ª língua); problemas comportamentais; deficiências associadas à surdez; sindormes e outros. Os 

resultados detectados incluem: melhora no relacionamento entre os pares, melhora no comportamento dos alunos, melhora na obediência ao cumprimento 

de regras e melhora na aprendizagem como um todo. 

 

12 -  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

O ensino oferecido pela Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga deve primar pela modalidade regular, específica e 

especializada da educação bilíngue, com o mesmo currículo da rede pública de ensino, permitidas adequações, complementação e suplementação de 

Componentes Curriculares ou atividades pedagógicas, conforme necessário. 

Essa proposta curricular tem respaldo no inciso V do Art. 2º da Lei Nº5.016, de 11 de janeiro de 2013, que diz que o desenvolvimento das 

políticas públicas educacionais deve ser realizado por meio de escola pública bilíngue de Libras e língua portuguesa escrita, em que devem ser ministradas 

todas as disciplinas curriculares, em todos os níveis da educação básica, e é assegurada a preservação dos mesmos componentes curriculares da Base 

Nacional Comum no currículo da Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito, permitidas a adequação, a complementação e a 

suplementação, conforme necessário. 
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As adequações, complementação e suplementação do currículo estão previstas no Projeto Político Pedagógico da UE e têm a colaboração dos 

professores das áreas específicas, com experiência na educação de surdos, além da colaboração da comunidade escolar, garantindo-se o componente 

curricular Libras, em todos os níveis da escolaridade e a substituição do Componente Curricular de Língua Portuguesa como primeira língua, oferecida, 

normalmente, nas escolas regulares convencionais, pelo Componente Curricular de Língua Portuguesa como segunda língua. Os demais componentes, 

porém, seguem o fluxo curricular da educação básica, considerando-se os aspectos necessários às questões identitárias e multiculturais, 

imprescindíveis à educação que envolve alunos surdos. Ao mesmo tempo, a literatura surda deve ser contemplada ao lado da literatura universal. 

É propósito da Escola Bilíngue a construção democrática de um currículo escolar que rompa com a dicotomia entre o pensar e o agir. Tem-se como 

fundamento os contextos sociais, culturais e a realidade dos estudantes. A construção coletiva do currículo deverá buscar a construção das identidades sob 

a perspectiva dos sujeitos, parte integrante da realidade social onde estão inseridos, rompendo as representações sociais negativas a respeito das pessoas 

surdas. 

Entende-se o currículo como instrumento responsável pela construção de identidades e de visão de mundo dos sujeitos sociais; não se reduz a um 

documento estático, mas é algo em movimento, é construção coletiva que deve considerar os contextos sociais, culturais, a realidade dos estudantes, dos 

profissionais da educação e a construção de saberes significativos para a transformação da realidade social. 

Nessa perspectiva, o currículo escolar é mais do que conteúdo aprendido; refere-se às relações sociais vividas no interior da escola, ao conjunto de 

valores que cercam nossas vidas e deve promover a construção da identidade e valorização da cultura surda. O currículo é o coração da escola; por meio 

dele é possível ajudar a formar seres humanos éticos, solidários, comprometidos com a o respeito aos direitos humanos, a diversidade e com a transformação 

da realidade social. 

Nessa construção, a Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito oferece o currículo da escola regular com adequações aos alunos surdos, acrescido 

do Componente Curricular de Língua Portuguesa como segunda língua – em caráter substitutivo ao Componente de Língua Portuguesa como língua 

materna, oferecida, normalmente, nas escolas regulares. Oferece, também, o Componente Curricular de Libras em todos as etapas de escolaridade. O ensino 

da Libras precisa iniciar na Educação Infantil e se estender por todas etapas de ensino da Educação Básica. O letramento visual das crianças surdas em 

escrita da língua de sinais envolve leitura de textos em Libras, sinalizados e escritos. A escrita da Libras é uma forma de registro que utiliza grafemas 

(visemas) que representam constituintes da própria língua. A leitura e escrita da língua de sinais podem motivar os estudantes surdos a lerem e escreverem 

também na Língua Portuguesa. A leitura e escrita em Libras deve estar inserida no currículo escolar, considerando a importância da escrita para o 

desenvolvimento da cultura da humanidade. 

Os demais componentes curriculares, porém, seguem o fluxo curricular da educação básica, considerando-se os aspectos necessários às questões 

identitárias e multiculturais, imprescindíveis à adequação curricular e à educação que envolve alunos surdos. Ao mesmo tempo, a literatura surda deve ser 
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contemplada ao lado da literatura universal. 

A língua portuguesa oral será oferecida por meio de ações em parceria com a rede de saúde, somente quando for opção da família e não será oferecida 

na escola. O espaço para essa oferta será na área de saúde, conforme já anuncia o Decreto 5626/2005. 

 

12.1 - COMPONENTE CURRICULAR DE LIBRAS 

 

O componente de Libras torna o aluno surdo capaz de ser instruído na sua primeira língua para garantir seu desenvolvimento global e o 

desenvolvimento da cidadania; foi introduzida no currículo da EBT, em 2014 e 2015, da seguinte forma:  

 

a) para as classes bilíngues no Ensino Médio: o Bloco 1 da semestralidade oferece 1 h/aula de Libras no horário destinado à Prática Diversificada – PD; 

enquanto o Bloco 2 da semestralidade oferece 2 h/aulas de Libras no horário que seria destinado ao componente de Espanhol. 

 

b) para as classes bilíngues nos anos finais do Ensino Fundamental: o componente de Libras é oferecida em 2h/aulas, sendo 1 h/aula na carga horária 

de Ensino Religioso e 1 h/aula na Parte Diversificada - PD. 

 

d) para as classes bilíngues nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 3h/aulas no contraturno, desenvolvidas durante as atividades da Escola Integral. 

e) para as classes comuns dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 1h/aula no mesmo turno de aula. 

 

No ano de 2016 a disciplina de Libras foi ministrada da seguinte forma: 

 

a) para as classes bilíngues dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 1h/aula no matutino e 3h/aula distribuídas nas atividades do contraturno na 

Educação Integral 
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b) para as classes bilíngues dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio: 3h/aula no matutino e 3h/aula distribuídas nas atividades do 

contraturno na Educação Integral 

Para composição da Carga Horária de Libras no matutino, o componente de Educação Física é trabalhado no contraturno (turno vespertino) 

juntamente com outras atividades da Escola Integral. Dessa forma no turno matutino, a carga horária destinada a Educação Física e Ensino Religioso é 

suprida pelo componente de Ensino de Libras. 

c) para as classes comuns dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 1h/aula no mesmo turno de aula. 

Essa proposta tem respaldo no inciso V do artigo segundo da Lei Nº. 5.016/2013, que define para a Escola Bilíngue: 

preservar os mesmos componentes curriculares da Base Nacional Comum no currículo da Escola 

Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito, permitidas a adequação, a complementação e a 

suplementação, conforme necessário, garantindo-se o componente curricular Libras, em todos os níveis 

da educação básica. 

 

O artigo segundo e o parágrafo primeiro da minuta de regulamentação da Lei também trata do tema com a seguinte redação: 

Art.2º O trabalho pedagógico realizado pela Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português-Escrito 

do Distrito Federal deve primar pela modalidade de educação bilíngue  

específica, seguindo as concepções teórico-práticas constantes do Currículo em Movimento da rede 

pública de ensino, ao qual devem ser incluídos o Currículo da Disciplina de Português como Segunda 

Língua e o Currículo da Disciplina de Libras, em todas as etapas da Educação Básica; das Diretrizes de 

Avaliação Educacional e do Regimento Escolar desta Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, permitidas adequações, complementações e suplementações de Disciplinas, atividades 

pedagógicas e demais arranjos que se fizerem necessários para que se garanta o acesso, a permanência e 

o sucesso dos estudantes registradas no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar - UE. 

§ 1º. As adequações, complementações e suplementações ao Currículo previstas no Projeto Político 

Pedagógico da UE terão a colaboração dos professores das áreas específicas, com experiência na 
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educação de surdos, a colaboração de propostas construídas e desenvolvidas em outras UEs da 

Federação, além da colaboração da comunidade escolar. 

 

O ensino da Libras precisa iniciar na Educação Infantil (inclusive o Programa de Educação Linguística Precoce) e se estender por todas etapas 

de ensino da Educação Básica.  

 

Assim, o componente curricular de Libras deverá estar organizado no currículo da EBT da seguinte forma:  

 

a) para as classes bilíngues no Ensino Médio: o Bloco 2 da semestralidade oferece 4 h/aula de Libras (substitutivo à carga horária de  Prática 

Diversificada – PD e Espanhol);  

b) para as classes bilíngues nos anos finais do Ensino Fundamental: o componente de Libras é oferecido em 3h/aulas, substitutivo à carga 

horária de Ensino Religioso e de Parte Diversificada - PD; 

c) para as classes bilíngues da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental: o componente de Libras é oferecido 

diariamente compondo um total de 5h/aulas por semana; 

d) para as classes bilíngues da EJA: 1º segmento: 5h/aulas, 2º e 3º segmento: 1h/aula (substitutivo à carga horária de Ensino Religioso).  

 

12.2 - PROPOSTA CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA PRECOCE 

 

O programa de Educação Linguística Precoce tem por meta garantir a educação bilíngue às crianças surdas a fim de promover a aquisição da 

linguagem, em período propício, e o conhecimento de mundo, de forma a garantir o desenvolvimento linguístico, cognitivo, emocional, psíquico, 

social e cultural, bem como a formação da identidade da criança, a partir da promoção do desenvolvimento bilíngue dessas crianças (Lei 5016/2013).  
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Perfil do profissional:  

 

O atendimento de Libras é realizado por professor de atividades e o atendimento de desenvolvimento psicomotor é realizado por professor do 

componente curricular de Educação Física, ambos os profissionais deverão ser bilíngües (Libras e Português Escrito), prioritariamente Surdos. O 

professor desenvolverá o atendimento conforme Estratégia de Matrícula vigente e deverá ter aptidão na área de educação precoce conforme portaria 

de distribuição de carga vigente. 

 

Operacionalização do programa: 

 

O procedimento adotado é o seguinte:  

 a- reunião com a família para esclarecer os procedimentos adotados pela instituição e as línguas e modalidades de língua empregadas na 

instrução de todos os alunos, sem exceção.  

b- avaliação e triagem realizada pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

c- orientação do supervisor pedagógico da EBT sobre a língua de instrução da escola, a Libras, esclarecendo que não haverá acompanhamento 

de um intérprete de Língua Portuguesa. 

 

Atendimento individual ou em grupo diário em Libras e desenvolvimento psicomotor 

 

Público alvo: 

 

São Crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade S/DA, SC, ouvintes filhos de pais surdos, irmãos de surdos, cujos pais façam a opção pela 
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instrução em Libras; desde que o percentual de crianças ouvintes não ultrapasse o percentual de 60% de crianças S/DA, SC, respeitando a prioridade 

de vagas para as crianças surdas, tendo em vista que estas necessitam da aquisição da libras para sua comunicação e desde que haja autorização da 

Diretoria de Ensino Especial – DIEE/SEEDF.  

 

 

12.3 – PROPOSTA CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Os profissionais que atuam nessa etapa de educação necessitam compreender as especificidades da Educação Infantil e a concepção da criança 

como sujeito de direitos e necessidades, exigindo atuação pautada no cuidar e educar. 

O eixo integrador específico da Educação Infantil – Educar e cuidar, brincar e interagir - precisa ser considerado juntamente com os eixos gerais 

do Currículo da Educação Básica da SEDF: diversidade, sustentabilidade humana, cidadania e aprendizagens. 

O trabalho pedagógico com a infância implica respeitar, acolher e valorizar a diversidade, a sustentabilidade humana, a cidadania e as aprendizagens. 

O cotidiano escolar está  repleto desses eixos concretos, emergentes e que reclamam ações sobre questões, como: diversidade cultural e biodiversidade, 

diversidade em relação à orientação sexual e configurações familiares, diversidade étnico racial, inclusão das crianças que possuem deficiência, atendimento 

à heterogeneidade e à singularidade, direito às aprendizagens, infâncias vividas ou roubadas, convivências entre as gerações 

 

12.3.1 - MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1º Período e 2ºPeríodo (turma multietária conforme Estratégia de Matrícula)  

 

Conhecimento de Mundo 

- Movimento 
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- Artes Visuais  

- Rítmo  

- Linguagem Oral em Libras e Linguagem Escrita em LP 

- Natureza e Sociedade  

- Conhecimento Lógico-Matemático 

 

Formação Pessoal e Social 

- Identidade e Autonomia  

Conteúdos mínimos para nortear o trabalho e a avaliação do professor para a educação infantil - 04 anos: 

Desenvolvimento Global do Aluno  

• Reconhecimento do seu nome, nome de familiares e colegas fazem parte do alfabeto datilológico  

• Reconhecimento dos numerais até 05.  

• Escrita do pré-nome.  

• Conceitos básicos: grande/pequeno, alto/baixo, dentro/fora, etc. 

• Coordenação motora grossa (correr, subir, pular, saltar, chutar, rodar, etc.) e fina (desenhar, traçar, colorir, etc). 

• Lateralidade.  

• Reconhecimento de si mesmo como indivíduo; 

• Reconhecimento de si mesmo como parte integrante e essencial de sua família.  

• Cores primárias. 
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• Esquema corporal. 

• Orientação espacial. 

 

Objetivos mínimos para nortear o trabalho e a avaliação do professor para a educação infantil 05 anos: 

Desenvolvimento Global do Aluno 

Ao final do ano o aluno deve: 

• Reconhecer o vocabulário explorado como: nome, escola, família e outros. 

• Relacionar número e numeral até 10. 

• Escrever o pré nome 

• Dominar os conceitos: alto/baixo, grande/pequeno, macio/duro. 

• Identificar cores primárias e secundárias. 

• Reconhecer o alfabeto. 

• Dominar a lateralidade. 

• Ter orientação espacial. 

• Ter desenvolvido a coordenação motora grossa (correr, subir, pular, saltar, chutar, rodar, etc.) e fina (desenhar, traçar, colorir, etc.), 

 esquema corporal. 

• Identificar as ordens: do maior para o menor, crescente e decrescente, etc.(sem obrigatoriedade). 

• Identificar as cores secundárias – algumas cores – as mais usadas 
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Concordamos que seja silábico o pré-requisito e não uma obrigatoriedade, pois depende de muitos fatores como: estímulo familiar, maturidade, 

interesse. 

 

Metas de ensino da Escola Bilíngue  

● 1º Período-  

✓ Escrita do pré-nome. 

✓ Diferenciação dos conceitos básicos 

✓ Reconhecimento Letras/número 

✓ Contagem em libras até 10 

● 2º Período –  

✓ Alfabeto – reconhecer e fazer relação letra/datilologia 

✓ Números até 09 – relacionar número/quantidade 

• experiências voltadas ao conhecimento e cuidado de si, do outro, do ambiente; 

.. A compreender e a usar expressões faciais e corporais. 

.. Recursos visuais; 

.. Experiência na vida cotidiana; 

.. Hábitos de higiene pessoal; 
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.. Brincar, deve explorar espaços e praticar ações físicas, como subir, descer, pular, saltar, rolar etc., 

.. Interagir com diferentes parceiros em diferentes agrupamentos, usando sinais, gestos, expressões faciais e movimentos corporais de modo que a 

comunicarem-se intencionalmente. 

.. Comunicar-se com diferentes parceiros em duplas ou em pequenos grupos, usando gestos, sinais, expressões faciais e movimentos corporais, para 

expressar as suas ideias, manifestar as suas vontades e sentimentos. 

.. Aprender a expressar suas intenções, pensamentos e sentimentos, a comunicar suas próprias necessidades e opiniões, bem como aceitar as necessidades, 

direitos e opiniões de outras pessoas surdas. 

.. Construir a identidade como menino ou menina surda; 

.. Aprender a familiarizar-se com a própria imagem corporal, expressar-se corporalmente e/ou em sinais os motivos, as razões e as próprias vivências, a 

nomear suas brincadeiras e atividades preferidas e as não desejadas, a reconhecer sensações produzidas por diferentes estados fisiológicos, a comunicar em 

sinalizadas que está com sede, fome, dor, frio, etc., e a solicitar aconchego em situações cotidianas. 

.. Aprender a cuidar do ambiente, ou seja, a jogar lixo em recipientes próprios, separando, com a ajuda do professor, papéis de outros materiais que podem 

ser reciclados, a consertar objetos que foram estragados, a cuidar e preservar as plantas em geral e a conhecer os cuidados que se deve ter em relação a 

animais de estimação. 

.. Aprender a guardar os brinquedos e materiais nos devidos lugares depois de utilizá-los nas atividades. 

.. Cuidar das plantas em jardins e hortas e preservá-las, a cuidar de animais domésticos, a diminuir a produção de lixo e a separar o lixo em recipientes 

próprios para envio a centros de reciclagem. 

• experiências de brincar e imaginar; 

.. Brincar de procurar e achar objetos escondidos. 

.. Participar as brincadeiras, como jogar bola, colocar e tirar objetos de recipientes, encaixar peças de madeira ou empilhar cubos, e perceber a lógica do 

tamanho dos objetos a serem encaixados. 

.. Participar junto com crianças surdas de brincadeiras de roda, de cirandas, imitando gestos, expressões faciais e imitando de animais. 

..  Tocar no ombro dela ou piscar a luz. .. Jogos simbólicos; 



126 

 

.. Contar as histórias infantis: clássicos da literatura infantil e da literatura surda. 

.. Dramatizar de personagens das histórias infantis por meio de expressões faciais e corporais. 

.. Aprender a dança como expressão da musicalidade desperta muito prazer nas crianças surdas, necessário de sintam a vibração no tablado ou madeira. 

.. Construir e consertar os brinquedos (móbiles, carrinhos, castelos com diferentes materiais, pipas, mascaras, ursos ou bonecas, etc. 

..  Aprender a montar o quebra cabeça com ajuda do professor que deverá explicar sobre os jogos e suas regras. 

.. Brincar de pular corda, amarelinha, corda, pega-pega entre outras brincadeiras infantis. 

• experiências de exploração da linguagem corporal;  

.. Explorar os desafios maiores oferecidos pelo espaço, como andar, correr, saltar, saltitar, pular para baixo, subir, etc. 

.. Explorar os objetos de diferentes características (formas, pesos, texturas, tamanhos, cores e etc.) 

.. Explorar a coordenação motora. 

• experiências de exploração da linguagem verbal, o que, para as crianças surdas, se refere à Língua Brasileira de Sinais;  

.. Conversar em grupo sobre fatos da vida cotidiana. 

.. Conhecer as histórias infantis com apoio de gravuras visuais e ilustrações de livros por meio da LIBRAS. 

  Entender aspectos da temporalidade: ontem, hoje e amanhã. 

• experiências de exploração da natureza e da cultura. 

.. Aprender a conhecer o próprio corpo, nomear, em sinais, algumas partes do mesmo, a observar seu crescimento, a comparar e entender as 

diferenças entre meninos e meninas. Entre os próprios meninos e entre as meninas. 

 

12.4 - ENSINO FUNDAMENTAL 

 



127 

 

O Ensino Fundamental destina-se à formação do estudante, objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de 

autorrealização e exercício consciente da cidadania plena. O art. 3° da LDB/96 dispõe sobre a obrigatoriedade a todos, da segunda etapa da Educação 

Básica, garantindo os princípios de igualdade, da liberdade, do reconhecimento do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, além da valorização 

de professores/as e da gestão democrática do ensino público como garantia de padrão de qualidade. O exercício do direito atende ao fim maior da 

educação, personalizado no pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercer a cidadania e para a qualificação para o trabalho (LDB/96, art. 

22). 

Nessa perspectiva, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEDF revisa a lógica de sua organização curricular, a qual não 

apenas substitui uma proposta curricular por outra, mas visa garantir um currículo constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno 

do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos/das estudantes com os conhecimentos historicamente 

acumulados e contribuindo para construir as identidades dos/das estudantes. 

Assim, o currículo propõe modos distintos de encarar o homem e a sociedade, de conceber o processo de transmissão e elaboração do 

conhecimento e de selecionar os elementos da cultura com as quais a Unidade de Ensino objetiva trabalhar, resignificando os conteúdos escolares.  

O estabelecimento “didático” de habilidades e conteúdos em cada série/ano, longe de funcionar como fator de limitação na aquisição de 

informações e das aprendizagens significativas, serve como norteador na busca do conhecimento associado aos princípios éticos, as relações sociais e 

as exigências do mundo do trabalho que fazem da educação o maior desafio e a necessidade mais premente da sociedade. 

Nesse sentido, para efetivar o desenvolvimento de competências e habilidades dentro do Ensino Fundamental para além do saber fazer, é 

necessário adotar um referencial metodológico que dê visibilidade ao currículo e uma identidade à prática pedagógica reflexiva. 

Dessa maneira, professores/as e estudantes devem eleger o diálogo como eixo das relações e fundamento do ato de educar. Portanto, uma 

proposta curricular é apenas um ponto de partida. O início de uma longa jornada, completamente dependente dos/das professores/as, estudantes e 

dos outros sujeitos que irão utilizá-las, pois são incontroláveis e imensuráveis as aprendizagens que acontecem dentro da Unidade de Ensino. Cada um 

dos sujeitos educativos traz saberes adquiridos, em suas experiências dentro e fora do espaço escolar, com seus desejos, sonhos e necessidades, 

compondo um roteiro multicultural, ou seja, aquele que reflete as muitas “vozes”, orquestrando um currículo “oculto”, presentes nas entrelinhas do 

cotidiano educativo. 

 

"Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir". 

Steve Jobs  
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12.4.1- PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A organização curricular do Ensino Fundamental tem como fundamento a prática pedagógica, os princípios e valores emanados da CF/88 e da 

LDB/96. O Currículo da Educação Básica da Rede Pública de Ensino propõe flexibilidade e descentralização, reforçando a necessidade de construção 

de uma identidade coletiva em que as decisões e responsabilidades sejam compartilhadas em todas as etapas e modalidades de ensino, tendo como base 

o respeito aos direitos e deveres de estudantes, bem como aos/às professores/as e a comunidade escolar. 

Ressaltamos que é durante os primeiros anos de escolarização que o/a estudante tem a oportunidade de vivenciar experiências significativas de 

aprendizagem. Pois, nas propostas político-pedagógicas do ensino fundamental, o/a estudante é o centro do planejamento curricular e será considerado 

como sujeito histórico e de direitos, que atribui sentidos à natureza e a sociedade nas práticas sociais que vivencia, produzindo 

 cultura e construindo sua identidade pessoal e social. Como sujeito de direitos, o/a estudante terá participação ativa na discussão e implementação das 

normas que regem as formas de relacionamento na escola e fornecerá indicações relevantes a respeito do que trabalhado no currículo. 

Durante o percurso no Ensino Fundamental, o/a estudante tem a oportunidade de se conhecer e de conhecer o “outro” em espaços de 

socialização próprios dessa fase de desenvolvimento; de fazer escolhas, fortalecer sua autoestima e sua subjetividade. 

A LDB/96, em seu art. 32, com a redação dada pela Lei nº. 11.274/2006, afirma que o Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 

anos, gratuito na Unidade de Ensino pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, com o objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Nessa perspectiva, assegurar a todos/as os/as estudantes um tempo/espaço ressignificado de convivência escolar e oportunidades concretas de 

aprender, requer do/da professor/a uma prática educativa fundamentada na existência de sujeitos, como afirma Freire (1998, p. 77), “um que ensinando, 

aprende, outro que aprendendo, ensina”. É a dialética desse processo que torna a educação uma prática social imprescindível na constituição de 
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sociedades verdadeiramente democráticas. 

Para atender a constituição de um tempo/espaço maior de ensino obrigatório no Brasil, o ensino fundamental foi ampliado para nove anos, 

com atendimento obrigatório de crianças a partir dos seis anos de idade (Lei nº 11.274/06). Este é um movimento mundial que tem duas intenções, 

conforme o Plano Nacional de Educação – PNE e a determinação legal (Lei n° 10.172/2001, meta 2 do Ensino Fundamental), "oferecer maiores 

oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças 

prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade". 

Ao final do ano de 2004, o governo do Distrito Federal promulgou a Lei Nº 3.483 de 25 de novembro, que estabeleceu a ampliação e implantação 

gradativa, de oito para nove anos, a duração mínima do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Com isso, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal iniciou em 2005 a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, nas instituições 

educacionais vinculadas à Rede Pública de Ensino da Diretoria Regional de Ceilândia, e nas demais DRE gradativamente até o ano de 2008. 

A inclusão, mediante a antecipação do acesso, é uma medida contextualizada nas políticas educacionais focalizadas no Ensino Fundamental. 

Não se trata de transferir para as crianças de seis anos de idade os conteúdos e atividades tradicionais da primeira série, mas de conceber uma nova 

estrutura de organização pedagógica em um ensino fundamental de nove anos. 

Nesse sentido, foi construída uma estratégia pedagógica diferenciada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, denominada 

Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, em que o objetivo geral é garantir à criança a aquisição de leitura/escrita/letramento, na perspectiva da ludicidade, 

bem como o seu desenvolvimento integral. Com essa estratégia, o ensino fundamental organizou-se em regime de ciclo no período inicial de 

alfabetização (1º ao 3º ano) e em regime seriado do 4º ao 9º ano do EF 9 anos. 

O currículo do ensino fundamental dos anos iniciais tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Na base nacional comum constam os conhecimentos a que todos os estudantes devem ter acesso, 

independentemente da região e do lugar em que vivem; de forma a legitimar a unidade: das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios e dos projetos políticos-pedagógicos das escolas. 

Na parte diversificada se localiza a maior diferenciação entre as orientações curriculares das diversas regiões, Estados, Distrito Federal e 

Municípios brasileiros, pois os conteúdos, temas ou disciplinas aqui definidos pelos sistemas de ensino e escolas explicitam as características regionais, 

culturais, sociais e econômicas e possibilitam a contextualização do ensino nas diferentes realidades existentes nas escolas brasileiras. 

A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado e não podem ser consideradas 

como dois blocos distintos. 
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No desenvolvimento do currículo a formação básica do cidadão, objetivo do ensino fundamental deve estar articulado às áreas do conhecimento 

e as dimensões da vida cidadã: saúde; sexualidade; vida familiar e social; meio ambiente; trabalho; ciência e tecnologia; cultura; linguagens. 

Para atender a esse objetivo, as áreas de conhecimento obrigatórias no currículo do ensino fundamental constituem-se em: 

 

LINGUAGENS: 

Língua Portuguesa 

Língua Estrangeira Moderna 

Arte 

Educação Física 

      Matemática 

Ciências da Natureza 

Ciências Humanas 

História 

Geografia 

Ensino Religioso (currículo em movimento da Educação Básica – GDF/SEDF – ensino fundamental – anos iniciais) 

 

12.4.2 - METAS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA AS CLASSES COMUNS  

● 2º Ano 

✓ Nível A3 

✓ Leitura, produção escrita e oral 
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✓ Adição e subtração com reagrupamento 

✓ Noções de multiplicação e divisão 

✓ Quantidade até 999 

✓ Resolução de problemas 

● 3º Ano – A4 

✓ Leitura, produção escrita e oral 

✓ Adição e subtração com agrupamento e desagrupamento 

✓ Multiplicação e divisão simples 

✓ Quantidades até 9.999 

✓ Resolução de problemas 

● 4º Ano – nível ortográfico 

✓ Leitor proficiente 

✓ Produção escrita e oral 

✓ Adição e subtração com reagrupamento 

✓ Multiplicação com 2 algarismos 

✓ Divisão com algarismo no divisor 

✓ Números romanos, frações, medidas, tabelas e gráficos; interpretar problemas e quantidades até o milhar. 

● 5º Ano – nível ortográfico 

✓ Leitor proficiente 
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✓ Produção escrita e oral 

✓ As quatro operações com os níveis de dificuldade 

✓ Números romanos, frações, medidas, tabelas e gráficos; interpretar problemas e quantidades superiores a classe dos milhares. 

 

OBJETIVOS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO 

 

✓ Expressar-se oralmente em diferentes situações e contextos (experiências, vivências, situações do cotidiano). 

✓ Reconhecer o alfabeto com consciência fonológica e topografia. 

✓ Identificando letras maiúsculas e minúsculas e as possibilidades de combinação para formação de sílabas e palavras. 

✓ Ler e escrever palavras compostas por sílabas: C/V. 

✓ Ler e escrever em caixa alta, reconhecendo letras de diferentes formas. 

✓ Estabelecer relação entre significante (relação palavra/objetivo). 

✓  Sistematizar a escrita com as devidas segmentações, evitando junções arbitrárias (grupo de força), considerando desvios. 

✓ Estabelecer os três níveis de leitura (objetiva, avaliativa e inferencial) em pequenos textos verbal e não-verbal, compreendendo a necessidade 

e o prazer de ler, na perspectiva do letramento. 

✓ Reconhecer e ler diversos gêneros textuais, mais próximos do contexto escolar, com base em suas características gráficas. 

✓ Produção de Textos simples 

 

MATEMÁTICA - 2º ANO  

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Ler e escrever numerais de 0 a 999, estabelecendo relações entre números e quantidade, além da escrita por extenso.  

• Ler e escrever números ordinais de 1º a 49º.  

• Compreender o sistema de numeração decimal até a ordem das centenas, desenvolvendo atividades de agrupamentos e desagrupamentos, além 
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do valor posicional dos números, composição e decomposição.  

• Correspondência biunívoca; sequencial oral numérica e zoneamento.  

• Realizar contagem sequencial nas ordens crescente e decrescente a partir de agrupamentos (2 em 2, 3 em 3, 5 em 5...).  

• Resolver situações-problema com  significação (orais com registro) e operações de adição e subtração envolvendo unidade e dezena (ideias de 

juntar, acrescentar, retirar, comparar, partilhar, agrupar e medir) com agrupamento e desagrupamento.  

• Compreender as ideias de multiplicação (ideia da soma de parcelas iguais) e divisão (ideia de distribuição equitativa ou repartição utilizando 

peças manipuláveis, desenhos e problemas em forma de estória.  

• Resolver situações-problema, valendo-se de conceitos de dezena, dúzia, metade, dobro. 

Reconhecer cédulas e moedas (sistema monetário), compreendendo o significado de troco e composição aditiva de valores (valores maiores 

como resultado da soma de valores menores: R$1,00 = R$ 0,01, dez reais = dez cédulas de um real).  

 

ESPAÇO E FORMA 

✓ Identificar, nomear, representar e comparar figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, círculo, retângulo, losango, pentágono...).  

✓ Identificar e nomear sólidos geométricos (cubo, cilindro, esfera, paralelepípedo...) estabelecendo relações com sua representação no 

cotidiano. 

✓ Aplicar conceitos de representação espacial através de posicionamento e comparações referentes a: em cima/ embaixo; perto/ longe; 

dentro/ fora; para frente/ para trás; direita/ esquerda; horizontal/ vertical; simetria entre outros, nas atividades cotidianas.  

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

● Utilizar calendário como instrumento de medida de tempo (dias, semanas, meses e anos); e o relógio para medir espaços de tempos menores, 

horas, meia hora, minutos. 

• Reconhecer e utilizar diferentes formas para medida de comprimento através do uso de instrumentos convencionais (régua, fita métrica) e não 

convencionais (pés, passos, palmos...) estabelecendo comparações entre os instrumentos de medida em comprimentos diferentes. 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
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• Ler, interpretar e registrar gráficos de colunas a partir de informações coletadas no cotidiano (sem escalas de proporcionalidade). 

• Fazer pesquisas em pequenos grupos a partir de situações do cotidiano, com o registro em tabelas de informações envolvendo duas ou três 

opções de escolha.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO 

• Relatar e ouvir com autonomia e criticidade experiências, vivências, situações cotidianas e diferentes temáticas, expondo opinião, sintetizando 

ideias e defendendo pontos de vista.  

• Reconhecer os diferentes modos de falar e as variedades linguísticas, fazendo monitoração nos diversos contextos.  

• Aplicar conhecimentos linguísticos em atividades de autocorreção e correção de textos alheios, observando os três tempos verbais, os sinais de 

pontuação e organização do parágrafo.  

• Produzir textos com coerência, coesão, consistência argumentativa e unidade temática, empregando as regras ortográficas, aproximando-as das 

convenções gráficas.  

• Reconhecer a funcionalidade e a intencionalidade, identificando os elementos constitutivos da organização interna dos diferentes tipos de texto 

(narração, argumentação, exposição, descrição, injunção) e gêneros textuais, na perspectiva do letramento.  

• Revisar os textos produzidos, fazendo uso do monitoramento da escrita.  

• Utilizar os três níveis de leitura (objetiva, avaliativa e inferencial) com autonomia, utilizando estratégias de decifração, seleção, antecipação e 

verificação, combinado-as com a leitura de textos previstos para o ano.  

• Identificar e aplicar conhecimentos linguísticos, utilizando as regularidades da língua com produções de texto (considerar desvios).  

 

MATEMÁTICA PARA O 3º ANO 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Ler e escrever numerais de 0 a 9.999, estabelecendo relações entre número e quantidade, além da escrita por extenso.  

• Ler e escrever números ordinais do 1º ao 100º.  

• Construir o significado de número natural a partir da contextualização social.  

• Compreender o sistema de numeração decimal até a ordem da unidade de milhar, além do valor posicional dos números.  
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• Compor e decompor numerais com a ideia numérica e com a ideia de ordens (953 = 900 + 50 + 3 / 9 centenas, 5 dezenas e 3 unidades).  

• Realizar contagem sequencial nas ordens crescente e decrescente a partir de agrupamentos (2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10...).  

Resolver situações-problema com o uso de diferentes estratégias (cálculo mental, algoritmo, leitura de imagens, interpretação de tabelas...) em 

operações de adição e subtração, envolvendo unidade, dezena e centena com agrupamento e desagrupamento 

• Resolver situações-problema utilizando algoritmos da multiplicação e da divisão.  

• Resolver situações-problema, valendo-se de conceitos de dezena, dúzia, metade, dobro, quarto, quádruplo, terço, triplo.  

• Ler escrever valores referentes ao sistema monetário (representação numérica e por extenso).  

• Fazer o reconhecimento e a operacionalização com o uso de cédulas e moedas (sistema monetário), compreendendo a composição aditiva de 

valores (valores maiores como resultado da soma de valores menores: R$1,00 = R$0,01, dez reais = dez cédulas de um real).  

• Compreender a ideia fracionária (um inteiro dividido em N partes) através de representação pictórica, e da utilização de peças manipuláveis. 

Apropriar –se de estratégias de prova real com o uso de operações inversas (adição/subtração e multiplicação/divisão 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Identificar, nomear, representar e comparar figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, círculo, retângulo, losango, pentágono...) e sólidos 

geométricos (cubo, cilindro, esfera, paralelepípedo...) realizando agrupamentos a partir da observação do número de lados e vértices; 

Aplicar conceitos de representação espacial percebendo o corpo como referencial de localização no espaço 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Utilizar o calendário como instrumento de medida de tempo (dias, semana, meses e anos) e o relógio para medir espaços de tempos menores, 

horas, meia hora, minuto e segundos.  

• Fazer associações entre as medidas de tempo (1dia=24horas; 1h=60minutos; 1minuto= 60segundos).  

• Reconhecer e utilizar diferentes formas para medida de comprimento através do uso de instrumentos convencionais (régua, fita métrica) com 

o uso das unidades de medidas (cm e o metro). 

• Compreender e utilizar  medidas de massa (g) e capacidade (l) em situações cotidianas.  
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TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar pesquisas (coleta de dados), interpretar e organizar os dados em tabelas e gráficos de colunas para compreensão de fenômenos e práticas 

sociais. 

Ler, interpretar e utilizar tabelas, dados e gráficos na resolução de situações-problema. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 4º ANO 

 

• Leitura fluente e interpretação de texto.  

• Produção de texto.  

• Estruturação de texto (parágrafo, pontuação e letra maiúscula).  

• Dificuldades ortográficas.  

• Acentuação; 

• Interpretar textos com auxilio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc); 

• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros;  

• Estabelecer relações entre partes de um texto identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto; 

• Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa; 

• Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto; 

• Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; 

• Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos; 

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o interlocutor de um texto. 
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MATEMÁTICA - 4º ANO 

• Dominar as operações (multiplicação por dois números e divisão por um número). 

• Dominar as operações de adição e subtração.  

• Interpretar problemas.  

• Fração.  

• Noção de geometria.  

• Medidas (noção/ conceitos).  

• Sistema de Numeração Decimal: milhar.  

Noção de expressão numérica, envolvendo adição e subtração 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Identificar, nomear, representar e comparar figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, círculo, retângulo, losango, pentágono...) e sólidos 

geométricos (cubo, cilindro, esfera, paralelepípedo...) realizando agrupamentos a partir da observação do número de lados e vértices; 

Aplicar conceitos de representação espacial percebendo o corpo como referencial de localização no espaço 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Utilizar o calendário como instrumento de medida de tempo (dias, semana, meses e anos) e o relógio para medir espaços de tempos menores, 

horas, meia hora, minuto e segundos.  

• Fazer associações entre as medidas de tempo (1dia=24horas; 1h=60minutos; 1minuto= 60segundos).  

• Reconhecer e utilizar diferentes formas para medida de comprimento através do uso de instrumentos convencionais (régua, fita métrica) com 

o uso das unidades de medidas (cm e o metro). 

• Compreender e utilizar  medidas de massa (g) e capacidade (l) em situações cotidianas.  

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
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• Realizar pesquisas (coleta de dados), interpretar e organizar os dados em tabelas e gráficos de colunas. 

• Ler, interpretar e utilizar tabelas e gráficos na resolução de situações-problema.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO 

 

• Dificuldades ortográficas.  

• Produção de textos.  

• Acentuação.  

• Ler fluentemente e interpretar diversos tipos de texto.  

• Estruturar e reestruturar textos.  

• Interpretar textos com auxilio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc); 

• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros;  

• Estabelecer relações entre partes de um texto identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto; 

• Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa; 

• Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto; 

• Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; 

• Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos; 

• Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o interlocutor de um texto. 

 

MATEMÁTICA - 5º ANO 

 

• Fração;  

• Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão;  

• Expressão numérica com as 4 operações;  

• Sistema monetário(cédulas e moedas);  
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• Sistema de Numeração Decimal: milhão;  

• Geometria;  

• Interpretar problemas envolvendo mais de uma operação; 

• Noções de porcentagem(25%, 50% e 100%); 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Identificar, nomear, representar e comparar figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, círculo, retângulo, losango, pentágono...) e sólidos 

geométricos (cubo, cilindro, esfera, paralelepípedo...) realizando agrupamentos a partir da observação do número de lados e vértices; 

• Aplicar conceitos de representação espacial percebendo o corpo como referencial de localização no espaço;  

• Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações; 

• Reconhecer a conservação ou modificação de medida dos lados do perímetro da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 

malhas quadriculadas; 

 

12.4.3 - METAS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA AS CLASSES BILÍNGUES  

LÍNGUA PORTUGUESA – 1ºANO  

 

✓ Identificar e escrever o vocabulário explorado em sala de aula; 

✓ Participar e discutir em Libras acerca de uma determinada temática. 

✓ Expressar-se em Libras em diferentes situações e contextos (experiências, vivências, situações do cotidiano). 

✓ Reconhecer o alfabeto com consciência da relação datilologia e letra 

✓ Identificando letras maiúsculas e minúsculas e as possibilidades de combinação para formação de sílabas e palavras. 

✓ Escrever em caixa alta, reconhecendo letras de diferentes formas. 

✓ Estabelecer relação entre significante (relação palavra/objeto). 

 

MATEMÁTICA - 1º ANO  
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NÚMEROS E OPERAÇÕES 

✓ Identificar, escrever, sequenciar numerais de 0 a 99, estabelecendo relações entre número e quantidade.  

✓ Fazer uso, em jogos e em atividades cotidianas, dos números ordinais.  

✓ Comparar, seriar, incluir, ordenar e realizar conservação de quantidade (crescente e decrescente, antecessor e sucessor).  

✓ Somar e subtrair com dois algarismos, sem agrupamento e desagrupamento.  

✓ Realizar composição e decomposição de numerais envolvendo unidade e dezena (ideia de construção de dezena). 

✓ Resolver, por meio do desenvolvimento de procedimento operatório espontâneo, registro de situação-problema significativa. 

✓ Tempo.  

 

ESPAÇO E FORMA 

✓ Identificar as figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, círculo e retângulo), estabelecendo relações com  representações do cotidiano. 

✓ Construir percepções de lateralidade através de posicionamento e comparações por meio de brincadeiras e jogos. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

✓ Situar-se no tempo, utilizando gradativamente instrumentos tais como agenda, relógio e calendário.  

✓ Utilizar parte do corpo como unidade de medida. 

✓ Reconhecer cédulas e moedas do sistema monetário 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
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✓ Ler, interpretar e registrar gráficos de colunas a partir de informações coletadas no cotidiano. 

✓ Fazer pesquisas em pequenos grupos a partir de informações envolvendo duas ou três opções de escolha.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO 

 

✓ Identificar e escrever o vocabulário explorado em sala de aula; 

✓ Expressar-se em Libras em diferentes situações e contextos (experiências, vivências, situações do cotidiano). 

✓ Reconhecer o alfabeto com consciência da relação datilologia e letra 

✓ Identificando letras maiúsculas e minúsculas e as possibilidades de combinação para formação de sílabas e palavras. 

✓ Escrever em caixa alta, reconhecendo letras de diferentes formas. 

✓ Estabelecer relação entre significante (relação palavra/objeto). 

 

MATEMÁTICA - 2º ANO  

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Identificar e escrever numerais de 0 a 99, estabelecendo relações entre números e quantidade, além da escrita por extenso.  

• Ler e escrever números ordinais de 1º a 10º.  

• Compreender o sistema de numeração decimal até a ordem das dezenas, desenvolvendo atividades de agrupamentos e desagrupamentos,  

• Correspondência biunívoca; sequencial oral em libras numérica e zoneamento.  

• Realizar contagem sequencial nas ordens crescente e decrescente  

• Resolver situações-problema com  significação e operações de adição e subtração envolvendo unidade e dezena (ideias de juntar, acrescentar, 

retirar, comparar, partilhar, agrupar e medir) com agrupamento e desagrupamento.  

• Compreender as ideias de multiplicação (ideia da soma de parcelas iguais) e divisão (ideia de distribuição equitativa ou repartição utilizando 

peças manipuláveis, desenhos e problemas em forma de estória.  

• Reconhecer cédulas e moedas (sistema monetário), compreendendo o significado da composição aditiva de valores (valores maiores como 
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resultado da soma de valores menores: R$1,00 = R$ 0,01, dez reais = dez cédulas de um real).  

• Identificar o valor posicional de unidade e dezena 

• Reconhecer agrupamentos e sequências numéricas de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5 e 10 em 10. 

 

ESPAÇO E FORMA 

✓ Identificar, nomear, representar e comparar figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, círculo, retângulo, losango, pentágono...).  

✓ Identificar e nomear sólidos geométricos (cubo, cilindro, esfera, paralelepípedo...) estabelecendo relações com sua representação no 

cotidiano. 

✓ Aplicar conceitos de representação espacial através de posicionamento e comparações referentes a: em cima/ embaixo; perto/ longe; 

dentro/ fora; para frente/ para trás; direita/ esquerda; horizontal/ vertical; simetria entre outros, nas atividades cotidianas.  

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

● Utilizar calendário como instrumento de medida de tempo (dias, semanas, meses e anos); e o relógio para medir espaços de tempos menores, 

horas, meia hora, minutos. 

• Reconhecer e utilizar diferentes formas para medida de comprimento através do uso de instrumentos convencionais (régua, fita métrica) e não 

convencionais (pés, passos, palmos...) estabelecendo comparações entre os instrumentos de medida em comprimentos diferentes. 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Ler, interpretar e registrar gráficos de colunas a partir de informações coletadas no cotidiano (sem escalas de proporcionalidade). 

• Fazer pesquisas em pequenos grupos a partir de situações do cotidiano, com o registro em tabelas de informações envolvendo duas ou três 

opções de escolha.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO 

• Relatar e apreciar com autonomia e criticidade experiências, vivências, situações cotidianas e diferentes temáticas, expondo opinião, sintetizando 

ideias e defendendo pontos de vistas.  
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• Reconhecer os diferentes modos de falar e as variedades linguísticas, fazendo monitoração nos diversos contextos.  

• Aplicar conhecimentos linguísticos em atividades de autocorreção  

• Produzir textos com coerência, coesão, consistência argumentativa e unidade temática em Libras e coletivamente em Língua Portuguesa - LP,  

• Reconhecer a funcionalidade e a intencionalidade, identificando os elementos constitutivos da organização interna dos diferentes tipos de texto 

(narração, argumentação, exposição, descrição, injunção) e gêneros textuais, na perspectiva do letramento em Libras e em LP.  

• Revisar os textos produzidos, fazendo uso do monitoramento da escrita. 

• Produzir textos em Libras e em LP escrita 

• Ler visualmente e interpretar pequenos textos em Libras 

• Ler e identificar lista de palavras dentro de um tema 

• Classificar palavras em ordem alfabética até a 3º letra.  

 

MATEMÁTICA PARA O 3º ANO 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Ler e escrever numerais de 0 a 999, estabelecendo relações entre número e quantidade, além da escrita por extenso.  

• Ler e escrever números ordinais do 1º ao 20º.  

• Construir o significado de número natural a partir da contextualização social.  

• Compreender o sistema de numeração decimal até a ordem da centena, além do valor posicional dos números.  

• Compor e decompor numerais com a ideia numérica e com a ideia de ordens (953 = 900 + 50 + 3 / 9 centenas, 5 dezenas e 3 unidades).  

• Realizar contagem sequencial na ordem crescente a partir de agrupamentos (2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10...).  

• Resolver situações-problema com o uso de diferentes estratégias (cálculo mental, algoritmo, leitura de imagens, interpretação de tabelas...) em 

operações de adição e subtração, envolvendo unidade, dezena e centena com agrupamento e desagrupamento 

• Resolver situações-problema da multiplicação e da divisão com registro pictórico.  

• Resolver situações-problema, valendo-se de conceitos de dezena, dúzia, metade, dobro, quarto.  

• Ler escrever valores referentes ao sistema monetário (representação numérica e por extenso).  

• Fazer o reconhecimento e a operacionalização com o uso de cédulas e moedas (sistema monetário), compreendendo a composição aditiva de 

valores (valores maiores como resultado da soma de valores menores: R$1,00 = R$0,01, dez reais = dez cédulas de um real).  
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• Compreender a ideia fracionária (um inteiro dividido em N partes) através de representação pictórica, e da utilização de peças manipuláveis. 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Identificar, nomear, representar e comparar figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, círculo, retângulo, losango, pentágono...) e sólidos 

geométricos (cubo, cilindro, esfera, paralelepípedo...) realizando agrupamentos a partir da observação do número de lados e vértices; 

Aplicar conceitos de representação espacial percebendo o corpo como referencial de localização no espaço 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Utilizar o calendário como instrumento de medida de tempo (dias, semana, meses e anos) e o relógio para medir espaços de tempos menores, 

horas, meia hora, minuto e segundos.  

• Fazer associações entre as medidas de tempo (1dia=24horas; 1h=60minutos; 1minuto= 60segundos).  

• Reconhecer e utilizar diferentes formas para medida de comprimento através do uso de instrumentos convencionais (régua, fita métrica) com 

o uso das unidades de medidas (cm e o metro). 

• Compreender e utilizar  medidas de massa (g) e capacidade (l) em situações cotidianas.  

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar pesquisas (coleta de dados), interpretar e organizar os dados em tabelas e gráficos de colunas. 

Ler, interpretar e utilizar tabelas e gráficos na resolução de situações-problema 

 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 4º ANO 

 

• Incorporar na escrita as dificuldades ortográficas.  

• Acentuar palavras utilizando-se da memória visual 



145 

 

• Ordenar alfabeticamente lista de palavras; 

• Familiarizar-se com o uso do dicionário; 

• Ler e interpretar imagens e textos em em Libras e em LP escrita; 

• Transcrição de textos em Libras para LP escrita; 

• Produzir textos em Libras e LP escrita. 

• Ler visualmente textos em LP escrita utilizando-se da técnica do apontamento com o dedo indicador.  

• Produzir textos em Libras e em LP escrita.  

• Estruturação de texto (parágrafo, pontuação e letra maiúscula).  

• Interpretar textos com auxilio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc); 

• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros;  

• Estabelecer relações entre partes de um texto identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto; 

• Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa em Libras e em LP escrito; 

• Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto; 

• Ter noções do efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; 

- Ler e interpretar comandos, textos simples, com  intervenções necessárias. 

 

MATEMÁTICA - 4º ANO 

• Dominar as operações (multiplicação por dois números e divisão por um número). 

• Dominar as operações de adição e subtração.  

• Interpretar problemas simples.  

• Fração.  

• Noção de geometria.  

• Medidas (noção/ conceitos).  

• Sistema de Numeração Decimal: milhar.  

Noção de expressão numérica, envolvendo adição e subtração 

 



146 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Identificar, nomear, representar e comparar figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, círculo, retângulo, losango, pentágono...) e sólidos 

geométricos (cubo, cilindro, esfera, paralelepípedo...) realizando agrupamentos a partir da observação do número de lados e vértices; 

Aplicar conceitos de representação espacial percebendo o corpo como referencial de localização no espaço 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Utilizar o calendário como instrumento de medida de tempo (dias, semana, meses e anos) e o relógio para medir espaços de tempos menores, 

horas, meia hora, minuto e segundos.  

• Fazer associações entre as medidas de tempo (1dia=24 horas; 1h=60 minutos; 1minuto= 60 segundos).  

• Reconhecer e utilizar diferentes formas para medida de comprimento através do uso de instrumentos convencionais (régua, fita métrica) com 

o uso das unidades de medidas (cm e o metro). 

• Compreender e utilizar  medidas de massa (g) e capacidade (l) em situações cotidianas.  

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar pesquisas (coleta de dados), interpretar e organizar os dados em tabelas e gráficos de colunas. 

• Ler, interpretar e utilizar tabelas e gráficos na resolução de situações-problema.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO 

 

• Incorporar na escrita as dificuldades ortográficas.  

• Acentuar palavras utilizando-se da memória visual 

• Ordenar alfabeticamente lista de palavras; 

• Familiarizar-se com o uso do dicionário; 

• Ler e interpretar imagens e textos em em Libras e em LP escrita; 
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• Transcrição de textos em Libras para LP escrita; 

• Produzir textos em Libras e LP escrita. 

• Ler visualmente textos em LP escrita, utilizando-se da técnica do apontamento com o dedo indicador.  

• Ler visualmente e interpretar diversos tipos de texto em Libras e em LP escrita.  

• Estruturar e reestruturar textos em Libras para LP escrita e textos em LP escrita para Libras.  

• Interpretar textos com auxilio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc); 

• Interpretar textos da cultura surda com auxilio de imagens; 

• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros em Libras e em LP;  

• Estabelecer relações entre partes de um texto identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto em 

Libras e em LP; 

• Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa em Libras e em LP; 

• Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto em Libras e em LP; 

• Perceber o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; 

• Identificar o contraste da Libras e LP 

• Ordenar Imagens e textos 

• Ler e interpretar comandos, textos simples, com  intervenções necessárias. 

 

MATEMÁTICA - 5º ANO 

 

• Fração;  

• Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão;  

• Expressão numérica com as 4 operações;  

• Sistema monetário(cédulas e moedas);  

• Sistema de Numeração Decimal: milhão;  

• Geometria;  

• Interpretar problemas envolvendo mais de uma operação; 
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ESPAÇO E FORMA 

• Identificar, nomear, representar e comparar figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, círculo, retângulo, losango, pentágono...) e sólidos 

geométricos (cubo, cilindro, esfera, paralelepípedo...) realizando agrupamentos a partir da observação do número de lados e vértices; 

• Aplicar conceitos de representação espacial percebendo o corpo como referencial de localização no espaço;  

• Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações; 

• Reconhecer a conservação ou modificação de medida dos lados do perímetro da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 

malhas quadriculadas; 

 

12.4.4 – O CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL  – ANOS INICIAIS 

 

PARA AS CLASSES COMUNS E PARA AS CLASSES BILÍNGUES 

 

BASE NACIONAL COMUM 

- Língua Portuguesa (como segunda língua para as classes bilíngues)  

- Educação Física  

- Arte  

- Matemática  

- Ciências  

- História  

- Geografia  

 

PARTE DIVERSIFICADA  
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- Libras (classes bilíngues e classes comuns) 

 

➢ A Escola realiza adequação curricular assegurada aos alunos com necessidades educacionais especiais garantindo aos mesmos o acesso, a permanência 

e o sucesso escolar em atendimento a Lei 9.394/96- LDBN. 

➢ Atende a Lei nº 11.796/08 ( Obrigatoriedade do ensino de música nas escolas públicas), 

➢ Atende à Lei nº 11.645/08 ( inclusão da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e indígena), 

➢ Direito e Cidadania, previsto pela Lei Distrital nº 3.940/07, 

➢ Direito da Criança e do Adolescente – Lei nº 11.525/07 que acrescenta o §5º ao Art. 32 da Lei nº 9394/96, de 20/12/06, 

➢ Educação Ambiental preconizada pelas Lei Federal 9.795/99 e Lei Distrital 3.833/06, 

 

12.4.5 - O CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

 

O currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental baseia-se no ‘Curriculo em Movimento da Educação Básica – SEEDF/GDF’ acrescido 

da disciplina de Libras e da disciplina de Português como Segunda Língua em substituição ao Português com metodologia de ensino de Língua materna.  

 

Ensino da Libras como primeira língua 

 

O ensino de Libras envolve três diferentes aspectos: linguísticos, socioculturais e históricos. Com base nessa premissa, objetiva desenvolver 

habilidades de compreensão e produção em Libras, leitura e escrita em Libras, reflexão sobre como a língua de sinais funciona e seus usos, gramática, 

estudo da literatura  produzida pelos surdos, desenvolvimento dos sinalários (glossários), a origem da língua de sinais e sua evolução. 
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a) Conteúdo do Componente Curricular de Libras dos Anos Finais do Ensino fundamental: 

 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Conceito de história; 

(contação, narração, 

descrição. Etc. 

História de sua vida e dos 

outros; 

Linha do tempo da história de 

sua vida. 

Autobiografia. 

Conceito de língua de sinais 

(língua, linguagem e 

linguística), LS X GESTO X 

MIMICA. 

Estudos de língua de sinais 

Introdução de estudos de 

Surdos. 

Estudos de gramatica de 

língua de sinais (pirâmides) 

 . Configuração de mãos 

 . Movimentos 

 . Direção 

Fundamentos da Educação de 

Surdos 

Introdução de Estudos de 

Surdos I 

Estudos de gramatica de 

língua de sinais (pirâmides) 

Configuração de mãos 

 . Movimentos 

 . Direção 

 .Orientação de mãos 

 . Expressão facial e 

corporal 

Estudos de Surdos II 

Prática pedagógica em 

LIBRAS 

Teoria da Educação de Surdos 

Introdução de Estudos de 

Surdos II 

Estudos da gramática da língua 

de sinais (pirâmides) 

 . Configuração de mãos 

 . Movimentos 

 . Direção 

 . Orientação de mãos 

 .Expressão facial e 

corporal 

Estudos de Surdos III 

Introdução da Escrita de Sinais 

(básico) 

Prática pedagógica de LIBRAS 

História da Educação de 

Surdos 

Introdução de Estudos de 

Surdos I 

Conceito de Identidade e 

Cultura Surda 

Estudos de Surdos IV 

LIBRAS I 

Prática pedagógica de 

LIBRAS 
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b) Componente Curricular de Português como segunda Língua dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 

OBJETIVOS CONTEÚDO ESTRATÉGIAS 

Conhecer a estrutura da Língua de Sinais 

Brasileira em consonância/contraste 

com a Língua Portuguesa 

Reconhecer e entender a organização 

sintática e o léxico 

Identificar o gênero e tipo de texto 

Perceber os implícitos do texto 

Reconhecer elementos para textuais 

Entender partes do 

textocorrelacionando- as entre si 

Identificar fragmentos significativos do 

texto 

 Observar o uso do dicionário 

Substituir itens lexicais complexos por 

outros familiares 

Identificar a lógica das relações lexicais, 

morfológicas e sintáticas 

Desenvolver a habilidade da leitura e 

escrita. 

Leitura de diversos gêneros literários 

Interpretação textual contextualizando 

pessoa, gênero  e tempo verbal 

Leitura de gráficos 

Hiperonímia 

Hiponímia 

Uso da sinonímia e antonímia 

Uso da polissemia e homonímia 

Contextualização do léxico aprendido 

Construção de significados  

Linguagem formal 

Linguagem Informal 

Intertextualidade  

Produção de texto 

 

Reescrita do texto 

Ordenação textual com ênfase no 

uso adequado de letras maiúsculas, 

minúsculas, acentuação gráfica e 

pontuação 

Oficina de textos 

Hipertexto 

Utilização de imagens 

Uso de dicionário 

Vídeos 

Leitura de jornais, revistas, blogs, 

receitas, revistas em quadrinhos, 

livros paradidáticos, etc. 

 

 

 

12.4.6 - O CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO 
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O currículo do Ensino Médio baseia-se no ‘Currículo em Movimento da Educação Básica SEEDF/GDF’, especificando-se o Componente de 

Língua Portuguesa como Segunda Língua em substituição ao Português com metodologia de ensino de Língua materna e acrescentando-se o Componente 

de Ensino de Libras. 

 

12.4.6.1 - PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA 

 

Tendo em vista o fato de os estudantes surdos, ao longo de seu histórico educacional, não terem tido a oportunidade de aprender a língua portuguesa 

de uma maneira adequada, que implica adequação curricular e metodológica, além de considerar a metodologia de ensino do português como segunda 

língua, faz-se necessário repensar a forma de agrupamento desses alunos. Esse agrupamento se dará por nível de proficiência na língua portuguesa, visto 

que, cada aluno, se encontra num determinado patamar de conhecimento e uso da língua. Enquanto uns se arriscam de forma eficiente nas duas línguas: a 

Libras, sua língua materna e o Português escrito, outros não possuem essas mesmas habilidades. Conclui-se, portanto, que se faz necessário agrupar esses 

alunos, nas aulas de Português, não por série e sim por níveis, de forma a se evitar um trabalho fragmentado e injusto: ora exigindo mais daqueles que se 

destacam na escrita e deixando os que não têm ainda algumas habilidades desmotivados ou o contrário: aulas de português básico, privilegiando os que 

estão começando a se desenvolver na escrita, desmotivando aqueles que já avançaram nela. A divisão em níveis de proficiência baseia-se de acordo com o 

que sugere Krashen (1982): o ensino precisa ser adequado à idade e a maturidade linguística do aprendiz. Portanto estabeleceu-se a divisão em três níveis 

quais sejam: Nível I, II e III descritos a seguir. 

 

 No nível I o aprendiz começa a adquirir conhecimento de língua por meio de frases simples com um vocabulário também simples. Nesse nível ele 

pouco ou nada produz em termos de escrita mais elaborada. Privilegia-se o entendimento do que foi lido pelo aprendiz e sua demonstração através de 

frases simples, desenhos, colagens e outros. Nesse ponto tem-se o grande apoio da língua de sinais, pois como o objetivo é que o aluno demonstre 

entendimento do contato que ele teve com o texto escrito, ele o interprete juntamente com o vocabulário inerente ao texto, em língua de sinais. 

 

 No nível II o estudante surdo possui uma maior vivência com a língua e, portanto, algumas habilidades linguísticas que lhes permitem produzir 

muito mais. Nesse nível o educando ainda tem dificuldade em se posicionar através da escrita e de ler e entender as entrelinhas de um texto argumentativo. 

Ele consegue, sim,  produzir um número maior de linhas de um texto provando assim que, o entendimento após todo o processo de estudo de um texto, 
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foi alcançado culminando na escrita. 

 

 No nível III o estudante consegue ler e explicar não só através da Língua de Sinais - LS, mas também através da escrita aquilo que ele leu. Nesse 

nível, o estudante já deixou a estruturação do pensamento somente através da língua de sinais, ele já é capaz de se posicionar através do português escrito 

e consegue também transitar pelas duas línguas e identificar as diferenças entre elas. Ele lê nas entrelinhas, argumenta, questiona, discorda... Percebe-se que, 

nesse nível, as dúvidas em relação à língua portuguesa se dão entre o que ele lê nos lábios dos ouvintes e a escrita que, em algumas situações, difere da 

língua falada. Outras dúvidas também, que o aprendiz porventura apresenta, são comuns a usuários de língua materna e, nesse ponto, podem-se aprofundar 

mais o conhecimento do estudante e trabalhar com base em suas curiosidades.  

Ressalta-se que esses níveis não são fechados e acabados, pode acontecer que um aluno esteja inserido, por exemplo, no nível II e ainda precisar do apoio 

de gravuras, ou outro aluno do nível II conseguir escrever um texto informativo contendo vários parágrafos com o mínimo de intervenção da língua de 

sinais no momento da escrita. Conclui-se então que dentro dos níveis há subníveis ao se comparar estudantes inseridos numa mesma classe.  

Faz-se necessário ressaltar também que o trabalho por níveis já acontece na EBT desde o ano de 2014. 

 

Objetivo Geral 

Proporcionar ao grupo de alunos surdos, nivelados com base no seu conhecimento e proficiência, um contato real e significativo da Língua Portuguesa na 

sua modalidade escrita tendo como apoio a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.   

 

Objetivos Específicos  

Espera-se que o aluno surdo, durante as aulas de Português como segunda língua:  

● Reconheça a estrutura básica da língua portuguesa. 

● Use, num primeiro nível, a estrutura básica da língua. ( sujeito-verbo e complementos: objetos, advérbios... com ênfase na morfologia)    

● Use, nos demais níveis, a estrutura mais complexa da língua. (estrutura de voz ativa e passiva, períodos compostos por coordenação e subordinação... 

com ênfase na sintaxe).  

● Entenda o que lê com o apoio da língua de sinais, desenhos ou frases simples (primeiro nível). 
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● Entenda o que lê por meio de produções escritas (demais níveis). 

● Argumente com o apoio da língua de sinais, desenhos ou frases simples (primeiro nível). 

● Argumente por meio de produções escritas (demais níveis). 

● Resuma o que leu ou viu (vídeos, gravuras, explicação da professora, pesquisas) com o apoio da língua de sinais, desenhos ou frases simples. 

(primeiro nível) 

● Resuma o que leu ou viu (vídeos, gravuras, explicação da professora, pesquisas) por meio de produções escritas.  

● Use o vocabulário de cada texto em contextos análogos. (primeiro nível) 

● Use o vocabulário de cada texto em contextos diversos. (demais níveis) 

● Reescreva frases e pequenos textos que não estejam de acordo com o padrão escrito da língua. (primeiro nível)  

● Reescreva textos que não estejam de acordo com o padrão escrito da língua. (demais níveis)   

 

  Desenvolvimento 

 

As aulas de Português são ministradas em língua de sinais nos momentos de debates, explicações, orientações... , quando da necessidade que o 

aprendiz se familiarize com a estrutura da língua portuguesa e, por último, a culminância nas  produções escritas.  Em resumo: após pesquisas, debates e 

explicações dos sentidos do texto e de seu vocabulário o aprendiz demonstre a sua compreensão através da escrita e, ao longo das aulas, use esses novos 

conhecimentos em situações cotidianas de comunicação.  

As aulas de português como segunda língua acontecem obedecendo a seguinte sequência didática às quais chamamos de “Os dez passos”:  

 

1º- Incentivação que remeta ao tema do texto por meio de brincadeiras, debates, pesquisas, vídeos e outros.  

 

2º Primeiro contato com o texto escrito em que os alunos fazem a leitura sem o apoio da professora e sublinham as palavras e expressões desconhecidas.          

 

3º Estudo do vocabulário relativo ao texto através de frases do próprio texto (nível I) e frases em que as palavras do texto aparecem no mesmo e em outros 
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contextos da língua. (demais níveis). Esse estudo é feito com o uso de imagens.  

 

4º Segundo contato com o texto escrito com o apoio e explicações complementares da professora e dos próprios alunos, que nesse ponto e após o estudo 

vocabular, já conseguem entender os significados que antes lhes eram obscuros.   

 

5º Exercícios escritos de vocabulário e correção.  

 

6º Exercícios escritos de interpretação do texto e correção.  

 

7º Produção de texto de acordo com o tema debatido e estudado através do texto.  

 

8º Estudo Gramatical a partir dos erros mais frequentes das produções dos alunos.  

 

9º Exercícios gramaticais de acordo com o contexto do texto e o que foi descoberto pelos alunos e solidificado pela professora. Correção desses exercícios.   

 

10º Reescrita em grupo, individual ou coletiva das produções dos alunos. 

 

11º Conclusão do trabalho relativo ao texto através de teatro, confecção de murais e outros.   

 

O currículo de Português do Ensino Médio reestrutura-se basicamente sob a seguinte proposta, que seria a mesma a ser ministrada para cada nível. 
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O que varia é a forma de abordagem e o nível de exigência para adequação ao nível. 

 

CONTEÚDO DO 1º ANO CONTEÚDO DO 2º ANO CONTEÚDO DO 3º ANO 

1º Bimestre 

I. Textos para leitura e 

interpretação: 

- Descritivos  

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no 

contexto onde aparecem e em 

outros contextos. 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- morfologia – classes de palavras 

(substantivo, adjetivo, artigo) 

V. Produção textual 

- História em quadrinhos 

- Diálogos (discurso direto) 

 

 

2º Bimestre 

I. Textos para leitura e 

1º Bimestre 

I. Textos para leitura e interpretação: 

- Textos com discurso direto e indireto 

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no contexto 

onde aparecem e em outros contextos. 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- Morfossintaxe – concordância nominal 

V. Produção textual 

- Reescrita de textos passando do 

discurso direto para o discurso indireto 

e vice-versa 

 

 

 

 

2º Bimestre 

1º Bimestre 

I. Textos para leitura e interpretação: 

- Argumentativos 

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no 

contexto onde aparecem e em outros 

contextos. 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- Sintaxe – complementos verbais: 

objeto direto e indireto 

V. Produção textual 

- Análise e reescrita de textos 

argumentativos ou poesias, textos, 

relatos de vida, escritos pelos 

estudantes ou por outros surdos  

 

 

2º Bimestre  

I. Textos para leitura e interpretação: 
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interpretação: 

- Informativos  

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no 

contexto onde aparecem e em 

outros contextos. 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- morfologia – classes de palavras 

(numeral, pronome) 

V. Produção textual 

- produção de textos a partir da 

“leitura” de imagens. 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

I. Textos para leitura e 

interpretação: 

- Biografias  

I. Textos para leitura e interpretação: 

- poesia concreta 

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no contexto 

onde aparecem e em outros contextos. 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- Morfossintaxe – concordãncia verbal 

V. Produção textual 

- produção de poesia concreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

I. Textos para leitura e interpretação: 

- Literatura - “História da Surdez” 

(aspectos fisiológicos e sociais - 

“Movimentos Surdos”) 

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no 

contexto onde aparecem e em outros 

contextos. 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- Sintaxe – complemento nominal e 

adjunto adverbial.  

V. Produção textual 

- Texto argumentativo sobre a 

trajetória educacional do estudante – 

semelhanças e diferenças com a 

história educacional dos surdos. 

 

3º Bimestre 

I. Textos para leitura e interpretação: 

- Literatura Fantástica 

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no 

contexto onde aparecem e em outros 

contextos. 



158 

 

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no 

contexto onde aparecem e em 

outros contextos. 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- morfologia – classes de palavras 

(verbo) 

V. Produção textual 

- Biografia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Bimestre 

I. Textos para leitura e 

interpretação: 

- Literatura ouvinte e Literatura surda 

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no contexto 

onde aparecem e em outros contextos. 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- Sintaxe –  sujeito 

V. Produção textual 

- Tradução de Libras para o Português (a 

partir de vídeo em Libras) e vice-versa (a 

partir de texto apresentado pelos 

professor, gravação em vídeo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Bimestre 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- Sintaxe – período composto por 

coordenação 

- Figuras de palavras: metáfora, 

comparação 

- Figuras de construção: elipse, 

zeugma,  inversão... 

- Figuras de pensamento: antítese, 

ironia, eufemismo, hipérbole,  

personificação... 

V. Produção textual 

- Produção textual empregando pelo 

menos um dos tipos de figuras de 

linguagem 

 

 

4º Bimestre 

I. Textos para leitura e interpretação: 

- Ficção Científica 

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no 

contexto onde aparecem e em outros 

contextos. 
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- Narrações 

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no 

contexto onde aparecem e em 

outros contextos. 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- morfologia – classes de palavras 

(advérbio, interjeição, conjunção) 

V. Produção textual 

- Resumo 

 

 

 

Obs.: Durante os quatro 

bimestres os alunos lerão 

pequenos livros de contos, 

histórias em quadrinhos, 

tirinhas... (com o auxlío da 

professora). 

I. Textos para leitura e interpretação: 

- Poesia visual 

II. Estudo do Vocabulário 

- significado dos vocábulos no contexto 

onde aparecem e em outros contextos. 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- Sintaxe – aposto e vocativo 

V. Produção textual 

- Reescrita de textos passando da 1ª para 

a 3ª pessoa e vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Durante o ano letivo os alunos 

terão uma pasta de literatura com 

diversas atividades relacionadas às obras 

que lerão em casa. (aproximadamente 15 

livros). 

III. Ortografia 

- ampliação de vocabulário 

IV. Gramática 

- Sintaxe – perído composto por 

subordinação 

V. Produção textual 

- Análise de Leis (Lei de Libras, 

Acessibilidade, Escola Bilíngue) e 

produção de regimento interno para a 

Escola Bilíngue ou outro. 

 

Obs.: os estudantes leem 

aproximadamente 15 obras literárias e 

terão uma pasta de literatura com 

atividades e estudos dirigidos 

relacionadas às obras que lerão em 

casa. 
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Entre os usos gramaticais importantes a serem ensinados à medida que vão aparecendo contextos que propiciem o destaque ao conteúdo, tem-se os 

usos de: 

- dicionário (em pesquisa) 

- sinais de pontuação (ponto final, interrogação, exclamação, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula) 

- ‘mas’ e ‘mais’ 

- ‘porquês’ 

- ‘ser’ e ‘ter’ 

- ‘há’ e ‘a’ 

- ‘onde’, ‘aonde’, ‘donde’ 

- ‘entre’ e ‘dentre’ 

- ‘esta’ e ‘está’ 

- ‘e’ e ‘é’ 

- ‘quanto’ e ‘quando’ 

- homônimos, parônimos, polissemia, ambiguidade, sinonímia, antonímia 

 

Recursos Humanos 

●  professores proficientes em Libras e habilitados em língua portuguesa. 

 

Recursos Materiais 

Espaço físico contemplando salas de aula ambientadas para a ministração de aulas de língua portuguesa. 
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Recursos de multimídia como: projetor de slides em cada sala de aula e computador.  

Recursos de material de papelaria como: papéis e cartolinas diversas, pincéis atômicos, canetinhas, lápis de cor, tnts, tesouras, colas...    

 

Duração-Horário  

Realizado no turno matutino, a carga horaria obedece a matriz curricular correspondente a cada etapa da educação básica, com o mínimo de quatro 

aulas semanais em cada nível. 

O horário das aulas obedece ao horário da turma. No início da cada semestre, os alunos são inseridos em nível de proficiência após teste diagnóstico 

realizado pelos professores de Ensino de Língua portuguesa como segunda língua. 

No Ensino Médio, ao final de três anos cursados a expectativa é que cada aluno tenha frequentado as aulas dos três níveis.  

 

c) Componente Curricular geral de Português como segunda Língua dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 

 

Legislação que assegura o ensino de português como segunda língua para alunos surdos. 

 

O Brasil deixa clara sua postura de um país bilíngue quando reconhece a Língua de Sinais Brasileira por meio da Lei nº 10.436/2002 e de sua 

regulamentação pelo Decreto nº 5.626/2005. Mediante esses dispositivos, a LSB é reconhecida como instrumento legal de comunicação e expressão. 

Direitos são determinados de forma a garantir e apoiar seu uso e sua difusão, conforme podemos comprovar no parágrafo único da referida lei: 

 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a forma de comunicação e expressão em que o sistema 

linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de 



162 

 

ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 

 

Diante desse reconhecimento oficial da LSB como língua, apresentamos adiante leis, convenção e declarações que subsidiam as políticas 

públicas voltadas para a área de surdez e que defendem o bilinguismo educacional para crianças, adolescentes e adultos surdos. Analisemos este 

material a seguir. 

No artigo 14 do Decreto nº 5.626/2005, o estudante surdo tem assegurado o direito a uma educação bilíngue, e o governo tem de garantir 

acessibilidade linguística em todas as modalidades de ensino, o português como segunda língua e ofertar o ensino de LSB na grade curricular. 

Art. 14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à 

educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, 

desde a educação infantil até à superior. 

§1º Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput, as instituições federais de ensino 

devem: 

I - promover cursos de formação de professores para: 

[...] 

c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas; 

II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da Língua Portuguesa como segunda 

língua para alunos surdos. (BRASIL, 2005) 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, que tem como objetivo definir e regularizar a organização da educação 

brasileira com base nos princípios presentes na Constituição Federal do Brasil, também assegura ao indivíduo surdo o direito de um ensino com 

acessibilidade metodológica, conforme consta em seu artigo 59: “Os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recurso e 

organização específicos para atender às suas necessidades”. 

As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e 

tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor (BRASIL, 2002). 
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A referida Lei nº 10.436/2002 impõe, na área de educação, a obrigatoriedade do ensino de LSB para as licenciaturas e no curso de 

Fonoaudiologia. E, ainda, a instauração de política linguística em que o Estado tem a obrigação de ofertar uma educação bilíngue para os estudantes 

surdos: 

 

Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou 

com deficiência auditiva, por meio da organização de: 

I. escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental; 

II. escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do 

ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da 

singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras – Língua 

Portuguesa. 

 

Enfim, o objetivo de mencionar o artigo 14 do Decreto nº 5.626/2005, a LDB, , a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos e  a Convenção 

dos Direito das Pessoas com Deficiência e a Lei nº 10.436/2002 é deixar registrado o direito do aluno surdo a uma educação bilíngue no Brasil e o 

ensino de português como L2 e uma metodologia específica.  

   : 

Consideramos, nesse contexto, que LSB   é a primeira língua dos nossos alunos surdos e o português é a segunda na modalidade escrita. 

Considerar a língua de sinais como a primeira língua do Surdo significa que os conteúdos escolares devem ser trabalhados por meio dela e que a 

Língua Portuguesa, na modalidade escrita, será ensinada com base nas habilidades interativas e cognitivas já adquiridas pelas crianças surdas nas suas 

experiências com a língua de sinais (Quadros, 1997). 

 Metodologia específica para o ensino de português como L2 

 No caso especifico do ensino de uma segunda língua de modalidade visuo espacial, trabalhamos com o modelo do monitor ( input ,output  e 

feedback) baseado em Krashen. Em síntese, o input (entrada) deve ser ofertado ao aluno surdo por um meio de textos autênticos e com tipologias 
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diferentes como forma de interação em   um nível intermediário.   O output deve ser dado ao professor e na forma escrita de L2 e o feedback é a 

intervenção do professor. No ensino fundamental,   

 

Finalidade do ensino do português L2  

 Proporcionar ao surdo uma formação acadêmica que desenvolva um auto estima com bases sólidas. 

 Proporcionar uma educação multicultural e dessa maneira formar o indivíduo surdo como cidadão capazes de interagir socialmente com plena 

autonomia..  

 Formar alunos com pensamentos crítico, criativos , reflexivos  e preparados para tomar decisões . 

   

 No ensino fundamental ( 6º ao 9º  anos) prioriza a leitura, compreensão, aquisição do léxico e produção escrita da Língua Portuguesa. 

 

 

 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES LEITURA E 

ESCRITA 

CONTEÚDO ESTRATÉGIAS 

 Conhecer a estrutura da 

Língua de Sinais 

Brasileira em 

consonância/contraste 

com a Língua Portuguesa 

 Reconhecer e entender a 

organização sintática e o 

 Ler   e compreender diversos 

tipos de texto  

 

 Produzir textos em 

diferentes gêneros, 

considerando sua adequação 

 Leitura de diversos gêneros 

literários 

 Interpretação textual 

contextualizando pessoa, 

gênero e tempo verbal 

 Leitura de gráficos 

 Reescrita do texto 

 Ordenação textual 

com ênfase no uso 

adequado de letras 

maiúsculas, 

minúsculas, 

acentuação gráfica e 
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léxico 

 Identificar o gênero e 

tipo de texto 

 Perceber os implícitos do 

texto Reconhecer 

elementos para textuais 

 Entender partes do texto 

correlacionando- as entre 

si 

 Identificar fragmentos 

significativos do texto 

 Observar o uso do 

dicionário 

 Substituir itens lexicais 

complexos por outros 

familiares 

 Identificar a lógica das 

relações lexicais, 

morfológicas e sintáticas 

 Desenvolver a habilidade 

da leitura e escrita. 

ao contexto produção e 

circulação – os enunciadores 

envolvidos, os objetivos, o 

gênero, o suporte, a 

circulação -, ao modo 

(escrito) 

 Hiperonímia 

 Hiponímia 

 Uso da sinonímia e 

antonímia 

 Uso da polissemia e 

homonímia 

 Contextualização do léxico 

aprendido 

 Construção de significados  

 Linguagem formal 

 Linguagem Informal 

 Intertextualidade  

 Produção de texto 

 

pontuação 

 Oficina de textos 

 Hipertexto 

 Utilização de 

imagens 

 Uso de dicionário 

 Vídeos 

 Leitura de jornais, 

revistas, blogs, 

receitas, revistas em 

quadrinhos, livros 

paradidáticos, etc. 
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PLANEJAMENTO ANUAL 6º E 7º ANOS 

1º BIMESTRE 

 Tema1:  

 Gramática: pronome pessoal e substantivo 

 Tema 2:  ligado ao gênero bilhete 

 Gênero literário: bilhete 

 Vocabulário: mobiliário de casa: sala, quarto e cores. 

2ºBIMESTRE 

 Tema:1 

 Gramática: pronome pessoal-verbo-substantivo 

 Tema 2 : texto narrativo 

 Gênero literário: narração 

 Vocabulário mobiliário de casa : cozinha 

3º BIMESTRE 

 Tema1: 

 Gramática: substantivo-pronome-verbo-adjetivo 

 Tema 2: ligado a descrição 

 Gênero literário: texto ligado a narração 

 Vocabulário: frutas-verduras 

4ºBIMESTRE 

 Tema1: 

 Gramática: substantivo-pronome-substantivo-adjetivo 

 Tema 2: ligado a descrição 

 Gênero literário: descrição 
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 Vocabulário: material de limpeza e comidas industrializada. 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 8º e 9 º ANOS 

1º BIMESTRE 

 Tema1: animais 

 Gramática: revisão pronome, substantivo, verbo 

 Tema 2: ligado a   narração 

 Gênero literário: produção de texto narrativo 

 Produção de texto: sequência lógica (imagens) de história - produção 

2ºBIMESTRE 

 Tema:1 

 Gramática: concordância verbal( presente-passado-futuro) e adjetivo 

 Tema 2 : texto narrativo 

 Gênero literário: narração 

 Produção de texto: sequência lógica( imagens) de história - produção 

3º BIMESTRE 

 Tema1: 

 Gramática:  concordância verbal( presente-passado-futuro) e concordância nominal(artigo, pronome) e adjetivo 
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 Tema 2: ligado a descrição 

 Gênero literário: narração 

 Produção de texto:  imagens da natureza, pessoas..... 

4ºBIMESTRE 

 Tema1: 

 Gramática: :  REVISÃO 

 Tema 2: ligado a descrição 

 Gênero literário: diálogo 

 Produção de texto: Preencher história em quadrinho (diálogo) 

 

 

12.4.6.2- CURRÍCULO DE ENSINO DE LIBRAS - ENSINO MÉDIO 

 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

-Conceito de surdez 

 - Grau de surdez 

 - Causa de surdez 

- Conceito de surdo X surdez X 

deficiente auditiva 

- Surdo X Interprete de língua de 

sinais 

- Lei de LIBRAS 

-Didática e Educação de Surdos 

Conceito e tipos de Identidades Surdas 

- Produção de gêneros em LIBRAS 

(visual) 

- Produção de textos em LIBRAS 

(visual) 

- Estudos linguísticos da LIBRAS 

- Prática pedagógica de LIBRAS II e 

LIBRAS III 

- Legislação Educacional 

- Produção de gêneros em LIBRAS 

(visual)  

- Produção de textos em LIBRAS 

(visual) 

- Morfologia e sintaxe da LIBRAS 

- Prática pedagógica de LIBRAS III e  

LIBRAS IV 
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- Tradução e interpretação da 

língua de sinais 

- Estudos Surdos V 

- Prática Pedagógica de LIBRAS I 

e - LIBRAS II 

 

12.5 O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

12.5.1 CURRÍCULO DE ENSINO DA LIBRAS COMO PRIMEIRA LÍNGUA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL – CONTRATURNO 

 

O ensino de Libras envolve três diferentes aspectos: linguísticos, socioculturais e históricos. Com base nessa premissa, objetiva desenvolver 

habilidades de compreensão e produção em Libras, leitura e escrita em  

Libras, reflexão sobre como a língua de sinais funciona e seus usos, gramática, estudo da literatura produzida pelos surdos, desenvolvimento dos sinalários 

(glossários), a origem da língua de sinais e sua evolução. 

 

12.5.1.1 CURRÍCULO DE LIBRAS NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS: 
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Literatura Surda - Traduções de texto da língua 

portuguesa para a Libras:  

 

-Tibi e Joca (Bisol, 2001),  

-A cigarra e as formigas (Oliveira; Boldo, 2003), 

- “VIVA AS DIFERENÇAS” - Kit Libras é Legal5 (2003),  

- “CACHOS DOURADOS” - Kit Libras é Legal (2003),  

- “IVO” - Kit Libras é Legal (2003),  

- “HISTÓRIA DA ÁRVORE” (PIADA) - Kit Libras é Legal 

(2003),  

- O Som do Silêncio (Cotes, 2004),  

-Cinderela Surda (Hessel; Rosa; Karnopp, 2003),  

-Rapunzel Surda (Silveira; Rosa; Karnopp, 2003), 

- Adão e Eva (Rosa; Karnopp, 2005),  

-Patinho Surdo (Rosa; Karnopp, 2005). 

 

 

 

                                                 
5 (http://www.libraselegal.com.br/index1.php) 
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Fábulas: 

- Branca de Neve e os Sete Anões (DVD Histórias Infantis em Língua de Sinais, do 

INES/ MEC) 

- Patinho Feio, DVD Histórias Infantis em Língua de Sinais, do 

INES/ MEC) 

- Os Três Ursos, DVD Histórias Infantis em Língua de Sinais, do 

INES/ MEC) 

- Cinderela (DVD Contando Histórias em Libras: Clássicos da Literatura Mundial, do INES/MEC) 

-Chapeuzinho Vermelho (DVD Histórias Infantis em Língua de Sinais, do INES/MEC) 

 

- Produção de diferentes gêneros em LIBRAS (visual)* 

- Produção de textos em LIBRAS (visual) 

 

12.5.1.2 CURRÍCULO DE LIBRAS NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:  

(Explorado conforme nível de proficiência da turma):  

 

- Produção de diferentes gêneros em LIBRAS (visual)* 

- Produção de textos em LIBRAS (visual) 

- Estudos linguísticos da LIBRAS (prática) 
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- Prática pedagógica em LIBRAS  

- Cultura e identidade surda 

 

*Literatura Surda - Traduções de texto da língua portuguesa para a Libras: 

-Alice no País das Maravilhas (Lewis Carroll, 2002), Ed. Arara Azul. 

-As Aventuras de Pinóquio (Carlo Collodi, 2003), Ed. Arara Azul. 

-A história de Aladim e a lâmpada maravilhosa (autor desconhecido, 2004), Ed. Arara Azul. 

 

Poemas em Língua de Sinais: 

- “Bandeira Brasileira”- Literatura em LSB” com Nelson Pimenta, da LSB Vídeo. 

-“Natureza”- Literatura em LSB” com Nelson Pimenta, da LSB Vídeo. 

-“O pintor de A a Z (História com o alfabeto sinalizado)”-“Literatura em LSB” com Nelson Pimenta, da LSB Vídeo. 

- “Árvore de Natal” com Fernanda Machado - LSB Vídeo, disponível em seu pólo. 

- Poemas na ASL (A – Z). Você poderá assistir visitando o site: 

http://www.youtube.com/watch?v=Rdqf-czXLYw 

 -Videoclipe “Cow and Rooster”3 by Annalee Laird. Disponível no AVEA. 

- Videoclipe “Tears of life”4 by Vivienne Simmons. Disponível no AVEA. 

- “Poesia em Língua de Sinais: Traços da Identidade Surda (Quadros e Sutton-Spence, 2006)-  http://www.editora-arara-azul.com.br/ParteA.pdf. 

 

Fábulas: 
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- “6 fábulas de Esopo” em Língua de Sinais Brasileira, com Nelson Pimenta (vol. 1), da LSB Vídeo 2002. 

- “O passarinho Diferente”- DVD “Literatura em LSB”, com Nelson Pimenta, da LSB 

Vídeo. 

 

Referências Identitátias e culturais: 

- Artistas surdos 

- Profissionais surdos. 

- Institutos, escolas, universidades, associações, federações e organizações de surdos no Brasil e no mundo. 

 

12.5.1.3- CURRÍCULO DE LIBRAS NO ENSINO MÉDIO:  

(Explorado conforme nível de proficiência da turma): 

 

- Produção de diferentes gêneros em LIBRAS (visual)* 

- Produção de textos em LIBRAS (visual) 

- Estudos linguísticos da LIBRAS (estudo dos sinais da terminologia dos componentes curriculares) 

- Prática pedagógica em LIBRAS  

- Cultura e identidade surda 

*Literatura (clássicos da Literatura em Libras e Português – Ed. Arara Azul):   

- Iracema – José de Alencar 

-  A cartomante 
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- A missa do Galo 

- O relógio de ouro 

- O caso da Vara 

- e demais literaturas disponíveis em: www.literaturasurda.org.br  

 

12.5.2 - ENSINO DA LIBRAS COMO SEGUNDA LÍNGUA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

A EBT oferece curso de Libras para professores visando a formação continuada e curso de Libras para pais, familiares, comunidade escolar 

e demais interessados, visando a comunicação e qualidade de vida para os estudantes surdos. 

  

http://www.literaturasurda.org.br/
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12.5.2.1 – CURRÍCULO DE LIBRAS PARA COMUNIDADE ESCOLAR/ PAIS E FAMILIARES DE SURDOS 

Noções básicas de: 

 -Língua de Sinais:  

estrutura  

parâmetros 

datilologia 

pronomes 

tipos de verbo 

expressões gramaticais e tipos de frases 

comparativos dos adjetivos 

antônimos 

 

- Vocabulário referente: 

a família;  

árvore genealógica 

higiene,  

rotina doméstica  

moradia,  

valores, conselhos, boas maneiras,  

 saudações 
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profissões 

cores 

animais 

 esportes 

cidades satélites 

 orientação espacial 

lazer e pontos de encontro 

 

-Principais fatos da história da Educação de Surdos   

- Diálogos em libras 

 

12.5.2.2 - CURRÍCULO DE LIBRAS PARA PROFESSORES 

Noções básicas de: 

- Língua de Sinais 

estrutura  

 parâmetros  

Datilologia 

pronomes  

advérbios  

orientação espacial  
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direção e perspectiva 

expressões emotivas,  

expressões faciais gramaticais 

tipos de frases 

tipos de verbo 

substantivos  

adjetivos 

antônimos 

numerais cardinais e ordinais 

plural 

preposições 

 

- Saudações, boas maneiras, ambiente de estudo, profissões; 

- Principais fatos da História da Educação de Surdos;  

- Contextos de ensino e  

- Vocabulário dos diferentes componentes curriculares  

- Diálogos em libras 

 

12.5.3 – CURRÍCULO DE ENSINO DE PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL - CONTRATURNO 
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12.5.3.1 - CURRÍCULO DE PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

TURNO VESPERTINO: 

 

- Estrutura da Língua de Sinais Brasileira em consonância/contraste com a Língua Portuguesa 

- Leitura de diversos gêneros literários 

- Interpretação textual 

- produção de textos 

- reescrita do texto 

- ordenação textual 

- uso do dicionário 

 

12.5.3.2 - CURRÍCULO DE ENSINO DE PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA O ENSINO MÉDIO – TURNO 

VESPERTINO 

Propiciar aos alunos surdos contato direto e sistemático com  da língua portuguesa na sua modalidade escrita.  

 - leitura/interpretação de textos e imagens.   

 - produção de frases, parágrafos e textos criativos a partir de ideias, imagens e discussões; 

- exploração de conceitos a partir de textos, imagens e discussões.  

- elaboração de hipóteses a partir de textos, imagens e discussões. 

 - leitura de mundo a partir das atividades propostas (contextualização e trabalho com temas transversais: Educação para Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos humanos, Educação para a Sustentabilidade).   

 - elaboração de cartões e convites  
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- produção escrita;   

 - produção escrita no ambiente virtual.  

- estrutura da Língua de Sinais Brasileira em consonância/contraste com a Língua Portuguesa; 

- leitura de diversos gêneros literários; 

- Interpretação textual; 

- produção de textos; 

- reescrita do texto; 

- ordenação textual; 

- uso do dicionário 

 

12.5.4 – CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL - CONTRATURNO 

 

12.5.4.1 - CURRÍCULO  DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS: 

 

- agrupamento e desagrupamento de quantidades;  

- raciocínio lógico; 

- estimular a percepção visual; 

- sequências e equivalências numéricas; 

- cálculos de operações matemáticas; 

- formas de pagamento, recebimento, unidade de medidas e valores, moedas e títulos; 
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- interpretação de problemas envolvendo operações matemáticas em situações do cotidiano. 

 

12.5.4.2 - CURRÍCULO DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

 

- matemática financeira: juros simples e composto, sistema monetário; 

- números inteiros: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; 

- números decimais: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; 

- interpretação de problemas envolvendo operações matemáticas; 

- estudo de gráficos: interpretação e construção de gráficos. 

 

12.5.4.3 - CURRÍCULO DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO: 

 

- matemática financeira; 

-juros simples e composto; 

- razão e proporção; 

- porcentagem; 

- sequências e equivalências numéricas 

- cálculos de operações matemáticas; 

- formas de pagamento, recebimento, unidade de medidas e valores, moedas e títulos 
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12.6 -  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Com base na Constituição Federal, nas Diretrizes da EJA e Educação profissional vigente, a EBT poderá ofertar cursos de: 

a) Formação profissional integrado ao Ensino Médio;  

b) Formação Inicial Continuada na Educação de Jovens e Adultos – FIC/PRONATEC– EJA  

 

Em 2017 a EBT ofertou no 2º semestre o curso de Artesão em Pintura em tecido e em 2018 o curso de Artesão em cerâmica do FIC integrado 

à EJA 

 

13 – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

O plano de ação para implementação do PPP foi elaborado coletivamente e está descrito no Apêndice 40. 

 

13.1 - GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

● Dificuldades ou problemas: aquisição tardia da Libras pelos alunos, falta de interação dos alunos com a comunidade surda de Brasília, defasagem 

escolar, aquisição tardia da Língua portuguesa pelos alunos, dificuldade dos alunos na aquisição da Língua Portuguesa escrita, necessidade de 

transporte escolar para atender especificamente a EBT, alunos faltosos devido a distância escola-casa, pouco acompanhamento escolar pela família 

 

● Desafios: instrução em Libras e Português escrito, inclusão da disciplina de Libras e de Português como segunda Língua no currículo da EBT, 

oferta de turmas para educação linguística precoce, capacitação de funcionários para que todos sejam fluentes em Libras, contratação de 

profissionais surdos, sala de recurso bilíngue, sala de recurso generalista, maior participação da família, aquisição da Libras pela família. 
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● Metas:  

- garantir que 90% dos professores participem de ações de formação continuada; 

- garantir que 90% dos funcionários participem de ações de formação organizadas pela escola/SEDF; 

- garantir a oferta de ensino de Libras para familiares de alunos surdos; 

- incluir a disciplina de Libras no currículo da EBT; 

- incluir a Disciplina de Língua Portuguesa como segunda língua – em caráter substitutivo à Disciplina de Língua Portuguesa como língua 

materna; 

- oferecer turmas para estimulação linguística precoce em 2016; 

- contratar profissionais surdos para atuarem na EBT; 

- adequar o ambiente escolar para acessibilidade dos alunos e profissionais surdos;  

- buscar a regulamentação da Lei 5016/2013; 

- requerer junto aos órgãos competentes a natureza especializada da EBT; 

- requerer a acessibilidade nas provas de avaliação externas; 

- construir novos espaços no ambiente da EBT (quadra esportiva, auditório, laboratório, sala de dança adequada aos surdos); 

- garantir transporte escolar para atuar na distância casa-escola-casa, escola-parceiros-escola (Centro Olímpico, Instituto Federal de Brasília, 

Universidade de Brasília). 

 

●  Ações 

- Curso de imersão em Libras promovido pela COESP/SEDF em parceria com a EBT no período de 40 dias úteis consecutivos (120 horas); 

- curso de Libras promovido ela EBT: professores de Ensino de Libras ministram o curso semanalmente durante o ano letivo para professores, 

servidores e familiares dos alunos da EBT; 



183 

 

- curso de Libras promovido pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS em parceria com a EBT e em sala de aula 

no espaço da EBT; 

- incentivo da direção e coordenação pedagógica para participação do professor e dos funcionários em cursos de Libras;  

- curso de Libras promovidos pela escola em parceria com a EAPE; 

- elaboração e envio de documento para justificar a inclusão de novas disciplinas no currículo da escola (anexos); 

- contratação temporária de professores surdos para suprir carências e demandas; 

- contratação de educadores sociais voluntários com domínio da Libras, preferencialmente surdos; 

- instalação de sinais luminosos em substituição ao sinal sonoro no ambiente escolar;  

- aquisição de seis projetores de slides e três lousas digitais (MEC/FNDE); 

- elaboração e envio da minuta para regulamentação da Lei 5016/2013; 

- participação de movimentos de luta junto a FENEIS para requerer acessibilidade nas provas de avaliação externas; 

- organização dos alunos e de transporte para participação e apoio ao movimento de luta; 

- solicitação de adesão da EJA ao FIC integrado (Apêndice 27) 

- Que os alunos adquiram as habilidades de leitura, escrita e interpretação de vários gêneros textuais. 

 

13.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

A avaliação institucional acontece por meio da auto-avaliação de toda a comunidade escolar, da equipe diretiva, dos professores e dos alunos, 

considerando a filosofia educacional proposta pela instituição, a prática pedagógica dos professores e o desempenho dos alunos. Essa avaliação dá-se  

conforme calendário da SEEDF, com reflexões acerca dos pontos positivos, dos pontos negativos, com ênfase no que precisa permanecer como está 

e o que precisa ser melhorado (Apêndice 45 – Modelos de formulários para avaliação institucional). O espaço das coordenações pedagógicas, reuniões 
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coletivas e o conselho de classe são espaços privilegiados de entrelaçamento dos três níveis de avaliação: das aprendizagens, institucional e de rede. 

Como parte da avaliação institucional, o desempenho dos alunos nas avaliações externas, ou seja, nos exames nacionais de larga escala, em 

especial, nas provas do SAEB, Prova Brasil e ANA, bem como os resultados/boletins de desempenho do PAS e ENEM/ENSEJA são considerados 

relevantes para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e para a retomada da prática pedagógica do professor. 

A comissão formada pelo Grupo de Trabalho, criado pela Portaria nº 148 de 20 de junho de 2013, da SEEDF, com redação atualizada na 

Portaria nº 258 de 10 de outubro de 2013, apresentou à Subsecretaria de Educação Básica da SEDF um primeiro relatório com as ações da EBT, em 

março de 2014 (Distrito Federal, 2014ª- acervo da EBT). 

 

13.3- GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

13.3.1 - ATUAÇÃO  DA APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES 

APAM – Associação de Pais, Alunos e Mestres da Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga, entidade que tem o objetivo de integrar 

a escola, a família, a comunidade e o poder público. 

Atuação:  

- Aplicar os recursos arrecadados pela APAM em prol do aluno  e na melhoria da escola. 
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13.3.2- ATUAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

O Conselho Escolar é uma entidade de natureza consultiva, fiscalizadora, deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, 

administrativas e financeiras, constituída por representantes dos diferentes segmentos que integram a comunidade escolar. 

Por exemplo, no exercício da função deliberativa, o Conselho Escolar decide, delibera, aprova e elabora. No exercício da função consultiva, o 

Conselho Escolar opina, emite parecer, discute. Assim, o Conselho Escolar leva aos segmentos propostas e orçamentos. Feito isso, reúnem-se os 

conselheiros para discutir e opinar sobre a questão. Emitido o parecer do Conselho sobre a questão, delibera-se pela aquisição de X ou Y. E a direção 

fica com a responsabilidade de executar o que foi deliberado. 

O artigo décimo do decreto 29.207/08 define as seguintes funções para o Conselho Escolar: 

I – garantir a participação efetiva da comunidade escolar na gestão da instituição educacional; 

II – aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, construída em consonância com a Proposta Pedagógica e com o Regimento Escolar 

aprovados para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como, acompanhar a sua execução; 

III – referendar o Plano de Aplicação, contendo o planejamento de utilização dos recursos, o qual deverá estar assinado pelo Presidente da Unidade 

Executora – UEX e pelo Diretor da instituição educacional, bem como estar de acordo com as disposições do Decreto n° 28.513, de 6 de dezembro 

de 2007 que instituiu para o Distrito Federal, o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF e Portaria n° 26/SEDF, de 31 de 

janeiro de 2008; 

IV – emitir parecer atestando a regularidade das contas e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas; 

V – auxiliar a direção na gestão da instituição educacional e em outras questões de natureza administrativa e pedagógica que lhe sejam submetidas, 

visando à melhoria dos serviços educacionais; 

VI – convidar membros da comunidade escolar para esclarecimentos em matérias de sua competência; 

VII – acompanhar a execução do Calendário Escolar, no que se refere ao cumprimento do número de dias letivos e à carga horária previstos; 

VIII – auxiliar a direção no processo de integração escola-família-comunidade; 

IX – registrar, em livro próprio, as atas de suas reuniões, e afixar em local visível, preferencialmente em murais acessíveis à comunidade escolar e, por 

meio eletrônico, se possível, as convocações, calendários de eventos e deliberações; 

http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/Decretos/Decretos%202007/dec_28513_07.htm
http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/Decretos/Decretos%202007/dec_28513_07.htm
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X – averiguar e denunciar às autoridades competentes as ações e/ou os procedimentos considerados inadequados que lhes cheguem ao conhecimento; 

XI – participar da Comissão Local do processo seletivo para escolha do Diretor e do Vice-Diretor da instituição educacional. 

Segue anexo o estatuto do Conselho Escolar da EBT (Anexo 2 – Estatuto do Conselho Escolar). 

O Conselho Escolar da EBT encontra-se em plena atividade com reuniões mensais ordinárias nas últimas quintas feiras de cada mês e 

extraordinariamente a qualquer momento que se faz necessário. 

Obs. Em junho de 2017 houve novas eleições para composição do Conselho Escolar 

O Conselho Escolar da Escola Bilíngue é bem participativo, e realiza o acompanhamento e avaliação da instituição de ensino mensalmente nas 

reuniões ordinárias e sempre que se faz necessário em reuniões extraordinárias. E ainda busca cumprir o que está previsto em seu estatuto. 
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13.3.3 ATUAÇÃO DA CAIXA ESCOLAR 

  

 

É uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, que se rege por seu Estatuto, Regimento Interno e pelas disposições pertinentes ao 

Código Civil Brasileiro. 

 Constitui objetivo social da Caixa Escolar apoiar e cooperar com as Instituições Educacionais da Rede Publica de Ensino do Distrito Federal, 

inclusive as Diretorias Regionais de Ensino, em seus processos de autonomia de gestão, favorecendo o entrosamento entre a direção, pais de alunos oidoresu 

responsáveis, professores, servidores e alunos da Instituição Educaional e a sua plena integração com a comunidade a que serve. 

 

 

13.4 GESTÃO DE PESSOAS 

 

O conhecimento de Libras é um critério determinante para o ingresso no quadro de profissionais dessa escola, que é PARA TODOS, mas que é, 

por sua natureza especial, constituída por uma plataforma bilíngue. Pensando nesta questão, orienta-se que o quadro de funcionários da Escola Bilíngue 

(Libras e Português-Escrito) seja formado por funcionários surdos e por funcionários ouvintes fluentes em Libras.  

Assim, a orientação é para que todos os profissionais da escola sejam bilíngues ou tornem-se bilíngues, fluentes em Libras, pois precisam ser fonte 

viva de modelo linguístico principalmente para as crianças que se encontram em fase de aquisição linguística, por serem filhas, em sua maioria, de pais 

ouvintes e não terem acesso à Libras fora da escola. Na composição dessa equipe de profissionais, portanto, tanto na equipe diretiva, quanto na equipe de 

auxiliares da educação, dos assistentes à educação, quanto na absorção de profissionais readaptados, é importantíssimo que esse critério seja observado. 

O quadro de professores da Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito tem como objetivo, contemplar profissionais surdos e profissionais ouvintes. 

Os profissionais surdos sinalizantes poderão ser absorvidos por meio de abertura de concurso público para professores surdos bilíngues, com adequação 

da prova e da correção; e de profissionais ouvintes bilíngues, ou seja, fluentes em Língua Portuguesa e Língua de Sinais Brasileira, que poderão ser absorvidos 

por meio dos critérios mencionados. 
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Entre os profissionais ouvintes bilíngues encontram-se os professores bilíngues e os profissionais que atuarão como intérpretes (Libras-Português 

e Português-Libras). Na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, impreterivelmente, precisam ser bilíngues, todos os profissionais que atuam 

como intérprete. Antes de tudo, esses profissionais são professores e passaram no concurso de professor da SEEDF.  

A Equipe Gestora da Escola deve ser composta a partir de eleição e os candidatos precisam ser preferencialmente bilíngues. É preciso negociar 

com as empresas de terceirização para que os profissionais de assistência à educação – serviços gerais, à exceção de vigias, sejam surdos sinalizantes. A 

única exceção possível é para o cargo de vigia, pois os mesmos zelam pelo patrimônio físico e material da UPE (Unidade Pública de Ensino) e, nessa função, 

a audição tem grande peso. É preciso que a escola conte com merendeiras surdas e, pelo menos uma bilíngue, porteiro bilíngue e professores bilíngues. 

Caso não seja possível preencher todas as vagas com profissionais com este perfil, os interessados em preenchê-las devem ter ciência da comunidade 

a que prestarão serviço e da necessidade de participarem de cursos que lhes proporcionarão uma formação bilíngue.  

Aos professores, deve ser oferecida, anualmente, formação continuada com proposta de educação bilíngue, na própria instituição. O que realmente 

é importante um professor que queira ser lotado na instituição saber é que precisa ter um perfil que atenda a duas características essenciais: (a) a disposição 

em aprender e melhorar tanto com relação à proficiência em Libras quanto em relação ao planejamento de suas aulas, de forma a buscar um ensino inovador, 

e (b) a compreensão de que o aluno precisa ser respeitado em seu DIREITO DE APRENDER (BRASIL, 2009). 

Esse perfil é encontrado em um profissional que, além da habilidade e interesse em adquirir a língua de sinais, valoriza, respeita os estudantes e 

busca promover uma educação que tenha como consequência tornar cada estudante que passar por si um indivíduo melhor.  

No início do ano letivo, após a distribuição de Carga Horária/Turmas, caso a carga horaria do professor não seja completa (30h/aulas para o regime 

de 40h ou 15h/aulas para o regime de 20h/20h) a complementação de sua carga residual será realizada em atuação no Núcleo de Tecnologia e Produção 

de Material Didático. 

 

13.4.1 - PERFIL DO PROFISSIONAL DA ESCOLA BILÍNGUE 

 

Os critérios de seleção de professores para atuarem na Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito devem respeitar os princípios e diretrizes da UE 

criada, conforme suas especificidades. 

As portarias de remanejamento e distribuição de carga de professores da SEEDF apontam os critérios específicos para seleção dos professores que 

atuarão na Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito, descritos abaixo, conforme Lei 5016/2013 (Anexo 1). 
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Os profissionais atuantes na Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito, incluindo a equipe docente, a equipe gestora, a equipe de apoio da unidade 

educacional e toda a comunidade escolar deverão participar, de cursos de formação continuada em Libras, estudos surdos e culturais, oferecidos pela Escola 

de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação – EAPE, pela própria Escola Bilíngue, ou outros previstos no Projeto Político Pedagógico ou 

reconhecidos pela SEEDF. 

Além de comprovadamente bilíngues, os professores que atuam na Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito e aqueles que irão atuar devem ter 

formação especializada, o que significa possuir, além do curso de licenciatura na sua área de atuação, formação curricular complementar em disciplinas 

específicas de Libras, cursos de intérpretes, cursos para o ensino de português-escrito como segunda língua, pós-graduação em Libras e outros afins. 

A dotação do corpo docente para suprir a demanda da Instituição dar-se-á por meio de Remanejamento interno ou externo. 

Não havendo profissionais habilitados dentro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com interesse em assumir carência na 

Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito, será aberto concurso público específico, com aplicação de provas elaboradas e gravadas diretamente em Libras, 

para a contratação de profissionais surdos fluentes em Libras, professores de Libras surdos, professores bilíngues fluentes em Libras e Português, que 

atuem em cada área específica do conhecimento; tradutores e intérpretes de Libras-Português-Libras; guias-intérpretes, quando for o caso, e profissionais 

bilíngues em Libras e Português-Escrito, que atuem com a tecnologia de informação e de comunicação. 

Para novos concursos, deve-se prever a solicitação de habilitação comprovada em licenciatura em Letras-Libras para professores de Libras, 

Pedagogia Bilíngue e/ou pós-graduação com foco na educação de surdos para atividades, além de prova prática de Libras. 

 

13.4.3 - EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS 

 

“Feliz aquele transfere o que sabe e aprende o  que ensina” 

(Cora Coralina) 

 

O corpo administrativo-pedagógico da Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito prevê a seguinte estrutura: 
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01 diretor; 

01 vice-diretor; 

01 Conselho Escolar, órgão colegiado, com representantes dos pais, alunos, professores e funcionários. 

01 secretário escolar (40h) para o diurno e 01 secretário escolar (20h) para o noturno*; 

03 supervisores: 2 supervisores para o diurno - 01 supervisor para assumir funções administrativas (40h)* e 01 supervisor para assumir funções pedagógicas 

(40h) e 01 supervisor para o noturno (20h); 

01 coordenador para a educação linguística precoce, creche e educação infantil (40h)*; 

01 coordenador para as classes bilíngues dos anos iniciais do ensino fundamental (40h); 

01 coordenador para as classes comuns dos anos iniciais do ensino fundamental (40h); 

01 coordenador para as classes bilíngues dos anos finais do ensino fundamental (40h); 

01 coordenador para as classes bilíngues do ensino médio (40h); 

01 coordenador para as classes bilíngues da EJA (20h); 

01 coordenador disciplinar (40h)*; 

01 coordenador da educação integral (40h)  

01 coordenador do ensino de libras (40h)*  

01 professor itinerante da área de surdez/DAS*  

01 orientador educacional (40h) – para o diurno; 

01 orientador educacional (20h) – para o noturno; 

01 psicólogo (40h) – para o diurno  

01 psicopedagogo (40h) – para o diurno  
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03 apoios pedagógicos: 01 para os anos iniciais; 01 para os anos finais; 01 para o ensino médio.6* 

 

A gestão da EBT é regida pela LEI Nº 4.751, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do 

Sistema de Ensino Público do Distrito Federal. 

 

No CAPÍTULO I, DAS FINALIDADES E DOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA, o Art. 2º justifica que “A gestão democrática da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, cuja finalidade é garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter público quanto ao financiamento, à gestão 

e à destinação, observará os seguintes princípios: 

I – participação da comunidade escolar na definição e na implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos 

colegiados, e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar; 

II – respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal; 

III – autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nos aspectos pedagógicos, administrativos e de gestão financeira; 

IV – transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os seus níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros; 

V – garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da 

qualificação para o trabalho; 

VI – democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento; 

VII – valorização do profissional da educação.” 

 

                                                 
6 * não contemplado 
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13.5 - GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

A escola recebe dois recursos financeiros; baseados na quantidade de alunos matriculados. Na verdade, essa concepção precisa ser alterada, dadas 

as especificidades da instituição: deve-se levar em conta não o quantitativo de alunos, mas sim sua natureza especial e específica. 

 

13.5.1 -PDDE – (Programa Dinheiro Direto na Escola), recurso oriundo do Governo Federal, destinado a pequenas necessidades da escola; 

✓ Cobrir  despesas de custeio, manutenção e  pequenos investimentos; 

✓ contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica dos 

estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados na manutenção 

conservação do prédio escolar; 

✓ aquisição de material necessário ao funcionamento da escola, 

✓ capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação, avaliação da aprendizagem; 

✓ implementação do projeto pedagógico; 

✓ aquisição de material didático/pedagógico e desenvolvimento de atividades educacionais diversas. 

 

13.5.2 - PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira destinado às Instituições Educacionais e Diretorias Regionais de Ensino da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal visa dar autonomia gerencial para a realização do projeto pedagógico, administrativo e financeiro das Instituições 

Educacionais e das Diretorias Regionais de Ensino, por meio do recebimento de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal. 

Os recursos financeiros destinados à Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito, entre os quais o PDAF e a gratificação percebida pela equipe 

diretiva, cujo valor costuma estar vinculado na SEDF à quantidade de alunos matriculados na Instituição, deverão estar associados às especificidades 
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da UE, o que inclui as diferentes etapas de ensino oferecidas pela instituição. Além de o cálculo do montante não poder ser realizado per capita, precisa 

adequar-se à demanda institucional, à modalidade e etapas de ensino oferecidas, bem como aos laboratórios em fase de implantação. 

 

Objetivo: 

O PDAF tem como objetivo contribuir na realização do projeto pedagógico, administrativo e financeiro das Instituições Educacionais e das 

Diretorias Regionais de Ensino. Os recursos do PDAF são classificados nas categorias de despesas de Capital e de Custeio, que são outras despesas 

correntes. 

 

Aplicação dos Recursos: 

Os recursos do PDAF destinam-se exclusivamente, ao apoio aos projetos pedagógicos, administrativos e financeiros das IEs e CREs apoiadas 

e sua utilização observará as necessidades estabelecidas na Ata de Prioridades em conformidade com a legislação. 

 

Controle e prestação de contas: 

O controle da utilização dos recursos do PDAF será feito com base nas informações contidas em Prestações de Contas, a serem elaboradas 

pelas UEx e entregues à DRE de sua jurisdição até o dia 15 de junho do ano seguinte ao da utilização dos recursos. 

As Prestações de Contas deverão atender às normas da SEEDF e da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, obedecendo aos 

princípios fundamentais de contabilidade. 

 

Fiscalização: 

A fiscalização será feita pelos órgãos de Controle Interno e Externo do Distrito Federal. Contamos também com contribuições voluntárias – 

taxas da APM (Associação de Pais e Mestres), que são utilizadas na melhoria do lanche, em pequenos reparos, como: troca de torneira, fechaduras, 

reposição de lâmpadas, etc. 
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13.5.3 DESAFIOS:  

- adequação de todo o ambiente escolar, reforma do espaço físico escolar, construção de uma quadra poliesportiva, construção de laboratórios, 

construção de um auditório, construção de novas salas de aula, construção de banheiros para estudantes dos Anos Finais, do Ensino Médio e EJA, 

construção de banheiros para professores. 

 

13.5.4 METAS 

. Aquisição de materiais de expediente e limpeza, 

.  Aquisição de materiais pedagógicos ( livros de literatura, brinquedos pedagógicos, outros) 

. Revitalização e reforma do parquinho,  

. Manutenção nas janelas da sala dos professores e de sala de aula, 

 . Revisão e reparo nas paredes das salas 2 e 3 do bloco D  

. Pintura da área externa da escola, paredes, ferragens e piso, 

. Pintura das paredes dos blocos “A e “B com motivos infantis ( área destinada a educação infantil) 

. Reforma nas janelas do depósito de gêneros alimentícios, 

. Colocação de tela protetora no depósito de gêneros, 

. Confecção de porta telada para a cantina, 

- .Reforma no fogão industrial da cantina, 

. Reparo do portão de entrada dos alunos e outros, 

. Aquisição de sirene, motor para portão,  máquina fotográfica, máquina de Xerox multifuncional, Aquisição de balança de precisão para cantina, TV 

50’, home theater, microfones sem fio, caixa amplificada, ventiladores de parede, forno elétrico, freezer, geladeira, cadeira com assento de almofada, 
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computadores, impressoras,  

- Aquisição de cadeiras para sala dos professores 

- Aquisição de sistema de segurança 

- Melhoria da iluminação externa da escola, 

- Melhoria na jardinagem  da escola, 

- criar um espaço de convivência para os alunos ( pracinha)  

- pintura interna das salas de aula 

- aquisição de máquina de xerox  

- aquisição de brinquedos pedagógicos  

- aquisição de materiis diversos para educação precoce 

- colocação de toldos no pátio da escola 

 

13.6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

13.6.1 -METAS 

- Oferecer melhores condições de ensino aprendizagem 

- Assegurar a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da Escola, 

- Promover uma gestão democrática e participativa, 

- Buscar a integração da comunidade escolar através de uma gestão democrática e participativa, 

- Dar autonomia ao Conselho Escolar, Caixa Escolar no exercício de suas funções, 
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- Promover o processo de eleições de gestores nos moldes da Lei de Gestão Democrática; 

- Incentivar a formação continuada de todos os funcionários da escola, 

- Ratificar o pedido de reforma geral no prédio da escola e da construção de uma quadra poliesportiva, 

- melhorar o espaço físico da escola dentro das condições financeiras da instituição estimulando a participação da comunidade; 

- regulamentação da natureza especial da EBT a fim de contemplar seu caráter diferenciado e especializado,  

- acessibilidade nas provas de avaliação interna e externa,  

- regulamentação da Lei 5016/2013 que estabelece as diretrizes para implantação da EBT (Anexo 1),  

- envio e cobrança de resposta à documentos enviados para os setores responsáveis da SEDF solicitando e justificando a necessidade de reforma 

estrutural no ambiente escolar; 

- participação em reuniões com setores responsáveis pela reforma escolar; 

- solicitação de transporte junto à SEDF. 

 

13.6.2 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS EXISTENTES: 

 

- 03 lousas digitais 

- 06 projetores de slides - Data Show  

- 02 impressoras na sala dos professores ( que apresenta muitos problemas, necessita de pelo menos mais uma com impressão colorida) 

- 15 computadores na sala de informática  

- Internet da SEEDF  

- 01 impressora na Sala de Recursos Multifuncionais Bilíngue 



197 

 

- 01 scanner na Sala de Recursos Multifuncionais Bilíngue 

- 02 TV ( uma na sala dos professores e outra na sala de vídeo, o ideal seria uma TV em cada sala de aula) 

- 04 aparelhos de som portátil ( ideal um por sala de aula) 

- 02 retroprojetor 

- 02 globos 

- jogos pedagógicos ( necessita de uma maior quantidade) 

- brinquedos pedagógicos (necessita de uma maior quantidade) 

 

13.7 PRIORIDADES ADMINISTRATIVAS – FINANCEIRAS 

 

Curto prazo 

- aquisição de sistema de segurança 

- novas instalações para o parque infantil; 

. manutenção nas janelas e portas da escola, 

. Aquisição de  projetores de multimídia de última geração para todas as salas; 

. Aquisição de impressoras multifuncionais; 

. Aquisição de cadeiras para sala dos professores; 

. Aquisição de aparelhos de ar condicionado, 

. Aquisição de ventiladores para sala de aula, 

. Aquisição de tela para projeção de imagem, 
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 . Reparo nos equipamentos (computadores, impressoras), 

 

Médio e longo prazo 

 

. Construção de escada paralela a rampa de acessibilidade para melhorar o fluxo na entrada e saída dos alunos, 

. Reforma no piso de toda a parte externa da escola; 

. Aquisição de Geladeira, 

. Construção de banheiros para professores e servidores, 

 . Construção de banheiros para alunos nos blocos A, B e C. 

 . Construção de banheiro na guarita do portão do estacionamento, 

 . Construção da quadra poliesportiva, 

. Construção de auditório, 

 

OBS.: As prioridades de médio prazo dependem da SEDF. 

 

13.8 ESTRATÉGIAS PARA ALCANÇAR AS METAS ESTABELECIDAS PELA POLÍTICA EDUCACIONAL VIGENTE – (Apêndice 28 – 

Plano de Implementação do PPP) 

 

● Adesão ao PNAIC (Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa) Ministério da Educação e SEDF (Secretaria de educação do Distrito Federal) 

● Adesão e formação - PNEM (Pacto Nacional do Ensino Médio) 



199 

 

● Adesão e Implantação da organização escolar em ciclos para o Ensino Fundamental e semestralidade para o Ensino Médio 

● Adesão a Formação Inicial Continuada - FIC integrada para a EJA (Apêndice 27) 

● Adesão ao Programa Novo Mais Educação (adesão em outubro de 2016, implantação em 2017) 

● Adesão ao Programa Ensino Médio Inovador (adesão em outubro de 2016, implantação em 2017) 

● Participação no Circuito de Ciências das Escolas Públicas do DF 

● Contribuições do corpo docente da EBT para a elaboração da redação do documento de Estratégia de Matrícula vigente (Apêndice 45). 

● Contribuições do corpo docente da EBT para a elaboração do novo documento das Orientações Pedagógicas para a EBT; 

● Participação da EBT na elaboração de vídeo provas para aplicação das Provas Diagnósticas 2018 em todo o DF, coordenado pela Diretoria de 

Avaliação – DIAV/SUPLAV da SEEDF. 

 

14- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O acompanhamento consiste na observação sistemática das ações propostas no PPP, discutidos coletivamente em momentos como os 

destinados a avaliação institucional. A avaliação institucional acontece por meio da auto-avaliação de toda a comunidade escolar, da equipe diretiva, dos 

professores e dos alunos, considerando a filosofia educacional proposta pela instituição, a prática pedagógica dos professores e o desempenho dos 

alunos. Essa avaliação dá-se  conforme calendário da SEEDF, com reflexões acerca dos pontos positivos, dos pontos negativos, com ênfase no que 

precisa permanecer como está e o que precisa ser melhorado (Apêndice 45 – Modelos de formulários para avaliação institucional).  

A avaliação do PPP consiste na apreciação dos resultados parciais e finais do PPP confrontando com os objetivos  e ações definidas. O espaço 

das coordenações pedagógicas, reuniões coletivas, reuniões do conselho escolar e o conselho de classe são espaços privilegiados de entrelaçamento dos 

três níveis de avaliação: das aprendizagens, institucional e de rede, o que implica a análise das causas do sucesso ou insucesso do trabalho pedagógico 

para sua reorganização. A comunidade escolar da EBT oportuniza tempos, espaços e dados que servem para essa avaliação com periodicidade, como  

bimestres (conselho de classe), dias letivos temáticos (cronograma definido no calendário escolar), reuniões coletivas semanais. 
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Como parte da avaliação institucional, o desempenho dos alunos nas avaliações externas, ou seja, nos exames nacionais de larga escala, em 

especial, nas provas do SAEB, Prova Brasil e ANA, bem como os resultados/boletins de desempenho do PAS e ENEM/ENCCEJA são considerados 

relevantes para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e para a retomada da prática pedagógica do professor. 

Como formas de registro desse acompanhamento e avaliação podemos citar: 

 

a) Relatório: A comissão formada pelo Grupo de Trabalho, criado pela Portaria nº 148 de 20 de junho de 2013, da SEEDF, com redação 

atualizada na Portaria nº 258 de 10 de outubro de 2013, apresentou à Subsecretaria de Educação Básica da SEDF um primeiro relatório 

com as ações da EBT, em março de 2014 (Distrito Federal, 2014ª- acervo da EBT). 

b) Modelos de avaliação institucional para cada segmento (Apêndice 45), após sua aplicação os dados são compilados e apresentados em 

reunião coletiva para análise e reflexão. 

c) Fichas de pré-conselho e de conselhos de classe (Apêndices 43 e 44). 

d) Resultado do diagnóstico aplicado aos alunos por turma e etapa de ensino. 

 

15 - PROJETOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDOS DE FORMA TRANSVERSAL E INTERDISCIPLINAR 

 

MÃOS QUE CONSTRÓEM UM MUNDO MELHOR - é o tema que norteará o trabalho pedagógico deste ano letivo que engloba os eixos 

estruturantes do currículo: Aprendizagens, Cidadania, Meio Ambiente/Sustentabilidade Humana,  Diversidade/Pluralidade Cultural e Direitos 

humanos: 

 

A - Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

✓ Projeto de EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Apêndice) 
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✓ Projeto ENTRADA DIRIGIDA – Hora Cívica (Apêndice) 

✓ Projeto: SALAS AMBIENTE (Apêndice) 

✓ Projeto LER PARA CRESCER -  da Biblioteca Castro Alves (Apêndice) 

✓ Projeto UMA JANELA PARA O MUNDO- laboratório de Informática da escola com todas as turmas. (Apêndice) 

✓ Projeto NÃO ÀS DROGAS – PROERD (Apêndice) 

✓ Projeto PLENARINHA: A Cidade que temos e a cidade que queremos 

✓ Projeto SALA DE RECURSOS GENERALISTA BILÍNGUE (Apêndice) 

✓ Projeto INTERVENTIVO (Apêndice) 

✓ Projeto REAGRUPAMENTO (Apêndice) 

✓ Projeto JORNAL DA ESCOLA BILÍNGUE (Apêndice) 

✓ Projeto FESTSURDO (Apêndice) 

 

B- Anos Finais e Ensino Médio 

 

✓ Projeto PILARES EDUCACIONAIS DA EBT: PORTUGUÊS ESCRITO, LIBRAS E MATEMÁTICA (Apêndice) 

✓ Projeto de LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS TEMÁTICOS  

✓ Projeto Interventivo: LETRAMENTO EM MATEMÁTICA (Apêndice) 

✓ Projeto OLIMPÍADAS BILÍNGUES DO CONHECIMENTO NA EBT Português escrito, Libras e Matemática (Apêndice) 

✓ Projeto LIBRAS AO ALCANCE DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA (Apêndice) 
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✓ Projeto LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS (Apêndice) 

✓ Projeto UMA JANELA PARA O MUNDO (Apêndice) 

✓ Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O MUNDO DO TRABALHO (Apêndice) 

✓ Projeto JORNAL DA ESCOLA BILÍNGUE (Apêndice) 

✓ Projeto JOGOS INTERCLASSES – BILINCOPA (Apêndice) 

✓ Projeto FESTSURDO (Apêndice) 

✓ Projeto Desenhos Animados como um Tipo de “CÍRCULO DE CULTURA SURDA” (Parceria com a UnB) – EDUCAÇÃO INTEGRAL 

✓  

C- Educação de Jovens e Adultos 

✓ Projeto A ARTE DE TRANSIÇÃO COMO PRÁXIS PEDAGÓGICA DA VISUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS SURDOS  

✓ Projeto OLIMPÍADAS BILÍNGUES DO CONHECIMENTO NA EBT Português escrito, Libras e Matemática (Apêndice) 

✓ Projeto UMA JANELA PARA O MUNDO (Apêndice) 

✓ Projeto JORNAL DA ESCOLA BILÍNGUE (Apêndice) 

✓ Projeto JOGOS INTERCLASSES – BILINCOPA (Apêndice) 

✓ Projeto FESTSURDO (Apêndice) 

 

D- Comunidade Escolar 

✓ Projeto INTERAGINDO COM A LIBRAS (Apêndice) 
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16-CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PPP 

 

 

 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal ao lado da comunidade surda 

representada pela Federação Nacional de Educação de Surdos – FENEIS e seus 

líderes locais, toda a comunidade escolar, a saber, pais, profissionais lotados na 

instituição, alunos matriculados e egressos, são responsáveis pela preservação da 

instituição com as características que a conceberam, tendo em vista o papel social 

que ela tem no Distrito Federal, reconhecido pela comunidade surda de todo o 

país e do mundo, uma vez que ressignifica a educação tornando-a um suporte 

para uma ação inclusiva efetiva dos surdos na sociedade. 

 

Assim, dadas as especificidades da Escola Bilíngue, sua natureza, princípios e 

diretrizes sob os quais foi criada, em hipótese nenhuma será aberta turma de 

educação básica (quer seja de ensino regular, quer seja de Educação de Jovens e 

Adultos, quer seja de Ensino Profissionalizante ou qualquer etapa ou 

modalidade) com instrução ou ensino em português oral. Da mesma forma, 

nenhuma ação tomada poderá ferir os princípios e diretrizes que fundamentam e 

sustentam essa instituição. 

 



204 

 

 

 



205 

 

17- REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

BRASIL. Recomendação nº 001, de 15 de julho de 2010. In: http://edmarciuscarvalho.blogspot.com.br/2010/08/pessoas-surdas-conade-

edita.html Acesso em 26/08/2013. 

 

_____. Nota técnica 008 – acessibilidade do ENEM. MEC / SEESP / GAB de 20 de abril de 2011. 

 

_____. O Direito de Aprender: potencializar avanços e reduzir desigualdades/[coordenação geral Maria de Salete Silva e Pedro Ivo Alcântara]. – 

Brasília, DF: UNICEF, 2009. “Situação da Infância e da Adolescência Brasileira 2009.” Vários colaboradores. ISBN: 978-85-87685-12-4 

 

_____. Constituição da República Federativa do Brasil :  Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas 

Emendas Constitucionais de Revisão nºs 1 a 6/94. – Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2007. 

 

_____. Como  elaborar o Plano de Desenvolvimento de Escola; aumentando o desempenho da escola por meio de planejamento eficaz. – 3ª edição – MEC/ 

FNDF/DIPRO/FUNDESCOLA. Brasília: 2006 a. 

_____. Ministério da Educação- Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade – Brasília FNDF, Estação Gráfica, 

2006 b. 

 

_____. Decreto Nº5.692/2005. 

 

_____. Lei Nº10.436/2002. 

http://edmarciuscarvalho.blogspot.com.br/2010/08/pessoas-surdas-conade-edita.html
http://edmarciuscarvalho.blogspot.com.br/2010/08/pessoas-surdas-conade-edita.html


206 

 

 

_____. Ministério da Educação e do Desporto -  Secretaria de Educação Fundamental – Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa – Brasília 

1997. 

 

CASTANHA, Neide .– Estatuto da Criança e do Adolescente, Presente Uma Grande Lei para Garantir Direitos – GDF – Ministério da Justiça/DCA – 

Fundação do Serviço Social do DF – Secretaria de Comunicação do GDF- Gráfica e Editora: Brasil, 1998. 

 

DISTRITO FEDERAL. Orientação Pedagógica. Projeto Político – Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas Escolas. GDF – SEEDF, 2014. 

 

______. Primeiro Relatório do Grupo de Trabalho designado pela Portaria Nº148, de 20 de junho de 2013, atualizada na Portaria Nº258, de 10 de 

outubro de 2013, com a estruturação da oferta educacional para o estudante surdo no Distrito Federal, na perspectiva da atuação institucional da 

Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito - EB, março de 2014b. 

 

______. Projeto Político-Pedagógico da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga. Versão 1. SEDF, 2014a. 

 

______. Projeto Político-Pedagógico da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga. Versão 2. SEDF, 2016. 

 

______. Lei 5.016, de 11 de janeiro de 2013. 

 

______. Estratégia de Matrícula, 2015. 

 



207 

 

______. Orientação pedagógica: educação especial. Brasília: Ritla, 2010.  

 

______. Secretaria de Estado de Educação. Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 5ª. 

Ed – Brasília, 2009. (90 p.) 

 

______. Orientações curriculares - Ensino Médio. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ed. Cesgranrio, 2008/2009. 

 

______. Diretrizes de avaliação educacional – Triênio 2014-2016. Versão Preliminar. Grupo de Trabalho instituído conforme Ordem de serviço nº 

06 de 20/11/2013 – DODF nº 249 p. 37. SEDF, 2014. 

FENEIS. Projeto: Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português-Escrito. 5º ofício RTD-DF, registro: 00199115, de 21 de outubro de 2011. 

 

FERNANDES, Sueli. Comunicação em Língua Brasileira de Sinais Libras. 2. ed. Universidade Federal do Paraná-UFPR.  Curitiba, 2012. 

 

______. Avaliação em Língua portuguesa para alunos surdos: algumas considerações. Curitiba, SEED/SUED/DEE, 2007. 

 

______. Educação bilíngue para surdos: desafios à inclusão. Curitiba: SEED/SUED/DEE, 2006.  

 

______.Critérios diferenciados de avaliação na Língua Portuguesa para estudantes surdos. 2. ed. Curitiba: SEED/SUED/DEE. 2002.  

 

GRANNIER, Daniele Marcelle et all. Brazilian Portuguese: your questions answered. 3ª ed. Campinas: Ed. UNICAMP, 1992. 



208 

 

 

GUARÁ, I. Educação integral. Articulação de projetos e espaços de aprendizagem. 2005. Disponível em: 

http://www.cenpec.org.br/modules/xt_conteudo/index.php?id=46. Acesso em: fev. 2006. 

 

KAFROUNI, Roberta e SOUZA PAN, Miriam Aparecida Graciano. Inclusão de alunos com necessidades especiais e educação básica. InterAÇÃO, Curitiba, 

2001, 5,  p.31-46 

 

LOPES, Esther, Estratégias para a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular. Secretaria de Estado da Educação, 

Superintendência da Educação, Programa de Desenvolvimento Educacional / PDE. Londrina, 2008. Fonte: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/786-2.pdf Acesso em: 14/04/2010. 

 

MARTINEZ, Albertina Mitjáns. A criatividade na escola: três direções de trabalho. Linhas Crísticas, Brasília, v.8, n.15, jul/dez. 2002. 

 

RIO GRANDE DO SUL. Documento elaborado pela comunidade surda a partir do Pré-Congresso ao V Congresso Latino Americano de Educação 

Bilíngue para surdos, realizado em Porto Alegre/RS, no Salão de Atos da Reitoria da UFRGS, entre os dias 20 e 24 de abril de 1999. 

 

SÃO PAULO. Orientações Curriculares e proposição de expectativas da aprendizagem para Educação Infantil e Ensino Fundamental: Língua 

Portuguesa para pessoa surda/ Secretaria Municipal de Educação (SME). Diretoria de Orientação Técnica (DOT), 2008.112p.: il. 

  

http://www.cenpec.org.br/modules/xt_conteudo/index.php?id=46
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/786-2.pdf


209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 



210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 1  

SALA DE RECURSOS GENERALISTA BILÍNGUE 

 

A Sala de Recursos Generalista Bilíngue é um espaço de investigação e compreensão dos processos cognitivos, sociais e emocionais, visando à 

superação das dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento de diferentes possibilidades dos sujeitos, com a oferta de um atendimento educacional 

bilíngue. As atividades da Sala de Recursos Generalista Bilíngue acontecem no contraturno das aulas regulares.  
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Trata-se de um atendimento para apoiar a participação dos ANEEs (Alunos com Necessidades Educacionais Especiais) na escola e na comunidade, 

informar a comunidade escolar sobre a legislação e normas educacionais vigentes que beneficiam o ANEE, prestar assessoramento técnico pedagógico aos 

professores da rede regular de ensino, elaboração de plano de atendimento adequado às necessidades individuais dos alunos, prestar apoio pedagógico 

especializado ao aluno no processo ensino pedagógico. 

A Sala de Recursos Generalista Bilíngue compreende um serviço representado pelo conjunto de ações desenvolvidas em um espaço físico e temporal 

determinado, cuja função é oferecer condições de uma formação integral do aluno por meio de estratégias que possibilitem eliminar as barreiras para sua 

plena participação na sociedade bem como o desenvolvimento de sua aprendizagem.  

 Neste ambiente o discente não receberá apenas aula complementares dos conteúdos curriculares desenvolvidos na sala de aula, como também 

outras oportunidades, tais como, o desenvolvimento de habilidades não trabalhadas no espaço pedagógico. Os mesmos serão atendidos como seres únicos, 

dotados de potencialidades e capacidades a serem ampliadas e desenvolvidas, com vistas à superação de dificuldades circunstanciais ou permanentes 

inerentes à sua condição de vida.   

 É de grande valia destacar que, o espaço da Sala de Recursos Bilíngue como um ambiente de uso e funcionamento dialógico exclusivo em LIBRAS. 

Neste espaço em que a LIBRAS é a única língua em circulação encontram-se evoluções linguísticas bastante significativas, onde os alunos se mostram mais 

abertos a seus colegas, conversando e discutindo com os demais em diferentes momentos, apropriando-se dos conteúdos a partir de sua Língua.  

 Conforme Estratégia de Matrícula 2018, na Sala de Recursos Generalista Bilíngue atuam 3 professores: 

 

a) um professor surdo ou bilíngue de atividades – S/DA; 

b) um professor de Língua portuguesa – S/DA e 

c) um professor de matemática ou ciências da natureza S/DA. 

 

Público alvo 

 Alunos surdos e/ou deficientes auditivos de todas as etapas e segmentos da EBT e alunos ANEES das turmas remanescentes da antiga Escola 

Classe 21 (classes comuns inclusivas e de integração inversa).  
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Objetivo geral 

 Proporcionar aos discentes que freqüentam a Sala de Recursos Generalista da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga-DF o apoio 

pedagógico para o das funções psicológicas superiores por meio de jogos didáticos bem como promover a fluência em LIBRAS de forma prazerosa, assim 

como o contato com seus pares e alunos de diversas faixas etárias, e ainda promover o suporte necessário para o desenvolvimento pedagógico do aluno, 

adequando as atividade e materiais necessários de acordo com sua especificidade. 

    

Objetivos específicos 

● Atender ANEEs que estejam apresentando dificuldade no processo de Alfabetização; 

● Desenvolver atividades que auxiliem na alfabetização do português escrito, na alfabetização matemática e de Libras; 

● Oferecer um atendimento diferenciado ao aluno da classe comum de Ensino Regular, pelo enriquecimento de recursos, pela variedade de 

procedimentos e pela individualização do ensino; 

● Promover o protagonismo do aluno, como agente de sua aprendizagem, pela valorização de sua identidade e pela consciência do valor do 

conhecimento para uma vida mais plena; 

●  Selecionar jogos que estimulem a atenção, concentração, memória, percepção, análise, síntese, pensamento reflexivo, autonomia, 

organização, linguagem e interação; 

● Realizar adequações pedagógicas conforme cada especificidade; 

● Promover a aquisição da LIBRAS de forma natural; 

●  Auxiliar na aquisição do Português como segunda língua; 

●  Assegurar o convívio do aluno surdo com seus pares no ambiente escolar; 

●  Proporcionar a educação pelo lazer; 
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●  Favorecer o desenvolvimento da escrita de maneira lúdica; 

● Oferecer atividades que desenvolvam a autoestima, responsabilidade, autoconhecimento e respeito mútuo; 

●   Viabilizar a participação do educando em diferentes atividades, respeitando as limitações de cada um. 

   

 

Metodologia  

  Os alunos frequentam a SR no contraturno, seus horários são adequados à realidade de cada discente, alguns com atendimento de duas vezes por 

semana de 45 minutos (hora/aula) cada, e outros uma vez por semana de 1:30 (reagrupamento). 

 As aulas com os jogos didáticos acontecerão uma vez por semana para cada par de discentes, com tempo previsto de 45 minutos.  

 Os jogos serão selecionados e adequados a realidade de cada discente.    

Desenvolvimento  

 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) reconhece de antemão que a escola com suas características e funcionamento regular não dará 

conta do atendimento do alunado surdo considerando todas as suas necessidades e que precisará então ofertar um atendimento complementar. 

Se pensarmos que grande parte dos alunos surdos chega à escola sem domínio de uma língua - conhece de maneira precária o Português e tem, em 

geral, pouco ou nenhum contato com a Língua de Sinais -, a grande tarefa do AEE é criar espaço para propiciar a aquisição e a aprendizagem da LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais) para estes sujeitos. 

A aquisição de uma língua se dá em espaços de convivência com interlocutores usuários desta língua, e com a LIBRAS não é diferente. A criança 

irá aprendê-la na convivência com usuários desta língua, e neste sentido o AEE precisa ser conduzido por instrutores/professores capazes de construir 

espaços de interlocução nos quais a LIBRAS seja a língua de domínio, criando situações para que alunos surdos conversem entre si e com o interlocutor 

adulto fluente em Libras, de modo a constituírem-se como usuários desta língua. 

 

a) Ensino de Primeira Língua - L1 e Ensino de segunda Língua - L2 
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A educação bilíngue para crianças surdas, como o proposto pelo MEC e SEE, consiste na aquisição de duas línguas: a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), como a primeira língua (L1), e Língua Portuguesa (modalidade escrita) como segunda língua (L2). Tal proposta deve ser oferecida por professores 

distintos e em momentos diferentes com o intuito de evitar o bimodalismo (mistura das estruturas da língua portuguesa com as de LIBRAS).  

O aprendizado da LIBRAS deve ser oferecido desde a educação infantil, seguido da língua portuguesa na sua modalidade escrita. Deverá acontecer, 

preferencialmente, em grupo, para que o aluno possa ter o desenvolvimento de sua identidade surda garantida por meio do convívio com seus pares e de 

professores fluentes em LIBRAS.  

O trabalho com aluno será desenvolvido por meio de:  

● Contação de histórias em LIBRAS; 

● Teatro envolvendo L1 e L2; 

● Histórias em português (textos, gravuras, leitura e escrita de imagens); 

● Compreensão e interpretação de textos; 

● Atividades escritas que desenvolvam os parâmetros morfológicos, sintáticos e semânticos da L2; 

● Jogos e brincadeiras; 

● Ampliação do vocabulário em LIBRAS e Língua Portuguesa. 

Desta forma, o aluno deverá frequentar à Sala de Recursos Bilíngue, para receber duas modalidades da língua, pelo menos duas vezes por semana.  

Por se tratar de um dos principais objetivos da Escola Bilíngue, o projeto da Sala de Recursos Generalista elaborou um cronograma de trabalho que 

visa atingir todos os alunos surdos, para isso o turno contrário é insuficiente, visto que alguns alunos, por motivos diversos, não frequentam o horário 



215 

 

integral, além do que a dimensão do trabalho não pode limitar-se apenas a um turno. 

Para viabilizar o atendimento no horário contrário ao da regência, a professora da  Sala de Recursos Generalista, em concordância com a equipe 

gestora da escola e os pais, optaram por permanecer com alunos no horário do almoço. Neste período são trabalhados aspectos como: formação de hábitos 

e valores de boa convivência, bem como hábitos de higiene.  

Com os alunos menores, que frequentam as classes bilíngues da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental, o atendimento acontece de 

forma diferenciada proporcionando primeiramente a adaptação destes alunos ao contexto escolar. Pelo menos três vezes por semana, durante mais ou 

menos uma hora e meia, esses alunos serão retirados de sala de aula, em um momento previamente combinado pelo professor regente, que não venha 

trazer prejuízo ao educando, para receberem uma Alfabetização dentro dos parâmetros que lhes são de direito em sua língua materna. Este alunos, na 

medida do possível, começaram gradativamente a frequentar o ambiente da Sala de Recursos Bilíngue em horário contrário. 

   

A) Psicomotricidade  

A Psicomotricidade existe nos menores gestos e em todas as atividades que desenvolve a motricidade da criança, visando ao conhecimento e ao 

domínio do seu próprio corpo. Por isso dizemos que a mesma é um fator essencial e indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança.  

Durante o processo de aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade são utilizados com frequência. O desenvolvimento do Esquema 

Corporal, Lateralidade, Estruturação Espacial, Orientação Temporal e Pré-Escrita são fundamentais na aprendizagem; um problema em um destes 

elementos irá prejudicar uma boa aprendizagem.    

Estimular atividades corporais, para além da sala de aula, propicia experiências que favorecem a motricidade fina, auxilia os alunos a um ritmo 

normal e os de aprendizagem lenta a vencer melhor os desafios da escrita e da leitura.  

A educação Psicomotora visa desenvolver uma postura correta frente à aprendizagem de caráter preventivo do desenvolvimento integral do 

indivíduo nas várias etapas de crescimento.   

As aulas de Psicomotricidade acontecem duas vezes por semana (terças e quintas-feiras), em no contra turno ao ano que está matriculado, com 

duração de 45 minutos.    

B) Reagrupamento  

O reagrupamento é uma estratégia de ensino prevista na proposta da SEE/DF.  

Trata-se de uma estratégia de trabalho em grupo, que atende a todos os estudantes.  
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Pedagogicamente, permite o avanço contínuo das aprendizagens, a partir da produção de conhecimentos que contemplem as possibilidades e 

necessidades de cada estudante, durante o ano letivo.  

O trabalho em grupo permite ao docente dar atenção diferenciada e individualizada, favorecendo a participação efetiva dos estudantes com 

diferentes necessidades e possibilidades de aprendizagem, e a avaliação do desempenho no processo.  

Ao aluno possibilita ser atendido nas suas necessidades, para que possa avançar nas suas potencialidades; interagir com outro e com a sua 

aprendizagem, questionar suas hipóteses e compartilhar seus saberes para que se transforme em conhecimento.  

Outra consideração que se faz necessária é a necessidade de contemplar os princípios do ensino da língua materna em todos os momentos do 

processo alfabetizador.   

Avaliação   

 A avaliação será descritiva e processual, observando a cada aula os interesses, habilidades e as dificuldades apresentadas pelos alunos.  

 Acontecerá no decorrer do ano letivo: 

→ Pela observação diária das atividades propostas, em grupo e individualmente; 

→ Pela mudança de comportamento dos alunos nas relações interpessoais; 

→ Pela autonomia no uso do dicionário, quando se fizer necessário; 

→ Pela autoavaliação do aluno e do professor; 

→ Por meio do feedback da família; 

→ Apreciação de Portfólio; 

→ Nos momentos de avaliação previstos no calendário escolar (Conselho de Classe) juntamente com o grupo de professores, ou sempre que 

se fizer necessário. 

Sabe-se que o ambiente escolar inclusivo privilegia, inevitavelmente, experiências ouvintes dos alunos.  

A oportunidade oferecida aos alunos surdos, na Sala de Recursos Generalista Bilíngue, mostra-se fundamental não apenas para a aprendizagem 

escolar, mas para um resgate de histórias de vidas, anterior às experiências escolares, o que não é possível em sala de aula.  

O trabalho na Sala de Recursos Generalista Bilíngue, revela-se fundamental para que as crianças surdas acompanhem o trabalho escolar como um 

todo. Além disso, vale ressaltar que a solicitação para que esse trabalho fosse desenvolvido na Sala de Recursos Generalista Bilíngue partiu dos próprios 

professores que, por falta de tempo e/ou competência linguística, não poderiam realizar um trabalho suficientemente aprofundado em sala de aula com 
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estes alunos, o que comprova, mais uma vez, a necessidade desse profissional, em ambientes que se pretendem ser inclusivos. 

 

 

 

 

Atividades de reagrupamento 
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APÊNDICE 2  

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - SOE 

 

Profissional responsável: Nilcimar Carrijo Aragão (Orientadora Educacional) 

 

Proposta pedagógica do SOE 

 

Justificativa 

A Orientação Educacional tem como pressuposto para sua prática a formação integral dos educandos, em uma atuação pautada no trabalho, 

articulado com as diversas instâncias da Unidade de Ensino da comunidade, com vistas a promover a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, 

bem como a inclusão e o fortalecimento dos direitos humanos e do exercício da cidadania. 

As atividades do/as Orientadores/as Educacionais, não podem estar aquém do contexto social, político e econômico atual e deverão estar em 

conexão com as atividades dos professores, do grupo gestor e dos demais segmentos da Unidade de Ensino, somadas ainda à orientação devida aos 

familiares. 

A participação ativa e coletiva na construção da Proposta Pedagógica da Unidade de Ensino também configura-se como relevante função  do 

Orientador Educacional. Tendo em vista a peculiaridade de cada instituição, resultante das dificuldades vivenciadas e dos sucessos construídos ao longo de 

sua história, considera-se a proposta Pedagógica como importante instrumento para a efetivação de ações pedagógicas condizentes à realidade cultural da 

Unidade de Ensino. 

Planejamento é o espírito de qualquer projeto de trabalho. O Orientador Educacional dele deve se apoderar, e de posse, traça as prioridades e as 

competências a serem implantadas. Com ele o profissional está norteado para registrar as suas ações e estratégias no campo pedagógico, com isso terá 

suporte para um ano mais produtivo. Enfim, o planejamento irá contemplar toda a comunidade da escola, que poderá conhecer e se habilitar a fazer uma 

avaliação do trabalho do Orientador Educacional. 
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Objetivo Geral 

- Organizar e sistematizar o trabalho a ser realizado na Unidade de Ensino. 

 

Objetivos Específicos 

- Desenvolvimento de escuta ativa para as questões que envolvam aluno/a , família e comunidade ; 

- Busca frequente de parcerias extra-escolares ( redes sociais) que fortaleçam as possibilidades de atendimento ao aluno/a e de seu acompanhamento; 

- Capacidade de compreender a realidade na qual a instituição está inserida; 

- Disponibilidade para trabalhar de forma articulada com os demais serviços de apoio no ambiente escolar; 

- Capacidade de interlocução junto a todos os segmentos que compõem a Unidade de Ensino; 

- Capacidade de dialogar com as diversas faixas etárias existentes na rede pública de ensino , e habilidade para orientar pais e familiares em relação aos 

aspectos pessoais , relacionais, emocionais e sociais que interferem no desenvolvimento global do aluno. 

- Combater a evasão escolar 

- Divulgar as normas de convivência 

- Sessão de grupos 

- Conselhos de Classe 

 

Ainda, trabalhar nos atendimentos individuais e coletivos aos educandos, seus familiares e o corpo docente, com o objetivo de buscar um bom 

resultado das atividades pedagógicas. 

 

Estratégias 
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É imprescindível que o profissional Orientador Educacional, possa fazer sempre uma leitura do atual cenário da educação, e se capacite para ajudar 

a construir uma nova consciência que passe pela Educação Infantil e chegue até o Ensino Médio. Aliar a boa vontade ao profissionalismo, atingindo o seu 

trabalho onde é possível, além de desenvolver, interferir e criar estratégias que resolvam situações emergenciais e pontuais.  

 

Cronograma 

O trabalho é feito durante todo o ano letivo de acordo com a necessidade da Unidade de Ensino. 
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APÊNDICE 3 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – SEAA 

 

Proponente(s): Miriam Assunção Borges - Matricula : 31.650-4 CRP 01.8158 

   Fernanda Moura Da Silva - Matricula : 300750-2 

 

Apresentação:   

   O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem é formado pela EEAA- Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, uma equipe 

multidisciplinar, composta por Pedagogo e Psicólogo Escolar, que trabalha em parceria com a Orientação Educacional e do Atendimento Educacional 

Especializado, visando ao sucesso escolar do estudante. Regulamentado pelas Portarias: nº 254/08,  nº 445/2016 e organizado segundo a OP- Orientação 

Pedagógica do Serviço  Especializado de Apoio à Aprendizagem.  

 Segundo CAPÍTULO V da Portaria 445/16 quanto à Organização do Serviço  Especializado de Apoio à Aprendizagem, artigo 64, o  Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem será composto por: Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, (EEAA) e Salas de Apoio a 

Aprendizagem (SAA) que são organizadas por pólos para atendimento a estudantes. Essas tem o objetivo de desenvolver atividades sistematizadas que 

possibilitem ao estudante o desenvolvimento de estratégias para superação de dificuldades apresentadas. 

Segundo a Portaria vigente cada EEAA deverá acompanhar três UEs, garantindo assessoria em, pelo menos, um dia por semana até que haja 

quantitativo de profissionais que viabilize a ampliação. Dessa forma, esta EEAA presta um serviço itinerante às seguintes escolas: Escola Bilíngue Libras e 

Português Escrito de Taguatinga, Escola Classe 16 de Taguatinga e ao  Centro de Educação Infantil 05 de Taguatinga. 

Na EBT, o atendimento para os Anos Finais, o Ensino Médio e a EJA dar-se-á também de modo itinerante primando pelo foco na assessoria à 

equipe pedagógica, numa perspectiva institucional  de análise e atualização documental. Conforme Orientação Pedagógica. 

Justificativa 

 Desde 1968, com a criação do Atendimento Psicopedagógico, a rede pública do ensino do Distrito Federal conta com um serviço de apoio técnico-

pedagógico, de caráter multidisciplinar, caracterizado pela presente de profissionais da Psicologia e da Pedagogia. 
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 Regulamentado pela Portaria nº 254/08, o serviço, atualmente denominado de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA, tem o 

objetivo de promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, por meio das ações institucionais preventivas e interventivas, visando 

à superação de contradições entre as práticas educativas e as efetivas demandas dos sujeitos, o subsídio ao aprimoramento das atuações institucionais e 

profissionais e a promoção da melhoria do desempenho dos alunos pela concretização da cultura de sucesso escolar – Marinho – Araújo e Almeida, 2005. 

 As queixas escolares são resultado de múltiplos fatores Segundo Neves (2001), a atuação do EEAA não deve eximir o acompanhamento direto aos 

estudantes. Contudo, é essencial ampliar essa atuação, de modo a privilegiar a busca por estratégias que possibilitem o entendimento das origens das 

dificuldades na aprendizagem, sem a consideração do fracasso escolar como fruto de um problema do aluno ou de sua família.  

 Para facilitar o processo usamos o PAIQUE- PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO  E INTERVENÇÃO ÀS QUEIXAS ESCOLARES.  

 

Público Alvo 

➢ Comunidade Escolar; Família; Estudantes do Ensino Regular e Classes Bilíngues com as seguintes características:Estudantes do Ensino Regular 

que após esgotados todas as intervenções da escola( Reforço Escolar, Projetos Interventivos e Reagrupamento), continuam apresentando 

dificuldades de aprendizagem; 

➢  Estudantes do Ensino Regular com defasagem idade/série, fragmentação do processo de alfabetização; 

➢  Alunos com Diagnósticos Médicos comprovando  deficiências ou transtornos. 

 

 

Objetivo Geral  

 Constituir-se em apoio técnico-pedagógico especializado com o objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar de todos os alunos, com 

e sem necessidades educacionais especiais. Com o direcionamento a assessoria da prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e de 

aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da instituição 

educacional. 

Objetivos Específicos 
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• Criar um espaço de escuta do discurso dos professores, para conhecer suas concepções e suas expectativas a respeito dos desempenhos escolares dos 

alunos. 

• Elaborar documentos e Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional apresentando a conclusão de cada caso e indicando as possibilidades de atuação 

pedagógica no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

• Orientar as ações dos professores e de outros profissionais da educação para o planejamento de intervenções educacionais adequadas à situação escolar 

do aluno. 

• Avaliar de maneira contextual os alunos para encaminhamentos necessários, sendo que, no caso dos Centros de Ensino Especial, será realizada a avaliação 

funcional, podendo contar com a participação de outros profissionais do contexto escolar; 

 

Metodologia  

 Será direcionada para o desenvolvimento de ações institucionais, preventivas e interventivas. Assim, baseado no trabalho de Marinho-Araújo e 

Almeida 2005, a atuação dos SEAA será orientada por três grandes dimensões:  
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➢ MAPEAMENTO INSTITUCIONAL DAS ESCOLAS: etapa inicial e indispensável do processo de análise e investigação do processo de análise 

e investigação do contexto escolar, de modo a criar subsídios para o conhecimento e a compreensão de sua realidade, com suas incoerências e 

convergências.  

➢ ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DOS PROFESSORES: Planejamento e desenvolvimento compartilhado de ações que visam 

“promover reflexões, conscientização e possíveis transformações das concepções orientadoras das práticas pedagógicas”(p.94), por meio de 

encontros, reuniões, oficinas e participações em coordenações pedagógicas.  

● ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: “Análise e intervenção na relação professor-aluno, 

compreendendo a importância dessa relação como núcleo do processo de ensino e aprendizagem e, por isso, geradora de obstáculos ou avanços à 

construção do conhecimento pelos alunos. ” (Marinho-Araújo e Almeida, 2005, p.95). 

 

O acompanhamento do processo ensino e aprendizagem ocorre de duas formas: por meio da discussão sobre as práticas de ensino e da intervenção nas 

situações de queixa escolar, por meio do PAIQUE. 

 

Recursos Humanos  

 A EEAA é composta por profissionais do Quadro de Pessoal da SEEDF com formação e devidamente habilitados em Pedagogia e Psicologia. 

Cumpre esclarecer que em se tratando dos profissionais da Psicologia, é obrigatória a apresentação do registro atualizado no Conselho Regional de Psicologia 

1ª região, como estabelecer a Lei Federal nº 5766/71.  

Recursos Materiais 

 

● Espaço físico adequado; Sala reservada por se tratar de assuntos sigiloso sob contextos familiares e situações referentes aos pais e alunos atendidos; 

● Mobiliário adequado como computador individual uso exclusivo do EEAA, impressora, tinta para impressão de relatórios, encaminhamentos e 

entre outros documentos necessários para bom andamento do serviço; 

● Arquivos e armários como chave para  guardarmos os relatórios e documentos médicos, avaliação e teste psicológico dos alunos atendidos. 
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● Acesso a Internet - WI-FI. Uma vez que sempre é necessário o envio e recebimento de informações importantes por este meio de comunicação. 

● Material pedagógico como jogos, livros de história, músicas, quadro branco, caneta, lápis, lápis de cor, giz de cera, papel A4 tanto para avaliação 

quanto impressão de relatórios de avaliação e Intervenção educacional. 

● Material de expediente. 

 

Cronograma de Trabalho 

 No decorrer do ano Letivo. 

 

Resultados esperados 

 

➢ Que o docente possa refletir e analisar o contexto de intervenção da sua prática, por meio da análise das características gerais da avaliação da  

Instituição Educacional; 

➢ Que a EEAA possa contribuir, em parceria com os demais profissionais da instituição educacional, para a promoção da análise crítica acerca da 

identidade profissional dos atores da instituição educacional, principalmente do corpo docente, de modo a ressignificar suas atuações;  

➢ Favorecer o desempenho escolar dos estudantes, com vistas à concretização de uma cultura de sucesso escolar, por meio de situações didáticas de 

apoio à aprendizagem e de alternativas teórico-metodológicas de ensino para a construção de habilidades e competências; 

➢ Estimular  e atuar junto à família e à comunidade escolar de forma preventiva e interventiva, tornando-as co-responsáveis no desenvolvimento e na 

aprendizagem dos estudantes. 

Avaliação dos resultados  

 Através dos resultados estatísticos válidos pelo o MEC e apresentados pela UE, participação da Comunidade Escolar nas  Ações realizadas pelos 

profissionais do EEAA Pedagogo e Psicólogo Escolar, socialização de saberes e promoção da circulação de informações entre os membros da comunidade 

escolar. 
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APÊNDICE 4 

NÚCLEO DE TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

Professores responsáveis:  Elcivanni e Clissineide 

 

1. Justificativa 

Os surdos são pessoas visuais por natureza. A grande maioria deles tem a Libras como sua primeira língua, uma língua visual por excelência. Essas 

características exigem do sistema educacional um olhar diferenciado sobre metodologia de ensino que, por sua vez, também demanda estratégias visuais. 

O Núcleo de Tecnologia e Produção de Materiais Didáticos busca a criação de recursos visuais que atendam à demanda por uma metodologia 

específica baseada na pedagogia visual e educação bilíngue, com vistas à melhoria do acesso à informação e ao conhecimento e tem respaldo na Lei nº 

5.016/2013 que prevê entre as ações deste Núcleo: 

I. Estímulo à organização e à ampliação de programas específicos para elaboração de material didático e paradidático em Libras e de Libras, e 

também em língua portuguesa escrita e de língua portuguesa escrita, com recursos de multimídia, bem como, estímulo à utilização de mídias e 

novas tecnologias como meios de inclusão educacional dos surdos nas atividades escolares (inciso VI, do art. 3º da Lei nº 5.016/2103); 

II. A produção de material didático e paradidático pelo próprio corpo docente, com o apoio de especialistas engajados nas universidades do Distrito 

Federal, com estudos que contemplem a educação de surdos, a Língua de Sinais Brasileira, os estudos surdos identitários e culturais, o ensino 

do português escrito como segunda língua, entre outros (inciso IX, do art. 3º da Lei nº5. 016/2103); 

Relevância das ações do estúdio dentro do Núcleo 

Materiais didáticos, pedagógicos e avaliativos precisam ser adequados. O bom funcionamento de um estúdio para a produção de materiais didáticos e 

avaliativos em Libras é foco do Núcleo de Tecnologia e Adaptação de Materiais Didáticos 

, a fim de que seja garantida a acessibilidade educacional e o acesso às informações que circulam no espaço educacional aos alunos surdos. Nisso 

reside a relevância do estúdio. 
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2. Público alvo 

Comunidade escolar (família, direção, secretaria, orientação educacional, supervisão pedagógica, coordenação pedagógica, corpo docente e discente). 

 

3. Objetivo geral 

Auxiliar o professor na adequação e produção de material didático pedagógico acessível aos alunos surdos, visto que a língua de instrução é a Libras. 

 

4. Recursos humanos  

Para o devido funcionamento do Núcleo de Tecnologia e Produção de Materiais Didáticos 

, devem participar de forma efetiva, os seguintes profissionais: 

▪ 1 professor surdo 40h com fluência em Libras e Português Escrito. 

▪ 1 professor intérprete 40h com experiência em tradução Libras/Português e Português/Libras 

▪ 1 professor surdo ou ouvinte 40h fluente em Libras com experiência em operação de equipamentos de gravação e edição. 

 

5. Recursos materiais 

▪ Permanentes: 

- 01 filmadora profissional digital com as seguintes especificações: 

✓ handcam  

✓ full HD = high definition 

✓ memória interna flash (32GB), 

✓ estabilizador de imagem (steadyshot optico), 

✓ zoom optico extendido a partir de 30x: 350X 

- 01 câmera fotográfica profissional ( já em uso) 
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- 01 equipamento de teleprompter; 

- 01 tripé para a filmadora; 

- 02 holofotes com tripé; 

- 01 holofote para o chão (eliminador de sombra); 

- 02 sombrinhas; 

- 02 computadores ou notebooks com memória RAM de, no mínimo, 4 GB; e HD de 500 GB; 

- 02 HDs externos de 1 TB cada um; 

- 01 software licenciado com o programa Pinacle Studio Plus PINNACLE 16; 

- 01 atualização do software PINNACLE, a fim de que sejam implementadas mais páginas de menu; 

- 01 software licenciado com o programa ADOBE PREMIERE; 

- 01 impressora multifuncional colorida, a tinta, EPSON L 355; 

- 01 armário de aço, duas portas, com chave; 

- rede de internet – sistema wi-fi; 

- 01 kit de segurança – alarme com sensor e flash (para surdos) e câmeras para o estúdio. 

- grades para segurança do estúdio – portas, janelas e teto; 

- 01 espelho de parede; 

- 01 aparelho de ar condicionado split 12.000 btus 220v. 

Obs.: os recursos financeiros para aquisição do material permanente necessário para a implementação do estúdio devem ser alocados pela SEEDF para a 

Escola Bilíngue. 
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▪ Consumo: 

- pintura das paredes da sala, preferencialmente com a cor azul, adequada para uso em cromaqui; 

- camisetas de cores diferentes: azul, vermelha, verde, preta a fim de que sejam gravadas as questões com marcação diferente de cor (em caso de 

avaliações). 

- mídia de DVDs; 

- embalagens plásticas para DVDs; 

- maquiagem para favorecer a aparência na imagem a ser gravada; 

 

6. Espaço físico 

O Núcleo deve ser instalado numa sala com duas ilhas: uma ilha de gravação, onde serão instalados os equipamentos para gravação dos vídeos e 

fotografia e uma ilha de edição e reprodução dos materiais didáticos criados. 

A ilha de gravação deve ser equipada com 1 câmera de filmagem, material de iluminação e 1 câmera fotográfica, 01 teleprompter, 01 computadores 

de mesa ou notebook, os softwares de gravação licenciados, 01 HD externo etc. A ilha de edição deve ser equipada com duas mesas, quatro cadeiras, 01 

desktop e um notebook, os softwares para edição licenciados, 01 HD externo, entre outros. 

 

7. Manutenção 

A manutenção do Núcleo deve ser prevista no PDAF da Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga, a fim de que seja ampliada a 

verba a ser encaminhada para à escola nos anos seguintes. 

 

8. Preparação logística – Ações  

A ação mais urgente é a implementação da infraestrutura do Núcleo de Filmagem composto por uma ilha de gravação e uma ilha de edição, 

conforme descrito no item 6 que trata do espaço físico necessário. A segunda ação é a aquisição dos equipamentos.  

Obs.: deve ser prevista/construída na escola uma sala para a instalação do estúdio com as ilhas, de gravação e de edição do material didático. 
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- Gradeamento na sala onde funcionará o estúdio: janelas, portas e telhado, caso o forro não for de laje; 

- Sistema de alarme para segurança; 

- rede de internet – sistema wi-fi; 

- pintura das paredes da sala; 

- tomadas e extensões. 

 

 

9. Operacionalização das gravações, edição e produção de material didático 

As gravações, edição e produção de materiais didáticos serão realizadas em cronograma a ser definido, priorizando-se os materiais mais urgentes. 

Os professores poderão individualmente agendar o estúdio para gravação de material didático, utilizando a sua própria imagem. 

 

9.1. Provas e testes 

 

As provas dos professores dos diferentes componentes curriculares serão gravadas no estúdio. Para tal, os professores das diferentes áreas precisarão 

preparar suas provas com antecedência e entregá-las aos profissionais do estúdio, que registrarão a data de recebimento do material. Este material pode ser 

gravado com a imagem do próprio professor regente e/ou outro profissional da escola. Essas provas serão traduzidas, filmadas, editadas e salvas em mídias. 

Uma cópia ficará no Núcleo e outra de posse do professor. 

As vídeoprovas poderão ser aplicadas em sala de aula para toda a turma ou individualmente no laboratório de informática, onde cada aluno fará sua 

prova em um computador. 

 

10.  Materiais didáticos 

A criação e adequação de materiais didáticos em vídeos e/ou com apoio de fotos e imagens, como histórias, vocabulário em Libras e sínteses de 

aulas dos diferentes componentes curriculares, serão realizadas com acessibilidade em Libras e Português Escrito (legendas, movimento de sinais descrito 
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por meio de setas, etc.) 

 

Histórico 

No segundo semestre de 2013, o estúdio, ainda que de forma precária, atuou pontualmente em duas ações: na parceria com o INEP para a gravação 

da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA/2013, com o apoio de duas professoras: Professora Adriana Gomes Batista e Professora Sandra Patrícia 

de Faria do Nascimento e na gravação das provas do 4º Bimestre, pela Professora Elcivanni Lima. 

A primeira ação, em parceria com o INEP resultou na reprodução de provas de Matemática em Libras e em Português como segunda língua, 

aplicadas em todo o território nacional. A segunda ação marcou as avaliações do 3º Bimestre com a introdução das provas das mais diferentes Disciplinas, 

em Libras e em Língua Portuguesa escrita. Essa ação promoveu acessibilidade verdadeira e um sentimento de valorização por parte dos alunos que puderam 

ter as duas opções de prova: Língua Portuguesa Escrita na forma impressa e Libras em formato de vídeo, fazendo jus à educação bilíngue oferecida pela 

instituição: 

 

Avaliação das atividades do Núcleo 

Os materiais didáticos e avaliações produzidas nesse núcleo serão avaliados, nas coordenações pedagógicas, dias letivos temáticos, pré-conselho e 

conselhos de classe. 

 

Referências Bibliográficas 

BRASIL. Recomendação nº 001, de 15 de julho de 2010. In: http://edmarciuscarvalho.blogspot.com.br/2010/08/pessoas-surdas-conade-edita.html 

Acesso em 26/08/2013. 

BRASIL. Lei 10.436/2002; Decreto 5692/2005 

BRASIL. Nota técnica 008 – acessibilidade do ENEM de 20 de abril de 2011 

BRASIL. NOTA TÉCNICA Nº 008 / 2011 / MEC / SEESP / GAB  

http://edmarciuscarvalho.blogspot.com.br/2010/08/pessoas-surdas-conade-edita.html


232 

 

DISTRITO FEDERAL. Lei 5.016, de 11 de janeiro de 2013. 

FENEIS. Projeto: Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português-Escrito. 5º ofício RTD-DF sob o registro: 00199115, de 21 de outubro de 2011. 

  



233 

 

 

MODELO DE MATERIAL PRODUZIDO NO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

 

 
 

Atividades envolvendo o uso de sinais fotografados 
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APÊNDICE 5 

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

1. APRESENTAÇÃO 

                

A Educação Ambiental trata de assuntos relacionados à proteção e uso racional dos recursos naturais (solo, ar, água, flora e fauna), e também 

na proposição de idéias e princípios que possibilitem a construção de um mundo sustentável. “...deve estar presente de forma articulada, em todos 

os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal” (Lei Federal 9.795/1999).  A qualidade de vida que temos, está 

relacionada diretamente à forma que nos relacionamos com o nosso meio ambiente. 

É função da Escola usar intensamente o tema “meio ambiente” de forma transversal por meio de ações reflexivas e práticas. Mostrando que 

o ser humano é apenas  uma parte do meio ambiente em que vive.  Objetivando o aprendizado do aluno, à  respeitar tudo que está a sua volta. 

Incorporando dessa maneira, a responsabilidade e  

respeito para com a natureza. 

Praticar Educação Ambiental, é ter consciência do papel de cada um, na proteção de todos os lugares onde a vida nasce e se organiza. É 

reconhecer a necessidade de vivermos em harmonia com a natureza e todas as demais formas de vida. 

O Projeto de Educação Ambiental ao ser implantado na Escola, destina-se criar condições favoráveis para garantir o envolvimento e 

participação de todos (Escola, família e comunidade), utilizando-se para isso de múltiplas ações que visam melhorar a qualidade de vida e orientar 

o uso racional dos recursos e serviços que a natureza nos dispõe. Assim, espera-se modificar de forma significativa o modo de pensar e as 

posturas individuais, familiares e coletivas para a construção de um mundo melhor para todos nós. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Despertar nos alunos, funcionários da Escola e comunidade em geral o interesse em colaborar com o processo de conservação do meio 

ambiente, garantido assim uma melhor qualidade de vida para todos da Escola e da nossa cidade. 
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- Desenvolver a iniciação ao mercado de trabalho por meio  da aprendizagem de técnicas  artesanais de reciclagem 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Capacitar e incentivar a formação de futuros artesãos.     

- Enriquecer o currículo escolar com a exploração do tema transversal “educação ambiental  e meio ambiente”; 

- Estabelecer diversas parcerias com entidades e órgãos públicos para ampliar os trabalhos e  projetos desenvolvidos na Escola; 

- Promover o interesse e participação da comunidade próxima nas ações e projetos da Escola; 

- Incentivar aos alunos a adoção de posturas e hábitos de proteção ao meio ambiente, seja em casa, seja na escola, e por onde eles forem; 

- Reduzir a produção de lixo na Escola, além de implantar ações de reaproveitamento e  reutilização do que for possível. 

 

3. PARCEIROS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA 

 

Aqui estão relacionados os potenciais parceiros desse Projeto. É importante mencionar que cada um deles executa ações relacionadas às 

metas e objetivos propostos aqui, e que todos eles já possuem pessoas e trabalhos relacionados à temática ambiental. 

- Administração da cidade de Taguatinga;  Congresso Nacional e  Empresas privadas 

 

 

 4. AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

               As  etapas previstas estão detalhadas para que cada parceiro desse Projeto possa saber exatamente como e quando contribuir. Destacamos que 

cada uma das etapas propostas estarão ocorrendo de acordo com o “Cronograma do Projeto” que se encontra ao final desse trabalho. 

               A primeira etapa a ser cumprida se refere a elaboração e reprodução do Projeto para ser encaminhado a cada um dos parceiros. 

                Na segunda etapa do Projeto será feito um contato com todos os possíveis parceiros, por meio de entrega protocolada de  uma cópia do 

projeto para que  cada parceiro possa conhecer todos os detalhes. 

                A terceira etapa tem  como objetivo a sensibilização da maioria do público envolvido.  Gestores, professores, funcionários e alunos  da Escola  

e o segundo grupo (comunidade em geral), que virão por meio de convites levados pelos alunos. 
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             É importante destacar que cada professor  trabalhe antecipadamente os temas com  atividades em classe  executadas da seguinte forma: (1) leitura 

de textos para a sensibilização, (2) debates e discussões, (3) pesquisas na biblioteca, e (4) mostra de vídeos. 

             As atividades propostas são:  (1) oficinas de reutilização ou reciclagem de papel, vidro, madeira, latas e plástico; (2) preparação de uma horta na 

Escola, com a utilização de adubo orgânico; (3) elaboração de uma peça de teatro com temática ambiental; (4)  concurso de músicas e redações com a 

temática ambiental, com apresentação dos melhores trabalhos.  

             A próxima etapa será a divulgação dos resultados, de preferência aos meios de comunicação de massa, que ocorrerá ao final do ano letivo, com a 

produção de um boletim informativo e a produção de cartazes 

 

5. RECURSOS UTILIZADOS 

5.1 RECURSOS HUMANOS 

   - - Comunidade escolar da E.B.T. 

 

5.2 RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 

 

        - Material didático: 

         . papéis  usados variados ( principalmente jornal) 

         . cd’s velhos 

         . latas usadas 

         . pedaços de câmara de ar de pneu 

         . banner’s usados 

         . faixas de rua usadas 

         . garrafa pet 

         . garrafa de vidro 
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         . linha de costura 

        . faixas para acabamento das bolsas 

        . cola Cascorez e cola CMC 

        . cola de contato 

        . estilete 

        . tesouras para cortar papel e metal 

        . tinta para tecido – cores variadas 

        . guta - transparente e cores variadas 

        . tinta para madeira - branca e colorida 

        . pinos para pendurar 

        . stencil variado 

        . verniz – fosco e brilhante 

        . pincel - para tinta em tecido, madeira e verniz 

        . alicates para bijuteria – ponta chata e ponta redonda 

        . arame para bijuteria 

        . fechos para colares 

        . cordões para colar 

        . correntes 

        . pérolas e miçangas 

        . peças de montagem para brincos e anéis 
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        . luvas descartáveis e de tecido 

        . máscaras 

        . lixas 

        . vela e fósforo 

        . spray – dourado, branco e colorido 

        . cortador de garrafa elétrico 

        . cortador de papel em formatos diferentes 

        . martelo 

        . tecido – xadrez, preto, cores variadas 

        . filme plástico 

        .viés – cores variadas e xadrez 

        . mini-retífica 

        . máquina de costura 

        . lixadeiras – grande e pequena 

 

6. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

A avaliação do “Projeto de Educação Ambiental na Escola” ocorrerá em todas as fases, desde seu início com os contatos e sensibilização dos 

parceiros, até a execução propriamente dita. 

Na fase de implantação será verificada a aceitação do Projeto pelo público-alvo. Quanto às demais metas, serão observadas de forma contínua e após a 

execução, verificando-se assim o cumprimento dos objetivos propostos. 
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Os alunos serão observados durante todo o Projeto de Educação Ambiental na Escola, através da observação do interesse, participação, 

realização das atividades,  escritas e práticas. Os conteúdos explorados também serão analisados pelos professores em trabalhos e provas aplicadas em 

sala de aula durante cada bimestre. 

Como instrumento de avaliação serão utilizados, artigos produzidos, provas,  premiação e divulgação dos melhores trabalhos  nos veículos de 

comunicação da cidade. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

Maio à Dezembro 

1ª  Elaboração do Projeto    

2ª  Divulgação do Projeto 

3ª  Recolha de materiais recicláveis, e aquisição de produtos complementares 

4ª  Inicio das atividades teóricas e práticas 

5ª  Avaliação contínua 

6ª  Apresentação dos trabalhos 

7ª  exposição e comercialização dos produtos 

8ª  Avaliação final 
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APÊNDICE 6 

PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Metas Ação ou 

Estratégia 

Responsáveis Período Recursos Avaliação 

-Propor aos  

alunos dos  

  anos finais e 

ensino  

  médio a 

mudança de  

  comportamento 

em  

  relação ao meio  

  ambiente,  e a  

  conscientização 

da  

  importância do 

uso  

  sustentável dos 

recursos  

  naturais durante 

-Sensibilização  do 

público  

  alvo por meio de 

slides,  

  enfatizando o 

significado  

  dos 3 “R” 

(Reduzindo,  

  Reutilizando, 

Reciclando) 

  ao longo do 

primeiro  

  bimestre. 

-Desenvolvimento  

com os  

  alunos das 

oficinas  de  

  reutilização e 

Cristina  Durante 

todo o ano 

letivo, no 

contra turno, 

nas 

atividades da 

Educação 

Integral, às 

segundas e 

terças-feiras 

das 13:00 

horas  às 

15:30 horas 

.  Papéis usados 

variados  

  (principalmente 

jornal) 

.  Cd’s usados 

.  Latas usadas 

.  pedaços de 

câmara de ar  

   de pneu 

.  banner’s usados 

.  faixas de rua 

usadas 

.  garrafas pet 

.  garrafas de 

vidro 

 . linha de costura 

.  faixas para 

- Com a 

comunidade  

   escolar nos 

dias  letivos  

   temáticos  

- Exposição de 

arte no  

   FEST 

SURDO  

- Participação 

do Circuito  

  de ciências 

das Escolas  

  Públicas do 

D.F. 
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o ano  

  letivo  

 

reciclagem  

  ao longo do ano 

   .Papietagem 

   .Oficina de 

reciclagem de  

     papel 

   .Oficina 

reciclagem de  

     materiais 

diversos 

acabamento  

   de bolsas 

.  cola Cascorez 

.  cola CMC 

.  cola de contato 

.  estilete 

.  tesouras para 

cortar  

   papel e metal 

.  tinta para 

tecido (cores  

   variadas) 

.  guta 

transparente e  

   cores variadas 

.  tinta para 

madeira  

   (branca e 

colorida) 

. pinos para 

pendurar 
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.  stencil variado 

.  verniz (fosco e 

brilhante) 

.  pincel ( para 

tinta em  

   tecido, madeira 

e verniz) 

.  alicates para 

bijuteria       

   ( ponta chata e 

ponta   

   Redonda) 

.  arame para 

bijuteria 

.  fechos para 

colares 

.  cordões para 

colares 

.  correntes 

.  pérolas e 

miçangas 

 .  peças de 

montagem  
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    para brincos e  

anéis 

.  luvas 

descartáveis e de  

   Tecido 

.  máscaras 

.  lixas 

.  vela e fósforo 

.  spray (dourado, 

branco e  

   colorido) 

. cortador de 

garrafa  

   Elétrico 

.  cortador de 

papel em  

   formatos 

diferentes 

.  martelo 

.  tecido xadrez, 

preto,  

   cores variadas 
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.  filme plástico 

.  Viés cores 

variadas e  

   Xadrez 

.  mini retífica 

.  máquina de 

costura 

.  lixadeiras 
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APÊNDICE 7 

PROJETO: MEIO AMBIENTE 

 

 

Alunos cultivando a horta escolar 

 

APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga em sua metodologia tem a preocupação de contemplar questões relacionadas ao meio 

em que o aluno está inserido de forma participativa sendo capaz de estabelecer relações, interagir, transformar, reelaborar e agir no meio em que vive e em 

outras realidades. Portanto, sentiu-se a necessidade de mostrar que o equilíbrio da natureza é essencial para a vida na terra. 

 

PÚBLICO-ALVO: toda a comunidade escolar 

 

RECURSOS HUMANOS: Toda comunidade escolar 
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RECURSOS MATERIAIS: meio ambiente, materiais recicláveis 

 

RECURSOS FINANCEIROS: vídeos, livros, CDs, DVDs, etc. 

 

OBJETIVO GERAL  

      Estimular a mudança de atitudes e a formação de novos hábitos com relação a utilização dos recursos naturais favorecendo a reflexão sobre a 

responsabilidade ética de nossa espécie e o próprio planeta como um todo, auxiliando para que a sociedade possua um ambiente sustentável, garantindo a 

vida no planeta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conscientizar sobre a necessidade de preservar o meio ambiente, 

- Formar alunos que utilize os recursos naturais adequadamente, 

- Mudar o comportamento dos alunos quanto ao cuidado com o meio em que vive. 

 

METODOLOGIA/DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

● O projeto será iniciado com a apresentação de peça teatral  

● Apresentação de cartazes de conscientização e músicas durante a entrada dirigida 

● Reativar a horta da escola.  

● Apresentação de cartazes de conscientização e músicas durante a entrada dirigida. 
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● Reagrupamento dos níveis da psicogênese envolvendo o tema. 

● Exploração de cartazes, CDs, DVDs, sobre o meio ambiente. 

● Confecção de murais de conscientização da preservação do meio ambiente. 

● Decoração da escola com materiais recicláveis, apresentações de danças. 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

O projeto terá o seu início no segundo bimestre e será abordado durante todo o ano letivo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que durante o desenvolvimento da prática pedagógica aplicada uma relativa mudança de comportamento dos educando  e de toda  

comunidade escolar e também o exercício da cidadania, solidariedade e cooperação entre escola e comunidade. 
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APÊNDICE 8 

PROJETO ENTRADA DIRIGIDA – HORA CÍVICA 

 

APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA: 

  O propósito do Ministério da Educação e do Desporto é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão 

participativo, reflexivo, conhecedor de seus direitos e deveres, consciente de seu papel em nossa comunidade, portanto a Escola Bilíngue Libras e Português-

EScrito de Taguatinga propõe um momento cívico, onde se enfatiza o respeito a pátria, a socialização dos alunos através de apresentações que enfatizam a 

interação social. O momento também será utilizado para promover a inclusão do aluno ouvinte a LIBRAS. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 Todos alunos, professores e pais/ e ou responsáveis presentes da entrada dos alunos. 

 

RECURSOS HUMANOS:  

 Professores, alunos, servidores e direção 

 

RECURSOS MATERIAIS: 

Equipamento de som, CDs, Bandeiras ( Brasil, DF, Escola, etc), outros confeccionados pelos alunos e professores. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes 

de respeito a pátria, solidariedade, cooperação e repudio as injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 
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OBJETIVOS ESÉCÍFICOS: 

 - Amar e respeitar a pátria, 

 - Aprender a cantar o hino nacional e outros, 

 - Aprender sobre as datas comemorativas. 

- Obter o conhecimento mínimo sobre a língua de sinais LIBRAS possibilitando uma melhor comunicação entre alunos ouvintes e surdos. 

 

METODOLOGIA/DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 

 

 A entrada dirigida é realizada às segundas feiras, iniciando as 7:30 com oração, músicas algum comentários  ou apresentações  que estejam ligadas 

as datas comemorativas ou aos temas transversais. 

 Segunda- feira: Oração e Hino Nacional. 

  

CRONOGRAMA DE TRABALHO: 

 Durante todo o ano letivo 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Atitudes adequadas quanto aos momentos cívicos e melhor socialização entre alunos. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: 
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 É realizada através da observação do comportamento, interesse e participação dos alunos. 
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APÊNDICE 9 

PROJETO SALAS AMBIENTES 

NAS CLASSES BILÍNGUES DOS ANOS INICIAIS 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Sendo a educação da pessoa surda essencialmente visual, percebe-se a necessidade de uma maior exposição a imagens e outros estímulos 

intencionalmente organizados que visam estimular a curiosidade e facilitam a aprendizagem dos alunos. É na sala de aula que o aluno passa a maior parte 

do seu tempo de escolarização. Neste caso, ele teria a seu favor ambiente diversificado e mais estimulante.  

A ideia das salas ambientes surgiu da necessidade do professor de dispor de salas que venham facilitar o acesso aos materiais didáticos específicos de cada 

disciplina, proporcionando a dinamização das aulas para a aquisição do conhecimento. Sendo assim, apresentamos uma proposta que difere dos padrões 

normais das salas existentes. 

 

“Para que a escola seja capaz de promover tanto o desenvolvimento como a aprendizagem de seus alunos, ela precisa se organizar. 

”     (PROGESTÃO IV – pág. 39) 

 

Entende-se que a ênfase do trabalho escolar deve estar no processo de ensino-aprendizagem. Na proposta, reconhece-se a necessidade de melhorar a 

qualidade da aprendizagem dos alunos a partir, inclusive, do uso adequado dos espaços, equipamentos e recursos materiais e humanos existentes. Nesta 

proposta, a ambientalização das salas de aula, é uma das ações sugeridas. 

  

O compromisso com a aprendizagem de todos os alunos é, portanto, uma característica fundamental naquela que pretende ser uma boa escola. E para isto, 

é preciso que, também, os espaços na escola, sirvam como mais um estímulo que aguce a curiosidade e o interesse pela busca do conhecimento. 
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Reorganizar o espaço escolar em salas laboratórios ou salas temáticas garante que todas as disciplinas possam usufruir de ambientes apropriados, com 

materiais didáticos reunidos em um mesmo local. 

 

Com esta proposta, a Escola Bilíngue busca cumprir seu papel, organizando seu tempo e espaço com vistas a oferecer ambientes promotores de 

aprendizagens, melhorar as condições de trabalho e a competência profissional dos professores e facilitar o uso de equipamentos e materiais de ensino-

aprendizagem diversificados. 

 

A resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Educação, art. 27.§ 2º, prevê a mobilidade e a flexibilidade dos tempos e dos 

espaços escolares e a diversidade no agrupamento de estudantes. Os Reagrupamentos constituem estratégia pedagógica que permite agrupar os estudantes 

de acordo com suas dificuldades e potencialidades a fim de promover o avanço contínuo das aprendizagens. Deve ser uma atividade intencional e planejada, 

sistematicamente. 

 

Nesta proposta, a diferenciação é basicamente a possibilidade de agrupar estudantes e professores de um mesmo ano ou entre anos diferentes do ensino 

fundamental, existe a possibilidade de intercâmbio entre as turmas no próprio turno de estudo e envolve todos os alunos da sala. 

A participação do coletivo de professores permite outros olhares sobre os estudantes que poderão contribuir para a avaliação e o planejamento de estratégias 

adequadas.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Extrapolar o espaço convencional das quatro paredes, como usualmente costuma ser concebido, repensando-o como estrutura de oportunidades e contexto 

de aprendizagens e de significados com condições de favorecer o desenvolvimento das atividades educativas e, em consequência, o processo de crescimento 

pessoal do estudante e do professor, oportunizando as aprendizagens nas diferentes áreas de conhecimento, possibilitando a interação dos sujeitos por 

meio de uma organização variada desse espaço. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Oportunizar ao professor a possibilidade de organizar a sala de aula de acordo com a característica da sua disciplina, tornando o ambiente mais 

funcional ao desenvolvimento das aulas e mais atrativo ao aprendizado;  

       

● Elevar o índice de aprendizagem dos alunos, através da utilização adequada dos equipamentos e materiais de ensino-aprendizagem, da otimização 

do uso do tempo pedagógico e da utilização de novas metodologias de ensino; 

 

● Promover a competência profissional através da reflexão sobre a prática de organização do ambiente em salas temáticas e todo contexto que ela 

envolve; 

 

● Viabilizar o uso dos espaços pedagógicos e recursos materiais e tecnológicos existentes na escola ou que possam ser construídos por professores e 

alunos. 

 

METODOLOGIA 

 

Entende-se que a sala de aula é um espaço de construção diária, onde professores e alunos interagem mediados pelo conhecimento.  

 

O projeto prevê a reorganização do espaço em Salas Ambientes: trata-se de salas de aula específicas para o ensino das diferentes disciplinas, onde o professor 

organiza seus materiais didáticos em um mesmo local. Nessa opção de disposição do espaço, são os alunos que se deslocam pela escola, de uma sala para 

outra, e não o professor.  
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Inicialmente, procurar-se-á verificar a adequação da carga horária do professor, por turno, e os seus horários de acordo com as Salas Ambientes existentes. 

A implantação desta Proposta deu-se no 1º bimestre de 2016 em caráter experimental, quando foram observadas a movimentação dos alunos e a assimilação 

da dinâmica pelos professores e funcionários, havendo momentos de ajustes e avaliação de aspectos como: rendimento dos alunos, comportamento em 

sala, conservação do patrimônio escolar, empenho dos servidores, assiduidade dos professores, etc. 

 

A proposta visa atender todas as turmas do ensino fundamental (Classes Bilíngues), com a implantação de recursos didáticos e multimídia como: projetor 

de multimídia, televisão, aparelho de DVD, computador e materiais didáticos em todas as salas ambiente.  

 

Ao longo do dia haverá a troca de sala pelos alunos; cada sala será decorada e equipada de acordo com a disciplina a ser ministrada nela; cada professor terá 

seu ambiente; e, o material de ensino estará sempre à mão. 

 

Ao longo do tempo os professores juntamente com os alunos construirão o ambiente de acordo com o desenvolvimento das atividades didáticas. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação se dará de modo diário e contínuo, por meio da observação, materiais produzidos, desenvolvimento dos alunos, auto avaliação, podendo sofrer 

alterações de acordo com as necessidades observadas no decorrer do ano. 

Após avaliação no 2º bimestre de 2016, optou-se pela continuidade do projeto apenas para as turmas de 4º e 5º ano, pois identificou-se que os alunos do 

1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental necessitam do professor regente da turma como referencial. 

 

CRONOGRAMA 
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- Discussão com o corpo docente e coordenações sobre viabilidade da proposta e levantamento de sugestões;  

- Apresentação da proposta; 

- Apreciação e aprovação da proposta pelo corpo docente e coordenações; 

     - Elaboração e discussão das normas de funcionamento das salas 

Elaboração e discussão das normas de funcionamento das salas ambientes (vide anexo); 

- Elaboração do Projeto. 

- Implantação da Proposta transformando todas as salas de aula bilíngues convencionais em salas ambientes; 

- Aquisição dos materiais e equipamentos necessários para o funcionamento das salas ambientes; 

- Reuniões para ajustes e avaliação do projeto; 

 

METAS 

 

-Conservar todo mobiliário escolar das salas de aula; 

-Diminuir ocorrências de indisciplina nos corredores; 

-Usar adequadamente de todos os equipamentos e recursos didáticos existentes na escola; 

- Ter todas as salas de aulas com a estrutura material necessária para o ensino das disciplinas. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS SALAS AMBIENTES 

 

A princípio serão estabelecidas algumas normas que possibilitarão melhor implantação desse projeto. 
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Em relação aos alunos: 

 

➢ Cabe aos alunos juntamente com os professores cuidar dos equipamentos, organização e bom funcionamento das salas; 

➢ Mudança dos tempos – entrada de turno e depois do intervalo; 

➢ Intervalo – O aluno deixa o material na sala onde assistiu a última aula, vai para o intervalo e no retorno pega o material e vai para a aula seguinte; 

➢ Não é permitido ao aluno a ida ao banheiro, bebedouro e outros entre as trocas de turma. Caso seja inevitável a saída do aluno entre as trocas de 

sala, o mesmo deverá comunicar ao professor da aula seguinte. 

 

Em relação aos professores 

 

➢ Cabe ao professor durante suas aulas responsabilizar-se juntamente com os alunos pelos cuidados com os equipamentos, organização e bom 

funcionamento das salas temáticas; 

➢ O professor deverá aguardar os alunos em sala; 

➢ Em caso da falta do professor, os alunos permanecerão em sala aguardando a permuta ou a decisão da coordenação pedagógica;  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

- Professores 

- Coordenadores 

- Direção 
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- Sala de Recursos 

- Pais 

- Alunos 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

-projetor de multimídia, televisão, aparelho de DVD, computador , materiais didáticos e materiais visuais.
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APÊNDICE 10 

LER PARA CRESCER - PROJETO DA SALA DE LEITURA 

 

  

Contação de histórias – Aluno autor Feira Literária 

 

A Sala de Leitura  Castro Alves da Escola Bilíngue  Libras e Português Escrito  compõe o Projeto Político Pedagógico desta UPE, com um acervo 

bibliográfico de livros didáticos e paradidáticos,infantis e infanto-juvenis com diversos temas de literatura e de pesquisa, com espaço físico para atendimento 

e pesquisa.  O acervo de livros, que é amplo e diversificado, encontra-se catalogado e registrado por ordem de chegada, compra e doação.  

           “ A escola é, às vezes a única oportunidade que as crianças  

                                                                  têm de entrar em contato com a leitura.”  

                                                                                                      Ruth Rocha 

OBJETIVO GERAL 
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Proporcionar um espaço de leitura e interatividade o qual favoreça a aprendizagem, complemente o conhecimento, desenvolva a criatividade , 

oportunizando a acessibilidade aos diversos estilos e gêneros literários através de  estratégias pedagógicas organizadas. 

 

METAS 

❖ Melhorar a aprendizagem dos alunos proporcionando a leitura de variadas tipologias textuais.  

❖ Despertar a criatividade através das atividades pedagógicas desenvolvidas. 

❖ Aumentar ,orientar e aprimorar  o uso do acervo literário e da sala de leitura. 

❖ Diminuir os problemas decorrentes da falta de leitura.   

❖ Estimular o interesse pela leitura e pelo conhecimento. 

❖ Motivar o aluno a estudar através da ludicidade.  

❖ Provocar a criatividade para produção de textos. 

 

AÇÕES 

 

➢ Manter a sala de leitura organizada, incluindo o seu acervo, fichários,livros didáticos do PNLD, murais e outros materiais. 

➢ Catalogar, carimbar e registrar os livros recebidos. 

➢ Organizar os livros literários por ordem alfabética nas estantes. 

➢ Confeccionar carteirinhas para  os alunos. 

➢ Estimular a frequência de visitas à sala de leitura. 

➢ Controlar os empréstimos e as devoluções dos livros que compõem o acervo. 

➢ Atualizar  os livros de registro e  de relatório da sala de leitura. 

➢ Controlar a entrega e devolução dos livros didáticos para alunos e professores. 

➢ Entregar e trocar o acervo dos livros do PNAIC para os professores das turmas de alfabetização. 

➢ Acolher os alunos na sala de leitura para apresentação do trabalho realizado na mesma. 

➢ Repassar o total de carências e excedências de livros para a CRET. 

➢ Contactar escritores locais para participação na Feira do Livro referente ao Projeto de alunos escritores da escola. 
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➢ Organizar um lanche especial no início do ano letivo para a turma que tiver maior número de participantes com carteirinhas. 

➢ Organizar no final do ano letivo o Chá Literário com premiações para os leitores. 

➢ Organizar oficinas para escolha do livro didático para cada triênio em todas as modalidades. 

➢ Lançar livros escritos pelos alunos.  

➢ Desenvolver Projetos Pedagógicos. 

 

Projetos Pedagógicos da Sala de Leitura 

➢ Projeto Ler para Crescer - atendimento e oficinas de Contação de  Histórias,semanalmente para os alunos de acordo com horários 

preestabelecidos.  

➢ Contação de Histórias, no pátio da escola, com temas específicos de acordo com calendário escolar, associadas a projetos desenvolvidos na 

escola bilíngue. 

➢ Projeto “Produzindo Ideias” voltado para o 5º ANO da escola com o objetivo de apresentar e produzir   textos diversos. 

➢ Projeto “Português Lúdico” voltado para os alunos das séries finais, ensino médio e eja como apoio para o Ensino da Língua Portuguesa com 

atividades lúdicas e jogos.   

RESPONSÁVEIS 

Professoras readaptadas: 

Maria do Livramento Alves P. Calado- 29.618-x 

Regina Ferreira Caldeira – 38195-0 

Shirley Guimarães de Santana – 45.313-7 

 

CRONOGRAMA 

- Atendimento ao aluno na sala de leitura – Durante todo o ano letivo de segunda a sexta-feira. 

            Desenvolvimento dos Projetos: 
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➢ Projeto com temas específicos, um tema a cada bimestre. 

➢ Contação de História – semanalmente. 

➢ Produzindo Ideias uma vez por semana para o 5ºANO. 

➢ Português Lúdico uma vez por semana para o diurno e noturno. 

 

SUBPROJETOS DA SALA DE LEITURA 

 

A) PROJETO PORTUGUÊS LÚDICO PARA AS TURMAS BILÍNGUES DO DIURNO E NOTURNO. 

 

OBJETIVO 

O projeto Português Lúdico tem como objetivo geral complementar o conhecimento da Língua Portuguesa escrita e falada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Favorecer o ensino da gramática. 

➢ Desenvolver a criatividade. 

➢ Explorar e produzir variadas tipologias textuais. 

➢ Enriquecer e ampliar o vocabulário. 

AÇÕES 

 O projeto propõe despertar o interesse pelo estudo da Língua através de atividades elaboradas com ludicidade a partir de jogos, brincadeiras, 

imagens, revistas, jornais, folders, convites, cartazes, panfletos, anúncios, receitas, bulas, poemas, manuais, blogs, sites, filmes, vídeos e outros materiais que 

possam ser utilizados pedagogicamente para motivar o interesse e propiciar ludicidade.  

Seleciona-se um tema diferente a cada novo momento e após criam-se os passos e as estratégias para desenvolvê-lo de forma criativa e lúdica, tecendo-se, 

então, a fomentação e a exploração de ideias com intuito da motivação para a construção da produção textual. 
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AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

 A avaliação do projeto é concretizada no momento da confecção da produção textual, com a elaboração  dos textos dos alunos e a constatação dos 

conhecimentos apreendidos. 

 

RESPONSÁVEIS:  

Professora: SHIRLEY GUIMARÃES DE SANTANA  

➢ CRONOGRAMA: uma vez por semana para o diurno e noturno. 

 

b) PROJETO LER PARA CRESCER    

 

OBJETIVO 

Possibilitar ações relacionadas a leitura de forma dinâmica e atrativa, pois o ato de ler revela-se como uma oportunidade de acúmulo de conhecimentos 

formando um aluno consciente e capacitado para prática escolar.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Estimular o gosto e o prazer de ler 

➢ Estimular a imaginação criadora 

➢ Despertar criatividade. 

➢ Ampliar vocabulário 

➢ Oportunizar o conhecimento de diversos gêneros textuais 

➢ Estimular a escrita de textos diversos 

➢ Promover alunos autores 
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➢ Estimular a frequência à sala de leitura 

➢ Integrar as atividades da sala de leitura na vida escolar 

➢  

AÇOES 

 O projeto Ler para Crescer propõe explorar as obras dos autores do mês, e também temas específicos do ano letivo, com desenho livre, 

dramatização, dobraduras, reconto e confecções de livros. 

O atendimento e as visitas à sala de leitura para empréstimos do acervo literário visando oportunizar a ampliação do vocabulário e a exploração e 

interpretação de textos pelos alunos, criando o hábito da leitura aos alunos da EBT. 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇOES 

 A avaliação do projeto é feita sempre que o aluno comparecer à sala de leitura, através do desempenho que os alunos demonstrarem em sala de 

aula. Assim como os alunos participam da criação e produção de seus próprios textos e livros complementando a participação no Chá Literário com 

premiações e as apresentações na Feira Cultural. 

RESPONSÁVEIS:  

Professora MARIA DO LIVRAMENTO ALVES P. CALADO  

Professora: REGINA FERREIRA CALDEIRA 

 

c) PROJETO PRODUZINDO IDEIAS    

 O projeto Produzindo ideias visa oportunizar aos alunos um vínculo muito próximo com a língua escrita e o próprio ato de leitura, levando-os a 

produzirem textos com maior autonomia, criatividade e clareza de ideias. 

 É importante que o educando se perceba produtor de textos no momento da leitura, daí a necessidade de se trabalhar com todos os tipos de gêneros 

textuais. 

A literatura infantil é, antes de tudo,literatura, ou  melhor,      é 
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        arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, 

      a vida, através da palavra. Funde sonhos e a vida prática, 

  o imaginário e o real, os ideais e sua possível /impossível realização... 

Nelly Novaes Coelho  

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do 5º ANO. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 Livros de literatura, jornais, rótulos, encartes, bulas, gibis, receitas, textos da internet, revistas e outros. 

 

OBJETIVO GERAL 

➢ Desenvolver o pensamento letrado dos alunos, no sentido da apropriação cada vez maior e mais abrangente da linguagem escrita dos textos 

literários. 

➢ Aperfeiçoar a compreensão leitora e as possibilidades de estabelecimento de relações e construção de sentidos, bem como a influência e a 

expressividade na leitura para alunos. 

➢ Utilizar a leitura como fonte de prazer, conhecimento e informação, ampliando o repertório dos educandos com diferentes gêneros de textos, 

autores, ilustradores e recursos da linguagem escrita e, construindo uma história de leitor. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Contar histórias 

➢ Trocar ideias com os alunos sobre os tipos de texto 
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➢ Produzir textos na apostila confeccionada 

➢ Orientar sobre a forma correta de produzir texto: paragrafação, pontuação, ortografia, etc. 

 

AÇOES 

O atendimento na sala de leitura será semanal, durante uma hora, os alunos serão acolhidos com um texto e em seguida será feito o trabalho voltado para 

a produção textual individual, relacionada à história literária contada na sala de leitura e nessa relação prazerosa com a obra literária, o aluno produzirá 

textos com evidências, estrutura, coesão e criatividade sobre a linguagem, que através da mediação das professoras poderão descrever emoções, comunicar 

desejos, sonhos e fantasias, assim enriquecendo a prática da produção.             

 

AVALIAÇÃO DAS AÇOES 

 Semanalmente será feita a avaliação da produção feita pelo aluno, observando a participação, coesão e criatividade de acordo com cada gênero 

textual trabalhado, aprofundando a possibilidade de apropriação dos mesmos. 

 

CRONOGRAMA 

  

*Trinta aulas com trabalho textual “ diversos gêneros”  

 

* Abril, maio e junho 

Quem sou eu? 

Biografia Monteiro Lobato 

Mensagens para mamãe 

Trabalhando com rótulos 
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Lista 

Notícia 

Fábulas 

Observando características 

Trabalhando convites 

Bilhetes 

Bula 

Charge 

 

*Agosto, setembro 

Mensagens para os pais/Casa da avó 

Pesquisa Folclore 

Provérbios ditados 

Pesquisando receita 

Texto enigmático 

Carta 

Anúncio OLX 

A minha família é a melhor 

 

➢ Outubro, novembro e dezembro 
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Propaganda 

Canção 

Vivendo um conto de fadas 

Relatórios 

Manual 

Avisos 

Enquete 

Texto da internet 

Texto final 

 

RESPONSÁVEIS:  

Professora: REGINA FERREIRA CALDEIRA 

Professora MARIA DO LIVRAMENTO ALVES P. CALADO  

Professoras das turmas do 5º ANO. 
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APÊNDICE 11 

PLANO DE AÇÃO – SALA DE LEITURA 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Estimular o gosto e o prazer de ler. 

● Gerar criatividade na produção textual. 

● Aprimorar o conhecimento. 

 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS  

Abrangendo os variados tipos de leituras saudáveis que acrescentem conhecimento, reflexão, criatividade e produção e reprodução do saber. 

Acrescentando estratégias diferenciadas a cada ação para efetivação do aprendizado do aluno. 

 

PÚBLICO 

Todos os alunos matriculados. 

 

CRONOCRAMA 

Desenvolvido ao longo do ano, divididos para cada ação semanalmente. 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

 

Realizada quando o aluno comparece à sala de leitura e participa das atividades promovidas, Através da produção de seus próprios textos ,das 

oficinas,  e da confecção de seus próprios livros. Quanto ao desempenho e com premiações no Chá literário e apresentações e exposições de amostras na 

Feira Cultural. 
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APÊNDICE 12 

“UMA JANELA PARA O MUNDO” - PROJETO DA SALA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

APRESENTAÇÃO/ JUSTIFICATIVA: 

Desde o nascimento, são estabelecidas entre o ser humano e o meio, relações de troca criação, descoberta, etc; através das quais o indivíduo vai pouco a 

pouco adquirindo sua própria autonomia. 

 

A escola, por sua vez, deve responder pelo acesso ao conhecimento que se considera necessário à inserção social, para que os mais jovens se apropriem das 

conquistas. Cabe a ela também, incentivar, desde a mais tenra idade, homens criadores, inventores e descobridores. Sendo assim, como mais uma ferramenta 

para alcançar seus objetivos, a informática se torna mais um instrumento estimulador e facilitador da aprendizagem, levando o aluno a valorizar e buscar o 

conhecimento e o desenvolvimento de suas habilidades. 
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PÚBLICO ALVO: 

- Todos os alunos da escola 

 

RECURSOS HUMANOS:  

1 professor e 2 monitores (educador social voluntário) 

 

Recursos Materiais: 

A escola conta com um laboratório de informática munido de 15 computadores, com acesso à internet e 1 (uma) impressora conectada ao servidor, sendo 

que o ideal seriam 15 computadores. 

 

RECURSOS FINANCEIROS: 

Sempre que necessário destinamos parte da verba do PDAF (programa de descentralização financeira) e da APM (Associação de Pais e Mestres) ou 

realizamos campanhas ou eventos com recursos predestinados para manutenção dos equipamentos e compra de material de consumo. Quanto aos 

computadores, solicitamos ao MEC. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Inserir os alunos ao mundo informatizado para que possam ter outra ferramenta de conhecimento às habilidades necessárias para o pleno exercício da 

cidadania. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Propiciar a educadores e alunos, a utilização do computador como ferramentas de apoio à pesquisa, produção e avaliação do conhecimento. 
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● Utilizar softwares educativos, juntamente com os professores, para o enriquecimento dos projetos a serem   desenvolvidos. 

● Desenvolver as habilidades essenciais de leitura e produção de textos. 

● Produzir material impresso como finalização de tarefas de pesquisa e produção individual. 

● Oferecer momentos de lazer e entretenimento ao utilizar softwares e a internet. 

● Propiciar momento de reforço escolar no processo de alfabetização de alunos com dificuldades de aprendizagem. 

● Incentivar o uso da internet como fonte de pesquisa e espaço para divulgação do projeto do professor. 

● Produzir conteúdo a ser veiculado no blog da escola, com forma de desenvolver suas habilidades de escrita e leitura dos alunos. 

 

METODOLOGIA/DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 

Através de subprojeto que serão desenvolvidos pelos professores, utilizaremos o laboratório. Será feito cronograma de atendimento, onde cada turma terá 

50 minutos de aula semanalmente. 

 

O laboratório não será utilizado para aula (curso) de informática e sim como ferramenta para desenvolver atividades próprias dos subprojetos. Seu uso se 

dará da seguinte forma: 

 

O planejamento das aulas será feito na coordenação – momento em que o professor leva até o coordenador do laboratório sua proposta de trabalho para 

que juntos organizem atividades que enriqueçam e complemente as atividades do projeto. 

 

Utilização professor/aluno – os alunos serão atendidos no laboratório de informática com atividades previamente planejadas pelo professor. 

 



274 

 

O laboratório de informática será utilizado em dias e horários estipulados pela descrição no cronograma semanal (escala), divulgada a todos os 

professores. 

 

Todas as turmas do Ensino Fundamental do 1º ao 5ª ano serão contempladas neste projeto. As atividades serão desenvolvidas em consonância com os 

demais projetos constantes do Projeto Político-Pedagógico da escola, e operacionalizadas pelas professoras regentes das turmas juntamente com o professor 

responsável pelo laboratório. 

 

Os temas estudados nas aulas de informática serão fornecidos pelas professoras, de acordo com os conteúdos abordados em sala. Podem ainda ser sugeridos 

pela direção ou pelo professor responsável pelo laboratório, sempre observando a pertinência de tais temas no currículo enviando pela SEDF e nos projetos 

desenvolvidos ao longo do ano pela escola. 

 

Os alunos também estarão estimulados a produzir materiais que possam ser veiculados no blog da Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga, 

o que os estimulará a desenvolver e aperfeiçoar sua produção escrita. 

 

CRONOGRAMA DO TRABALHO: 

Durante do o ano letivo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

A promoção de aprendizagens significativas por meio da inserção dos alunos no mundo digital e tecnológico. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A avaliação é processual e contínua. Será ao longo do ano letivo, através de observação e registro do desempenho do aluno feito pelo professor durante as 
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aulas, nas coletivas e conselhos de Classe. 
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APÊNDICE 13  

PROJETO: “ NÃO ÀS DROGAS” 

 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SOE 

 

APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA: 

A Escola tem um papel fundamental no desenvolvimento saudável da criança e do adolescente, pois contribui para a formação global do jovem para sua 

inserção na sociedade. A prevenção ao uso de drogas é uma atitude a ser adquirida desde a infância e promovida durante toda a vida. Sendo assim no 

cumprimento de função a escola, procura desenvolver este projeto, juntamente com a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) com o programa 

PROERD  (Programa de....)Numa parceria que tem dado muito certo na prevenção e combate ao uso de drogas. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

 

RECURSOS HUMANOS: 

- Professor regente, Policial da PMDF/PROERD e Orientador Educacional 

 

RECURSOS MATERIAIS: 

Os recursos a serem utilizados são disponibilizados pelo próprio policial formador dos alunos. Geralmente utiliza-se do espaço de sala de aula, assim como 

de vídeos ilustrativos, apostila, entre outros. 
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RECURSOS FINANCEIROS: 

Algumas vezes necessitamos promover alguns eventos ou solicitar ajuda dos pais para realização da formatura dos alunos. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Conscientizar os alunos quantos aos problemas que as drogas trazem para quem usa e para todos que estão a sua volta. 

 

Desenvolver um trabalho de prevenção ao uso de drogas, noções de cidadania e auxílio no desenvolvimento de técnicas eficazes de resistência à 

violência.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-  Desenvolver um trabalho de prevenção ao uso de drogas, 

- Dar noções de cidadania,  

- Desenvolver habilidades e conhecimentos que possibilidade reconhecer as drogas e resistir à pressão dos companheiros quando ao oferecimento de 

drogas. 

- Desenvolver a autoestima; 

- Aprender a lidar com os stress e resolver conflitos; 

- Aprender a tomar decisões por si próprio; 

- Reconhecer as consequências dos atos de vandalismo e violência; 

 

METODOLOGIA/DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
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Consiste em aulas de 1 hora, com frequência semanal, que abordam assuntos tais como obedecer a leis, segurança pessoal, uso de remédios e de drogas. 

 

Enfatizar aos alunos formas de gerenciar sentimentos de raiva e agressividade, mostrando como solucionar conflitos sem recorrer à violência ou ao uso de 

drogas. 

 

Está previsto também visita ao Museu das Drogas da Polícia Civil, leitura de textos informativos, confecção de murais, trabalhos em grupo, palestras para 

os pais e discussão e debates sobre o tema afins. 

 

A culminância será uma cerimônia de formatura a ser realizada na própria escola ou em lugar a ser decidido e providenciado pelos membros da direção, 

durante o corrente ano. 

 

CRONOGRAMA: 

Previsto para ser realizado no segundo semestre letivo  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Espera-se que ao final do projeto os alunos estejam preparados para dizer Não às Drogas. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: 

Feita pelo policial com os alunos no decorrer do processo, pelo professor regente e família através da observação relativo a mudança de comportamento e 

atitudes dos alunos. 
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APÊNDICE 14 

INTERAGINDO COM A LIBRAS 

 

Título do projeto: Interagindo com a Libras 

Proponente: Adriana Gomes Batista – matrícula 32.312-9 

Responsáveis: Núcleo de Libras e Cultura Surda 

 

Apresentação 

Ensino de libras para comunidade escolar 

 

Justificativa 

Conforme Projeto Político pedagógico da Escola Bilíngue: 

 

Por isso, o conhecimento de Libras é um critério determinante na seleção e para o ingresso no quadro de profissionais dessa escola, 

que é PARA TODOS, mas que é, por sua natureza especial, constituída por uma plataforma bilíngue. Pensando nessa questão, o 

quadro de funcionários da Escola Pública Integral Bilíngue (Libras e Português-Escrito) precisa ser formado por funcionários 

surdos e por funcionários ouvintes fluentes em Libras.  

 

Todos os profissionais da escola devem ser bilíngues (ou tornar-se bilíngues), fluentes em Libras, pois precisam ser fonte viva de 

modelo linguístico principalmente para as crianças que se encontram em fase de aquisição linguística, por serem filhas de pais 

ouvintes e não terem acesso à Libras fora da escola. Na seleção desses profissionais, portanto, tanto na equipe diretiva, quanto na 

equipe de auxiliares da educação, dos assistentes à educação, quanto na absorção de profissionais readaptados, é importantíssimo 
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que esse critério seja observado. 

 

Público Alvo  

Comunidade escolar da Escola Bilíngue: pais, familiares, funcionários, servidores da Escola Bilíngue. 

 

Objetivo Geral  

Definir a Libras como começo, meio e fim da interação e da comunicação da comunidade surda escolar. 

 

Objetivos Específicos 

- Ensinar a Libras como primeira língua; 

- Conhecer a origem da Libras; 

- Compreender a importância da Libras para inserção do surdo na sociedade; 

- Ampliar o conhecimento referente a Libras; 

- Desenvolver o espírito de cidadania e respeito às diferenças; 

- Proporcionar a interação dos familiares, funcionários e servidores da escola com os alunos surdos; 

 

Metodologia  

- Aulas interativas e explorativas; 

- Construção de Diálogos do cotidiano escolar e doméstico; 

- Discussões e reflexões de vídeos em Libras; 
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- Atividades práticas de uso da língua; 

- Uso de expressões faciais gramaticais. Classificadores. Frases declarativas, afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas; 

- Contação de Histórias em Libras; 

- Humor em língua de sinais; 

- Análise da conversação em sinais; 

- Análise do discurso em sinais;  

- Reflexão sobre os elementos gramaticais que estabelecem relações de coesão e coerência na língua de sinais X língua portuguesa; 

 

Recursos Humanos  

Professor de Ensino de Libras do Núcleo de Libras e Cultura Surda da EBT 

 

Recursos Materiais  

Projetor de multimídia, filmadora, objetos concretos, reálias, DVDs com legendas, vídeos em língua de sinais, vídeos com janelas de interpretação em língua 

de sinais, imagens e desenhos. 

 

Cronograma de Trabalho  

2h semanais durante o ano letivo conforme necessidade da comunidade interessada e adequação à organização operacional da escola. 

 

Resultados esperados/Avaliação dos resultados  

A avaliação dos participantes do projeto será processual, observando-se: 
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(a) a participação  nas discussões e reflexões; 

(b) o desempenho nas atividades práticas e dialógicas 

(c) a competência linguística na contação de histórias e nas produções em Libras. 

O projeto será avaliado ao final de cada bimestre e nas avaliações institucionais previstas no calendário escolar. 
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APÊNDICE 15 

PROJETO: PILARES EDUCACIONAIS da EBT: PORTUGUÊS ESCRITO, MATEMÁTICA E LIBRAS7 

 

Dimensão: Acompanhamento Pedagógico 

AÇÃO –Avaliação Diagnóstica, Agrupamento/Reagrupamento, Projeto Interventivo:  

 

Objetivo Geral: 

Possibilitar a organização de tempos e espaços para realização de agrupamentos intra e interclasses, projetos interventivos e atendimentos 

individuais para o desenvolvimento de atividades focadas nos conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Libras, ampliando as atividades que 

garantam o domínio da leitura, da interpretação, da escrita e do raciocínio lógico, possibilitando a articulação dos conhecimentos linguísticos e 

matemáticos com as situações do cotidiano dos estudantes, fundamentais para uma aprendizagem significativa. 

 

Objetivos Específicos: 

Realizar avaliação diagnóstica com o objetivo de conhecer a especificidade da turma e dos estudantes, suas necessidades e dificuldades de 

aprendizagem. A avaliação diagnóstica inicial da turma é uma das etapas da avaliação formativa e visa a identificação e a análise do desenvolvimento 

das aprendizagens dos estudantes, com vistas a subsidiar as ações de planejamento do trabalho pedagógico que será desenvolvido na semestralidade. 

 No componente de matemática, o objetivo é o de identificar o nível de conhecimento do aluno nas equações básicas da matemática, tais como 

as quatro operações e equações de 1º e 2º graus, que são requisitos essenciais para os componentes curriculares da área de Ciências da Natureza: física, 

química e biologia. 

 No componente de português, o objetivo é o de identificar o conhecimento de vocabulário, a leitura, interpretação de texto e a produção de 

                                                 
7
 Este projeto está inserido no Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI. 
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texto escrito, que é de suma importância para a compreensão dos demais componentes curriculares das áreas de Linguagens, Ciências Humanas, 

Ciências da Natureza e Matemática. 

 No componente de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, o objetivo é identificar o nível de aquisição e de conhecimento da Língua de Sinais 

com o apoio de vídeos sinalizados e da conversação sinalizada direta com cada aluno. 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 

Recursos Humanos: Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, Professora de Ensino de LP, Professor de Matemática, Núcleo de Libras e Cultura 

Surda, 2 Educadores Sociais, Professoras da Sala de Recursos Generalista Bilíngue 

Recursos Materiais: impressora colorida, notebook, projetor de slides, internet, Resma A4, Plásticos para maquina plastificadora, Pistola para cola 

quente, 20 caixas de Lápis de cor com 36 cores, 10 cola,  45 cadernos pequenos de brochura com 96 folhas, 15 esquadros, 10 régua de 30cm, 2 réguas 

grandes de madeira para uso do professor, 1 transferidor grande de madeira para quadro, 50 apagadores para quadro branco, 15 transferidor, 15 

compassos,20 caixas de lápis de cera, 15 calculadora,Pincel para quadro branco (cores: verde, vermelho, rosa, roxo, azul, amarelo), 50 Pastas 

transparente com elástico,15 Caderno quadriculado,  

Participação dos Estudantes: ocorre na execução dos testes diagnósticos, na participação das atividades propostas nos reagrupamentos e frequência 

à sala de recursos 

Duração do Projeto: ano letivo:  

Avaliação diagnóstica (turno de aula): é aplicada no início do ano letivo (2ª semana de aula) Reagrupamentos (turno de aula): 1 vez por semana 

alternando-se Português, Matemática e Libras 

Sala de Recursos (contraturno): 1 a 2 vezes por semana  

Professores Responsáveis:  Hellen L. Sousa Santos Andrade – 30442-5, Cristina A. Bianchi de Souza – 47896-2, Jessica Helena da Costa Teixeira 

– 230709-X 

Metodologia: 



286 

 

Após a aplicação do teste diagnóstico, os professores fazem uma análise do desempenho dos estudantes em comparativo com o diagnóstico, bem 

como uma avaliação diagnóstica por componente curricular, no qual cada professor observa no dia a dia o desempenho dos mesmos, e expõe o nível 

de conhecimento de cada aluno, identificando a aquisição e compreensão de conceitos básicos para o desenvolvimento do aluno. 

A avaliação diagnóstica é a base para a organização dos reagrupamentos intraclasse e interclasses no turno de aula, projetos interventivos e 

atendimentos em sala de recursos no contraturno da escola. 

Avaliação  

O projeto será avaliado nas reuniões coletivas, no pré-conselho e nos dias letivos temáticos previstos no calendário escolar. 

Resultados Esperados: 

Após o teste diagnostico os estudantes são reagrupados conforme nível de conhecimento em Português, Matemática e Libras. Espera-se que durante 

a realização dos reagrupamentos o estudante seja promovido ao nível subsequente de domínio do conhecimento, caracterizando o desenvolvimento 

de sua aprendizagem. 
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APÊNDICE 16 

PROJETO INTERVENTIVO LETRAMENTO EM MATEMÁTICA 

Prof. Responsável: Coordenador da Educação Integral e ESV8 

Objetivo Geral: 

Articular conceitos matemáticos, relacionados com a vida diária, no âmbito do consumo, da micro e macro economia local, em situações de vida 

social. 

Objetivos Específicos: Desenvolver o raciocínio lógico; 

 Estimular a percepção visual, espacial, motora e temporal (explorar os pré-requisitos, os conceitos matemáticos fixando conteúdos em processo 

significativos em âmbito social); 

Operar, sequenciar e estabelecer equivalência dos numerais (Trabalhar formas e maneiras de sequências e equivalências numéricas, sistematizando o 

aprendizado, conhecendo as ferramentas próprias); 

Fazer cálculos, manualmente e com uso de calculadora; 

 Conhecer e diferenciar formas de pagamento e recebimento nas suas diversas unidades de medida e valores, moedas e títulos, que possam produzir 

conteúdo formal de aprendizado); 

Identificar as unidades de medida e fazer uso adequado no cotidiano; 

Diferenciar cédulas e moedas, títulos e valores; 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 

                                                 
8
 Este projeto está inserido no Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI. 
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Recursos Humanos: Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, Professor de Matemática, Educador Social Voluntário e Professora da Sala de 

Recursos Generalista Bilíngue da área de Matemática. 

Recursos Materiais: impressora colorida, pincel para quadro branco, apagador, Material didático em Libras, Jogos pedagógicos, Caixa tátil,  Baú de 

jogos pedagógicos em madeira, jogos pedagógicos: UNO, dominó, xadrez, kit inclusão, tabuleiro, xadrez gigante, quebra-cabeça com base, quebra-

cabeça gigante, torre inteligente, máquina de pressão de água, ábaco aberto, dado grande  ,balança para pesagem, figuras geométricas – monta e 

desmonta, encartes de mercado, cédulas similares de dinheiro, objetos e reálias para simulação de mercado, resma de papel A4 

 

Participação dos Estudantes: frequência e participação nas atividades propostas 

Duração do Projeto: 2 vezes por semana no contraturno 

Metodologia: 

Promoção de atividades lúdicas, jogos e manipulação de materiais, que possibilitem a construção ou desenvolvimento do raciocínio lógico e da 

aquisição dos conceitos matemáticos com a exploração dos conteúdos em âmbito social, em espaços autênticos como por exemplo, o trabalho com 

encartes de mercados e simulação de compra e venda. 

Avaliação do Projeto: o projeto será avaliado nas reuniões coletivas, no pré-conselho e nos dias letivos temáticos previstos no calendário escolar 

Resultados Esperados: 

Melhora da aprendizagem e do índice de aprovação dos alunos 
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APÊNDICE 17 

PROJETO: OLIMPÍADAS BILÍNGUES DO CONHECIMENTO NA EBT9 

 

Objetivo Geral: Promover a Olimpíadas de Português, Olimpíada de Matemática e a Feira do Livro no âmbito escolar com as adequações que 

atendam as necessidades específicas do estudante surdo para proporcionar, de maneira lúdica, contato real e significativo do aluno com a Língua 

portuguesa escrita e os conhecimentos matemáticos. 

  

 Objetivos Específicos:  

- Reconhecer e aplicar a estrutura básica da Língua Portuguesa; 

- Aplicar vocabulário em diferentes contextos de uso da língua 

- Interpretar comandos, frases, pistas e textos escritos; 

- Reescreva frases ou textos que não estejam de acordo com o padrão escrito da Língua Portuguesa; 

- Aplicar o conhecimento da Língua Portuguesa em diferentes contextos de uso da língua. 

- Produzir textos escritos 

- Realizar operações matemáticas; 

- Interpretar problemas matemáticos; 

- Usar a matemática para resolver problemas práticos do cotidiano 

- Aplicar e desenvolver o raciocínio lógico; 

- Analisar informações de diferentes fontes utilizando ferramentas matemáticas 

- Expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas; 

- Realizar demonstrações de resoluções em matemática 

-  

DESCRIÇÃO DA AÇÃO  

                                                 
9
 Este projeto está inserido no Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI. 
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Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 

Recursos Humanos: Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, Professora de Ensino de LP, Professor de Matemática, Professores de Ciências da 

Natureza, Professor de Educação Física, Núcleo de Libras e Cultura Surda, Educadores Sociais, Professoras da Sala de Recursos Generalista Bilíngue 

Recursos Materiais: durex, fita crepe, fita dupla face, Bloco papel Canson, Tintas acrílicas de cores diversas, Papel cartão em cores diversas, Papel 

ofício A 3, 20 Tesoura sem ponta, cartolinas, Literatura infanto-juvenil, notebook, impressora colorida 

Participação dos Estudantes: frequência e participação nas atividades propostas 

Duração do Projeto: 1 vez no semestre conforme calendário escolar  

Professores Responsáveis: Sirlene Rabelo – 39820-9, Hellen L. Sousa Santos Andrade – 30442-5 

Metodologia: aplicação de um circuito de atividades envolvendo o conhecimento linguístico do Português escrito, os conceitos matemáticos em 

momentos distintos, a Olimpíada de Matemática será realizada no 1º semestre, a Olimpíada de Português será realizada no 2º semestre (data a definir) 

e a Feira do Livro terá a culminância com a produção literária dos alunos. 

Avaliação do Projeto: o projeto será avaliado nas reuniões coletivas, no pré-conselho e nos dias letivos temáticos previstos no calendário escolar 

Resultados Esperados: 

Melhora da aprendizagem, do prazer pela aquisição do conhecimento e do índice de aprovação dos alunos 
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APÊNDICE 18 

PROJETO: LIBRAS AO ALCANCE DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA10 

 

Dimensão: INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA  

AÇÃO - NÚCLEO DE LIBRAS E CULTURA SURDA 

 

Objetivo: Favorecer o processo de ensino-aprendizagem de estudantes surdos por meio da elaboração colaborativa de material didático bilíngue - 

visual e oferecer suporte à aquisição de conceitos científicos e ao desenvolvimento do raciocínio lógico de estudantes surdos e ouvintes no processo 

de educação científica. 

 

Ação 1 – Produção de material didático colaborativo 

Objetivos Específicos:  

 

a) Refletir a realidade da educação de surdos no Brasil; 

b) Identificar a língua de sinais com suas possibilidades na história da educação de surdos; 

c) Identificar o uso de diferentes tecnologias no cotidiano dos estudantes surdos; 

d) Identificar novas estratégias (uso da tecnologia) que podem favorecer o acesso às informações por estudantes surdos;  

e) Fomentar a análise crítica do papel do surdo diante da realidade sociocultural brasileira;  

f) Elaborar vídeos de curta metragem sobre temas atuais e da cultura surda; 

g) Elaborar material didático bilíngue e visual a ser aplicado em sala de aula para estudantes surdos dos Anos Finais e do Ensino Médio.  

                                                 
10

 Este projeto está inserido no Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 

Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 

Recursos Humanos: Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, Professora de Ensino de LP, Professor de Matemática, Professores de Ciências da 

Natureza, Núcleo de Libras e Cultura Surda, Educadores Sociais, 

Recursos Materiais: 10 extensões, 20 adaptadores, 10 pen drive de 16 GB, máquina fotográfica, filmadora, notebook, impressora colorida, tripé, 

lâmpadas para estúdio de filmagem 

 

Participação dos Estudantes: frequência e participação nas atividades propostas.  

● Organização de grupos de trabalho  

● Seleção de imagens para apoio visual (professores e estudantes); 

● Levantamento da terminologia em português escrito (professores e estudantes);  

● Levantamento da terminologia em Libras (professores e estudantes); 

● Elaboração de roteiro e gravação de vídeos de curta metragem (professores e estudantes); 

● Elaboração de material didático adequado às etapas da educação básica: anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e ensino 

médio (professores e estudantes). 

 

Duração do Projeto: abril a setembro 

Metodologia: A metodologia foi fundamentada na investigação-ação educacional; seus participantes colaboram na organização de seus próprios 

conhecimentos (MION e SAITO, 2001). 

Assim sendo, o presente projeto é um trabalho investigativo e assume o compromisso prático de engajar a comunidade escolar na realização de um 

trabalho colaborativo. 

Avaliação do Projeto: o projeto será avaliado nas reuniões coletivas e nos dias letivos temáticos previstos no calendário escolar.  A aplicação do 
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material em sala de aula inclui a sua avaliação e análise 

Resultados Esperados: 

Os resultados incluem a confecção e aplicação do material didático em sala de aula, em exposições, feira do livro da EBT, exposição em eventos da 

própria escola (FestSurdo), a divulgação em outras escolas que atendem estudantes surdos, participação no Circuito de Ciências das Escolas Públicas 

do DF. 
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APÊNDICE 19 

PROJETO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  

 

Dimensão: INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA  

 

Objetivos Específicos: 

 

● Estabelecer parceria com o laboratório de Ciências do SESC de Taguatinga Norte; 

● Desenvolver experimentos envolvendo fenômenos físicos, químicos e biológicos como ferramenta capaz de dar suporte ao processo de ensino-

aprendizagem em ciências; 

● Identificar os aspectos envolvidos na execução de experimentos do ensino de ciências; 

● Contribuir para levar o aluno  à formação de competências para:  

- a compreensão de fenômenos; 

- construção / apreensão dos conceitos científicos e, consequentemente, da terminologia em Língua Portuguesa, relacionada à área de 

ciências; 

- a aquisição e aprendizagem de conceitos científicos, relacionados à área de Ciências, Biologia, Física e Química  

- compreensão da importância do conhecimento científico para sua vida; 

- análise da realidade imediata e/ou mais distante; 

● Estimular a curiosidade; 

● Descrever e entender o mundo a sua volta, fazendo inferências indutivas, dedutivas e analógicas  
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 

Recursos Humanos: Supervisora Pedagógica, Coordenadora da Educação Integral, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, Professores de 

Ciências da Natureza, Núcleo de Libras e Cultura Surda, Educadores Sociais, Coordenadora e monitora de Ciências do SESC de Tag Norte (Instituição 

Parceira) 

Recursos Materiais: Lâminas e lamínulas para microscopia, placas de pétri, massinha de modelagem, 3 pacotes de balões infláveis, 100 bolas de 

isopor cortadas ao meio (para confecção de células), 20 m de arame de estanho, 6 pilha palito, massa epóxi, imã de 3 tamanhos diferentes, 4 garra de 

jacaré com cabo, 6 carrinhos de brinquedos pequenos,60 tubos de ensaio, 10 bastões de vidro, 8 lamparinas, 6 folhas de papel filtro, 6 modelos 

atômicos, fita de cobre PA 500g, fita de magnésio PA 500g, fita de zinco PA 500g, cloreto de bário PA 150g, cloreto de Lítio PA 150g e cloreto de 

estrôncio PA 150g 

 

Participação dos Estudantes: frequência e participação nas atividades propostas.  

Duração do Projeto: 1 vez por semana às quintas feiras, no contraturno, de abril a dezembro conforme cronograma previamente estabelecido junto 

à instituição parceira 

Professores Responsáveis: Thatiane do Prado Barros – 204805-1, Rogéria Gomes de Andrade (CT), Jessica Helena da Costa Teixeira – 230709-X, 

Flávia Rodrigues da Silva 230478-3 

Metodologia: participação e envolvimento do aluno em aulas práticas de laboratório. 

Avaliação do Projeto: o projet  será avaliado nas reuniões coletivas e nos dias letivos temáticos previstos no calendário escolar.   

Resultados Esperados: espera-se que o aluno seja capaz de demonstrar a compreensão de fenômenos físicos, químicos e biológicos e como estes 

podem interferir em nível pessoal e social. 
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APÊNDICE 20 

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O MUNDO DO TRABALHO11 

 

Dimensão: MUNDO DO TRABALHO  

Responsável: Educação Integral (Componente: LP e Sociologia) 

 

AÇÃO 1 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECICLAGEM DE MATERIAIS 

Objetivos Gerais:  

 

Ação 1: Despertar nos alunos, funcionários da Escola e comunidade em geral o interesse em colaborar com o processo de conservação do meio ambiente, 

garantido assim uma melhor qualidade de vida para todos da Escola e da nossa cidade. 

- Desenvolver a iniciação ao mercado de trabalho por meio da aprendizagem de técnicas artesanais de reciclagem 

 

Ação 2: 

Propiciar o desenvolvimento de estudos e práticas pedagógicas relacionadas ao mundo do trabalho, dando início à formação e a discussão de cenários 

e de informações que contribuam para a escolha da área de formação profissional e trazer informações sobre as possibilidades e ofertas de formação 

profissional em nível médio e superior. 

                                                 
11

 Este projeto está inserido no Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO 1 

Objetivos Específicos:  

 

Ação 1: 

- Capacitar e incentivar a formação de futuros artesãos.     

- Enriquecer o currículo escolar com a exploração do tema transversal “educação ambiental  e  meio ambiente”; 

- Estabelecer diversas parcerias com entidades e órgãos públicos para ampliar os trabalhos  e  projetos desenvolvidos na Escola; 

- Promover o interesse e participação da comunidade próxima nas ações e projetos da   Escola; 

- Incentivar aos alunos a adoção de posturas e hábitos de proteção ao meio ambiente, seja em casa, seja na escola, e por onde eles forem; 

- Reduzir a produção de lixo na Escola, além de implantar ações de reaproveitamento e reutilização de materiais; 

 

Ação 2: 

 

- Estabelecer parcerias que promovam informações sobre as diversas profissões de interesse do aluno para o mercado de trabalho, como ICEP Brasil, 

CETEFE, SENAC, APADA). 

 

Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 

Recursos Humanos: Apoio Pedagógico, Supervisora Pedagógica, Coordenadora da Educação Integral, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, 

Professores de Ciências da Natureza, Professora de Arte, Núcleo de Libras e Cultura Surda, 

Recursos Materiais: 2 bacias quadradas, liquidificador industrial, peneiras, corantes, cola cascorez, cola cmc,  filme plástico, cortador de garrafas, lixas 

para vidro, cola araudite, luvas, mascaras, spray dourado, preto, branco, vermelho e amarelo,tecidos variados,fitas,tinta para madeira (cores 

variadas),verniz em spray ,base para tinta mdf,  lixa fina para madeira, pincéis, rolinhos para pintura. 
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Participação dos Estudantes: frequência e participação nas atividades propostas.  

Duração do Projeto: As oficinas de reciclagem: 1 vez por semana, no contraturno, no período de abril a novembro. Palestras e visitas: agendamentos 

periódicos 

Professores Responsáveis: Maria Cristina de Oliveira – 65980-0, Jessica Helena da Costa Teixeira – 230709-X, Flávia Rodrigues da Silva 230478-

3 

Metodologia: Ação 1:(1) sensibilização da comunidade escolar, (2) debates e discussão do tema, pesquisas, mostra de vídeos, (3) oficinas de 

reutilização ou reciclagem de papel, vidro, madeira, latas e plástico; (4) preparação de uma horta na Escola, com a utilização de adubo orgânico; (5) 

elaboração de peça artesanais com produtos reciclados e/ou reutilizáveis; (6) exposição nos eventos da escola, divulgação no Jornal Escolar e demais 

meios de comunicação, e comercialização das peças produzidas. 

Ação 2: Paralelamente ao desenvolvimento dessas ações, serão ofertadas ações voltadas para o conhecimento das diversas profissões, como palestras, 

oficinas na Semana de Educação para a Vida, visitas à feiras e Instituições de formação profissional e ensino técnico (Feira CAPITAL, SENAC, CETEFE, 

IFB e outras). 

Avaliação do Projeto: o projeto será avaliado pela participação e envolvimento dos alunos, nas coordenações pedagógicas, reuniões coletivas e nos 

dias letivos temáticos previstos no calendário escolar.  

.   

Resultados Esperados: espera-se modificar de forma significativa o modo de pensar e as posturas individuais, familiares e coletivas, bem como 

contribuir para a formação de futuros artesãos. E ainda, reduzir a produção de lixo na Escola, além de implantar ações de reaproveitamento e 

reutilização de materiais. E por fim, espera-se que as ações propostas contribuam para a escolha da área de formação profissional e para o trabalho 

coletivo e sustentável. 
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APÊNDICE 21 

PROJETO JORNAL DA ESCOLA BILÍNGUE12 

 

Dimensão: PROTAGONISMO JUVENIL  

 

Componente Curricular: Filosofia e Sociologia, Núcleo de Libras 

 

AÇÃO 

Envolver a comunidade surda na produção de um Jornal Escolar, promovendo uma comunicação efetiva para o desenvolvimento do aprender, do criar 

e do formular.  

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO  

Apresentação: 

A Educação é a base de uma vida futura pessoal e profissional. Ela permeia a formação de cidadãos críticos e atuantes no meio em que vivem. Assim, 

a atividade pedagógica deve promover cada vez mais o envolvimento prático do aluno com a própria realidade, observando erros e acertos que a 

sociedade e o indivíduo cometem. Facilitar o acesso do aluno aos meios de comunicação é fazê-lo ficar frente a frente com o mundo. 

                A leitura e produção de textos são fundamentais na formação do indivíduo.  A comunicação possibilita uma melhor compreensão da 

realidade e produz uma participação social mais efetiva. 

              A Escola Bilíngue propõe nessa perspectiva a criação de um Jornal Escolar com a participação de toda comunidade, professores e alunos do 

                                                 
12

 Este projeto está inserido no Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI. 
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Ensino Médio. 

 

Objetivos Específicos: 

- Criar um meio de comunicação com Identidade Surda; 

- Colaborar para a integração social da comunidade escolar da Escola Bilíngue; 

- Praticar a construção de textos escritos na prática do Português Escrito; 

- Promover a interação do surdo com o mundo a fim de compreendê-lo melhor; 

- Desenvolver no aluno surdo o gosto pela leitura e produção de textos escritos; 

- Promover a utilização do jornal como veículo de formação de cidadania para divulgação da LIBRAS;  

  - Democratizar as informações com o uso de uma linguagem visual interativa para a Comunidade Surda; 

- Utilizar instrumentos e informações proporcionadas pela tecnologia; 

- Concretizar o trabalho interdisciplinar, envolvendo as disciplinas, professores e alunos; 

-Comprometer e envolver os diversos segmentos da comunidade escolar; 

- Oportunizar ao aluno a experiência de montagem de um jornal. 

- Solicitar a identificação dos principais elementos de uma notícia: O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? 

- Desenvolver a capacidade argumentativa e crítica do aluno; 

- Incentivar a produção de texto sobre um problema ou evento da comunidade escolar ou do entorno da escola para publicação em um jornal local. 

Justificativa: Um dos grandes desafios da escola Bilíngue é criar mecanismos pedagógicos que alcancem os surdos com o uso da LIBRAS, que é a 

linguagem própria dos surdos. Porém, não há como abandonar a língua utilizada por toda sociedade: o Português. Ficando o uso desta voltado para a 

língua escrita, fundamentando a inserção social e o desenvolvimento da cidadania dos alunos surdos. Nesta perspectiva, a criação do Jornal da Escola 
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Bilíngue estará atingindo uma dimensão plena de realização dos objetivos propostos, contribuindo para a formação de integração comunicativa e 

desenvolvimento de competências e habilidades propostas no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal, numa proposta interdisciplinar. 

Ampliar o significado da leitura e consequentemente da produção de texto, rompe paradigmas e acaba com os equívocos necessários para a efetivação 

de uma Educação de Qualidade para nossos alunos surdos, envolvendo todos os setores e segmentos da comunidade escolar. 

Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 

Recursos Humanos: Apoio Pedagógico, Supervisora Pedagógica, Coordenadora da Educação Integral, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, 

Professores de Ciências da Natureza, Professora de Arte, Núcleo de Libras e Cultura Surda, 

Recursos Materiais: Toner para impressora colorida, papel, notebook, computadores, impressora, máquina fotográfica, duplicador,material de apoio 

pedagógico: papelaria( lápis, caneta, cola, etc.). 

Participação dos Estudantes: frequência e participação nas atividades propostas.  

Duração do Projeto: encontros periódicos no contraturno, nos meses de abril a novembro 

Professores Responsáveis: Mônica Braz de Souza -29823-9  

Metodologia:  

1º Etapa- Formação Docente 

O coordenador deve prever reuniões pedagógicas constantes para o estudo dos conteúdos de leitura e escrita de textos jornalísticos, conforme as 

expectativas de aprendizagem para o ano letivo. 

2º Etapa- Apresentação para a comunidade 

Por meio de reuniões e avisos nos murais, informar os pais sobre o projeto. Eles poderão participar dando sugestões de pauta, servindo de 

fonte para os alunos, dando palestras, entrevistas e doando exemplares ou assinaturas para a biblioteca da escola. 

3º Etapa- Criação do Conselho Editorial 

Convidar alunos, pais e professores para fazerem parte do conselho editorial. Gestores devem ter representantes nesse grupo, que discutirá o 

cronograma, a periodicidade, as seções, as responsabilidades de cada um, a divisão de tarefas entre as turmas, a circulação e a distribuição-  além 
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de dar a palavra final sobre temas e os textos.  

4º Etapa- Organização Oral e Escrita 

Com base no planejamento, os professores realizarão as atividades de produção de textos com as turmas. Cada sala fica responsável por uma seção 

(esportes, cultura, etc.). O coordenador deve observar as aulas e verificar a aplicação do que foi estudado. 

5º Etapa- Checagem e distribuição  

O material precisa passar por uma revisão, a ser feita pelo diretor e pelo coordenador pedagógico. A intenção é verificar se os textos condizem 

com os valores e objetivos previstos no PPP. Cumprida a tarefa, encaminhar os arquivos à gráfica (procurar parcerias). E todos devem ajudar na 

distribuição. 

 

Avaliação do Projeto: o projeto será avaliado nas reuniões coletivas e nos dias letivos temáticos previstos no calendário escolar e pela participação 

e envolvimento do aluno. Reuniões periódicas com representantes de diferentes segmentos do público leitor a fim de ouvir suas opiniões e avaliação 

do jornal.   

 

Resultados Esperados: espera-se promover o envolvimento prático do aluno com a própria realidade, observando e analisando de forma crítica a 

realidade em que vive, o que possibilitará uma melhor compreensão da realidade e uma participação social mais efetiva. 
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APÊNDICE 22 

PROJETO JOGOS INTERCLASSES “BILINCOPA13” 

 

Dimensão CULTURA CORPORAL 

AÇÃO  

Componente curricular responsável: Educação Física, Arte, Inglês e Biologia 

Objetivo Geral: Propiciar práticas pedagógicas que promovam a participação dos estudantes surdos em eventos esportivos, com o intuito de promover 

o protagonismo surdo e a divulgação das atividades por eles desenvolvidas, com vistas à inclusão social, ao intercâmbio dos estudantes surdos com 

outros participantes de eventos esportivos, à participação em olimpíadas e paralimpíadas, à ampliação de oportunidades, à aquisição de hábitos e à 

identificação de talentos representativos nas áreas culturais e esportivas. 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO  

Objetivos Específicos: 

- Promover jogos interclasses na Escola bilíngue; 

- Propiciar práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento da consciência corporal e do movimento; 

- Promover a compreensão da relação entre o corpo e as emoções e entre o indivíduo, o outro e o mundo; 

- Promover práticas saudáveis e sustentáveis; 

- Incentivar a participação do estudante em eventos esportivos fora da escola. 

                                                 
13

 Este projeto está inserido no Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI. 
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Recursos Materiais: tapetes de borracha, bambolê, espelho para sala de dança, corda, elástico, bolas diversas, 10 bolas de frescoball,5 kit de tênis de 

mesa (rede, raquetes e 30 bolas),3 bombas para encher bolas, medalhas e troféu 

Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 

Recursos Humanos: Supervisora Pedagógica, Coordenadora da Educação Integral, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, Professor de 

Educação Física, Professor de Química, Núcleo de Libras e Cultura Surda, 

Participação dos Estudantes: para todos os alunos matriculados no Ensino Médio será observada a frequência e participação nas atividades propostas.  

Duração do Projeto: julho a agosto 

Professores Responsáveis: Mayrla (professora de Educação Física)  

Metodologia: treino das diferentes modalidades esportivas 

Avaliação do Projeto: o projeto será avaliado nas reuniões coletivas e nos dias letivos temáticos previstos no calendário escolar e pela participação 

e envolvimento do aluno nos jogos escolares e nas atividades esportivas.  

Resultados Esperados: espera-se que o estudante desenvolva a consciência corporal e do movimento, a compreensão da relação entre si e o outro, 

aprenda a competir de forma saudável e a controlar suas emoções. 
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APÊNDICE 23 

PROJETO FESTSURDO14 

 

Dimensão PRODUÇÃO E FRUIÇÃO DAS ARTES 

Componente Curricular: Arte, EF, LIBRAS 

Integração Curricular: todos os demais componentes 

AÇÃO: FESTSURDO 

Promover o protagonismo surdo e a divulgação das atividades por eles desenvolvidas, com vistas à inclusão social, à ampliação de oportunidades, 

à aquisição de hábitos e à identificação de talentos representativos nas áreas artísticas, culturais e esportivas. 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 

           - Divulgar a cultura surda 

- Fortalecer a autonomia e o protagonismo juvenil;  

- Explorar conhecimentos que envolvam práticas de produção artística em diversas linguagens (pintura, dança, escultura, arte com recicláveis, 

cinema, teatro, contação de histórias, literatura, etc);  

- Fortalecer a participação estudantil no contexto escolar e social  

 

                                                 
14

 Este projeto está inserido no Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI. 
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Recursos Materiais: 100 Telas para pintura 30 x 40 e 30 x 30, tintas diversas, tintas para tecido, 20 lápis para desenho (B2, B4, B6), 

Público Alvo: estudantes das classes bilíngues de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da EBT 

Recursos Humanos: Apoio Pedagógico, Supervisora Pedagógica, Coordenadora da Educação Integral, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, 

Professores de Ciências da Natureza, Matemática, Código e Linguagens, Ciências Humanas, Núcleo de Libras e Cultura Surda, Núcleo de Adaptação 

e Material Didático, Educadores Sociais voluntários. 

Recursos Materiais: material de expediente e apoio pedagógico, Toner para impressora colorida, impressora colorida 

Participação dos Estudantes: frequência e participação nas atividades propostas, criação e produção artística.  

Duração do Projeto: no período de abril a setembro 

Professores Responsáveis: Supervisão Pedagógica 

Metodologia: reunir toda a produção artística dos estudantes 

● Organização de grupos de trabalho (tema, convite, ornamentação, estandes, exposição) 

● Concurso para definição do tema 

● Concurso de desenho para escolha do logotipo do evento 

● Levantamento e definição das apresentações  

● Levantamento, definição e elaboração do material para exposição 

● Elaboração de roteiro de apresentação 

● Escolha dos apresentadores e cerimonialistas 

● Elaboração de folder e material de divulgação  

● Discussão e definição da forma de participação adequada dos estudantes conforme as etapas da educação básica: anos iniciais e anos 

finais do ensino fundamental, ensino médio e EJA (professores e estudantes). 

● Acessibilidade do evento 

 

Avaliação do Projeto: o projeto será avaliado nas reuniões coletivas e nos dias letivos temáticos previstos no calendário escolar e pela participação 

e envolvimento do aluno desde a organização até a realização do evento 
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Resultados Esperados:  espera-se ampliar as condições que assegurem o protagonismo juvenil, a pluralidade e a liberdade de manifestação e expressão 

artística e cultural do estudante surdo. 
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APÊNDICE 24 

PROJETO A ARTE DE TRANSIÇÃO COMO PRÁXIS PEDAGÓGICA DA VISUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

SURDOS  

 

PD ARTES NORTURNO/EJA 

Professora responsável: Dorisdei V Rodrigues, mat 2030942 

 

Apresentação  

A arte de transição tem sido utilizada em formato de oficinas com estudantes da EJA desde o ano de 2007, em escolas da rede pública de ensino 

regulares, na educação profissional e no instituto federal. No ano de 2016 foram realizadas algumas experiências na escola bilíngue com estudantes 

do 2º e 3º segmento da EJA. Os resultados das experiências foram apresentados na semana nacional de ciência e tecnologia no DF, na semana de 

iniciação cientifica da universidade de Brasília e no FestSurdo na escola bilíngue em formato de pôster.   

Neste sentido, buscou-se desenvolver a arte de transição como experiências estéticas que dialoguem com realidade dos estudantes surdos a partir da 

compreensão que a língua brasileira de sinais é uma língua visual e a experiências estéticas visuais podem contribuir no processo de aprendizagem, 

na aquisição da linguagem e disseminação da cultura da comunidade   surda. A práxis desenvolvida parte de uma situação-problema-desafio, uma 

metodologia ativa, a pesquisa- ação que respeita as identidades dos sujeitos, suas experiências e partir dessa realidade e de problemas reais desses 

sujeitos, constrói-se um itinerário nas áreas de arte, educação física e informática.  

 

Público alvo: estudantes do 2º e 3º segmentos da EJA 

Realização: no horário da Parte Diversificada – PD de Arte: Atendimento na sala de informática, sala de leitura e estúdio de acordo com o 

andamento das atividades.  

 

Atividades a serem desenvolvidas  
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A partir das experiências estéticas na disciplina de arte a criação de imagem e animação com uso do celular e compartilhado via WhatsApp entre os 

estudantes, integrando por meio dos eixos integradores “cultura”, “trabalho” e “tecnologias”, segundo o texto do currículo em movimento, toma por 

base a realidade social e econômica dos estudantes da EJA como sujeitos inseridos no mundo do trabalho e imersos em uma sociedade tecnológica. 

Assim, nas atividades desenvolvidas nas oficinas a arte digital integra os saberes dos alunos ao currículo a ser desenvolvido pelos professores. As 

atividades são planejadas, onde a cultura pedagógica tradicional de transmissão de conhecimentos dá lugar aos aparatos tecnológicos de acesso à 

informação digital, construção de uma cultura didática digital na escola, a qual os estudantes também são atores do processo de formação e informação.  

Os Conteúdo a serem desenvolvidos abrangem o eixo tecnológico (introdução a micro- informática) integrados aos componentes arte (arte digital), e 

educação física (dançando do no ciberespaço). 

 

Professores envolvidos: professora de arte e de educação física  

Resultados-Mostra das experiências e das produções estéticas nas atividades didáticas promovida pela escola, participação na semana nacional de 

ciência e tecnologia, publicação de artigos e pôster para disseminação das atividades desenvolvidas.  
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APÊNDICE 25 

MATRIZ CURRICULAR – ENSINO MÉDIO 

 

 

ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

 

 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

 

HORA/AULA 

SEMANAL 

POR TURMA 

ENSINO MÉDIO 

Carga horária 

Matutino  

Carga 

horária 

vespertino 
BLOCO1 BLOCO2 

 

 

 

 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

 

Linguagens, 

Códigos e 

suas 

tecnologias 

Língua Portuguesa 

– L2 

4h 4h 4h --- 

Educação Física 2h --2h- 2h  

Arte 4h  4h --- 

 

Ciências da 

natureza, 

Matemática 

e suas 

tecnologias 

Matemática 3h 3h 3h --- 

Física 4h  4h --- 

Química 4h 4h --- --- 

Biologia 4h 4h --- --- 

 

Ciências 

Humanas e 

suas 

História  4h 4h --- --- 

Geografia 4h  4h --- 

Filosofia 4h 4h  --- 
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tecnologias Sociologia 4h  4h --- 

 

 

 

PARTE  

DIVERSIFICADA 

PD 1 1h 1h 1h --- 

Língua Estrangeira - 

Inglês 

4h 4h --- --- 

Língua Estrangeira-

Espanhol = 

LIBRAS 

2h --- 2h --- 

PD 2 = LIBRAS 2h  2h  

 

 

 

 

ESCOLA 

INTEGRAL 

Língua Portuguesa 

– L2 

2h --- --- 2h 

LIBRAS 2h --- --- 2h 

Letramento em 

matemática 

2h --- --- 2h 

Estudo Orientado  2h --- --- 2h 

Sala de recursos 

Bilíngue * 
2h   2h 

Projetos e parcerias 10h --- --- 10h 

TOTAL CARGA HORÁRIA 30 h 30 h 20 h 

* A carga horária referente ao atendimento na Sala de recursos Bilíngue não foi computada na carga horária total tendo em vista que  esse atendimento é 

destinado aos alunos surdos com outros comprometimentos associados, defasagem escolar e outros indicados após estudo de caso, portanto não atende a 

todos os alunos da EBT. 
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APÊNDICE 26 

MATRIZ CURRICULAR – ANOS FINAIS 

 

 

ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

 

 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

 

HORA/AULA 

SEMANAL 

POR TURMA 

ANOS FINAIS 

Carga 

 horária 

Matutino  

 

Carga  

horária 

vespertino 

 

 

 

 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

 

Linguagens, 

Códigos e 

suas 

tecnologias 

Língua Portuguesa 

– L2 

5h 5h --- 

Educação Física 3h 3h --- 

Arte 2h 2h --- 

 

Ciências da 

natureza, 

Matemática 

Matemática 5h 5h --- 

Ciências naturais 4h 4h  

 

Ciências 

Humanas e 

suas 

tecnologias 

História  3h 3h --- 

Geografia 3h 3h --- 
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PARTE  

DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira - 

Inglês 

2h 2h --- 

Ensino Religioso = 

PD 3 = LIBRAS 

1h 1h --- 

PD 1= LIBRAS 1h 1h --- 

PD 2= LIBRAS 1h 1h --- 

 

 

 

 

ESCOLA 

INTEGRAL 

Língua Portuguesa 

– L2 

2h --- 2h 

LIBRAS 2h --- 2h 

Letramento em 

matemática 

2h  2h 

Estudo Orientado  2h --- 2h 

Sala de recursos 

Bilíngue * 
2h  2h 

Projetos e parcerias 10h --- 10h 

TOTAL CARGA HORÁRIA 30 h 20h 

* A carga horária referente ao atendimento na Sala de recursos Bilíngue não foi computada na carga horária total tendo em vista que  esse atendimento é 

destinado aos alunos surdos com outros comprometimentos associados, defasagem escolar e outros indicados após estudo de caso, portanto não atende a 

todos os alunos da EBT. 
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APÊNDICE 27 

MATRIZ CURRICULAR – ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

 

ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

 

 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

 

HORA/AULA 

SEMANAL 

POR TURMA 

 

Carga 

horária 

matutino 

Carga 

horária 

vespertino 

 

 

 

 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

 Língua Portuguesa – L2  X  

Educação Física  X  

Arte  X  

 Matemática  X  

Ciências Naturais  X  

 História   X  

Geografia  X  

PARTE 

DIVERSIFICADA 

Ensino Religioso = LIBRAS  X  

TOTAL DA CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 

  25H/A  

 

 

Língua Portuguesa – L2   X 

LIBRAS   X 
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EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

Letramento em matemática   X 

Educação Física   X 

Estudo Orientado    X 

Sala de Recursos Bilíngue*   X 

 Projetos e parcerias    X 

TOTAL DA CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 

   15H/A 

* A carga horária referente ao atendimento na Sala de recursos Bilíngue não foi computada na carga horária total tendo em vista que  esse atendimento é 

destinado aos alunos surdos com outros comprometimentos associados, defasagem escolar e outros indicados após estudo de caso, portanto não atende a 

todos os alunos da EBT. 
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APÊNDICE 28 

 MATRIZ CURRICULAR – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

ÂMBITOS 

EXPERIENCIAIS 
EIXOS CRECHE 

PRÉ-ESCOLA 

1º 

PERÍODO 

2º 

PERÍODO 

CONHECIMENTO 

DE MUNDO 

Movimento X X X 

Artes visuais X X X 

Música X X X 

Linguagem oral em  LIBRAS e 

LP escrita 

X X X 

Natureza e Sociedade X X X 

Conhecimento Lógico-

matemático 

X X X 

FORMAÇÃO PESSOAL 

E SOCIAL 

Identidade e autonomia X X X 

TOTAL DA CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 

 25H/A 25H/A 25H/A 

 

 

Línguagem visual e escrita X X X 

LIBRAS X X X 
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EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

Conhecimento lógico - 

matemático 

X X X 

Movimento X X X 

Sala de Recursos  Bilíngue* X X X 

Projetos e parcerias X X X 

TOTAL DA CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 

 15H/A 15H/A 15H/A 

 

* A carga horária referente ao atendimento na Sala de recursos Bilíngue não foi computada na carga horária total tendo em vista que  esse atendimento é 

destinado aos alunos surdos com outros comprometimentos associados, defasagem escolar e outros indicados após estudo de caso, portanto não atende a 

todos os alunos da EBT. 

 

APÊNDICE 29 

PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA PRECOCE 

 

METAS(O que fazer?) 

PÚBLICO 

ALVO 

AÇÃO OU 

ESTRATÉGIA 

(Como fazer?) 

PERÍODO 

(Quando?) 
RECURSOS 

AVALIAÇÃO 

(Como e quando será 

avaliado 

Estimular a aquisição da 

Libras na criança a partir 

da detecção da surdez; 

Comunicar-se em Libras 

utilizando vocabulário do 

 

 

 

Brincar 

naturalmente, 

explorar espaços e 

praticar ações físicas, 

como subir, descer, 

1º semestre 

letivo: 

4h/aulas, 3 

vezes por 

semana 

Professora surda 

bilíngue 

 

Recursos visuais e 

Através da observação 

e desempenho das 

crianças em atos 

comunicativos com 

diferentes parceiros em 
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ambiente familiar, 

membros da família, 

colegas, brinquedos, 

ações do cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças de 

2 anos 

pular, saltar, rolar 

etc., 

.-Interagir com 

diferentes parceiros 

em diferentes 

agrupamentos, 

usando sinais, 

gestos, expressões 

faciais e 

movimentos 

corporais de modo 

que a comunicarem-

se intencionalmente. 

.-Comunicar-se com 

diferentes parceiros 

em duplas ou em 

pequenos grupos, 

usando gestos, 

sinais, expressões 

faciais e 

movimentos 

corporais, para 

expressar as suas 

ideias, manifestar as 

suas vontades e 

sentimentos 

concretos 

Sala de aula 

equipada com 

brinquedos  

duplas ou em pequenos 

grupos, usando gestos, 

sinais, expressões 

faciais e movimentos 

corporais, para 

expressar as suas ideias, 

manifestar as suas 

vontades e 

sentimentos. 

Registros bimestrais de 

relatórios descritivos 

individuais. 

Realização bimestral do 

conselho de classe, 

estudo de caso de cada 

criança com apoio do 

Núcleo de Avaliação e 

Triagem, corpo 

docente dos anos 

iniciais e educação 

infantil, coordenação, 

direção e supervisão 

pedagógica.. 

 

      

 



319 
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APÊNDICE 30 

PLANO DE AÇÃO DA EAA -  

Equipe de Apoio à Aprendizagem-EAA 

Pedagoga: Fernanda Moura da Silva 

Psicóloga: Miriam Assunção Borges 

 

Apresentação 

 

 O Serviço de Apoio à Aprendizagem- SEAA é constituído por uma equipe multidisciplinar composta por Pedagogo (a) e Psicólogo (a) 

Escolar que atuam em conjunto com a Orientação Educacional e demais profissionais da instituição de ensino com o objetivo de promover a melhoria e o 

sucesso na qualidade do processo de ensino e de aprendizagem com ações preventivas, interventivas e avaliativas balizadas por uma abordagem sócio-

histórico-cultural, na qual  compreende os  sujeitos aprendentes  inseridos nas relações estabelecidas com os mediadores da comunidade escolar e que,  

busca na     humanização  das relações interpessoais fragilizadas,  promover  o avanço  de aprendizagens significativas para os sujeitos aprendentes. 

A aprendizagem compreende um processo múltiplo, por isso, o caráter mediador nos remete a um compromisso ético, com a cultura do 

sucesso, com a intencionalidade de um planejamento que considere a história de vida e as relações sociais de cada estudante rompendo com concepções 

cristalizadas no contexto escolar, a partir da promoção de ações reflexivas, potencializando as habilidades e saberes de estudantes, da família /ou 

responsáveis, docentes, auxiliares de ensino, enfim, de todos que estão inseridos no processo educativo. 

          A partir destas compreensões iniciais sobre aprendizagem e sucesso escolar, este Plano de Trabalho para o Serviço Especializado de Apoio 

à Aprendizagem- SEAA para o ano corrente define os objetivos, as estratégias, a avaliação e o cronograma a serem desenvolvidos na  Escola Bilíngue 

Libras Português Escrito  de Taguatinga numa perspectiva de atuação em três níveis de intervenção no contexto educacional, sendo eles: institucional, na 
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assessoria ao trabalho pedagógico e no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Objetivo Geral: 

● Contribuir para o enfrentamento e superação das fragilidades presentes no processo de ensino e aprendizagem na EBT, por meio 

de uma atuação institucional preventiva, interventiva e avaliativa, na busca de uma cultura de sucesso no avanço das aprendizagens 

dos sujeitos aprendentes no contexto escolar. 

 

Objetivos específicos: 

● Compreender e mapear a atuação dos profissionais que atuam na instituição educacional, na busca de entender suas concepções e como 

contribuem para sucesso no contexto escolar. 

● Assessorar a equipe gestora e a comunidade escolar na reflexão acerca do contexto educacional, na tomada de decisões, na construção e a 

implementação de estratégias técnico- pedagógicas. 

● Promover a sensibilização das famílias e/ou sujeitos responsáveis quanto a um maior envolvimento e participação no processo educacional 

dos estudantes. 

● Promover a formação continuada no intento de promover reflexão e ressignificação das concepções de ensino- aprendizagem com foco na 

criação de uma cultura de sucesso escolar. 

● Realizar procedimentos de acolhimento, intervenção e avaliação às queixas escolares na busca de compreender e superar as fragilidades na 

aprendizagem dos (das) estudantes. 

● Intervir nas situações de queixa escolar: PAIQUE 

● Articular ações com a OE e a Sala de Recursos, no caso de estudantes com necessidades educacionais especiais. 

● Realizar registros inerentes à atuação da EEAA. 

● Participar de formações continuadas e/ou outras ações promovidas pela SEE-DF EAPE, Coordenação Regional de Ensino e Núcleo de 
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Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem e parceiros previstas para os profissionais da EEAA. 

Procedimentos metodológicos: 

 

META 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 

PERÍODO  

 

RECURSOS  

NECESSÁRIOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapear e 

assessorar a 

equipe gestora e 

a comunidade 

escolar, na 

construção e  

implementação 

Apresentar o trabalho preventivo, interventivo e 

avaliativo da EEAA. 

1º bimestre    Profissionais da EAA Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da 

EAA 

Participar da elaboração, implementação e 

avaliação do Projeto Político Pedagógico da 

Instituição escolar. 

1º semestre  

2º semestre 

Comunidade escolar e 

equipe EAA. 

Avaliação 

institucional 

Utilizar os espaços já institucionalizados para 

reflexão critica sobre práticas e concepções 

pedagógicas e a relação professor (a) e estudante. 

1º semestre  

2º semestre 

Comunidade escolar e 

equipe EAA. 

 

 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da 

EAA 

 

Refletir e incentivar sobre a humanização das 

relações interpessoais na busca da cultura do 

sucesso escolar e aprendizagens significativas. 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da 

EAA 

Orientar a secretaria sobre o atendimento às 

famílias   e/ou responsáveis por estudantes com 

necessidades educacionais especiais e estudantes 

em processo de avaliação no EAA 

 

1º semestre  

2º semestre 

Secretaria escolar, Sala 

de Recursos e EAA. 

Avaliação por 

pares entre 

secretaria e EAA 
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de estratégias 

técnico- 

pedagógicas 

 

Privilegiar intervenções preventivas com o objetivo  

de provocar transformações para o avanço das 

aprendizagens no ambiente escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º semestre  

2º semestre 

Docentes, 

coordenadores e EAA. 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da 

EAA 

 

META 

 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 

PERÍODO  

 

 

RECURSOS  

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

Promover formação continuada de acordo com as 

demandas institucionais. 

1º semestre 

 2º semestre 

Docentes, 

coordenadores e 

EEAA. 

 Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da 

SEAA 

Participar de conselhos de classe e coordenações 

coletivas.  

1º semestre  

2º semestre 

Comunidade escolar e 

EEAA 

Avaliação 

institucional 
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Assessoria ao 

processo de 

desenvolviment

o do trabalho 

pedagógico 

 

 

 

 

 

Promover a adequação do processo de ensino às 

necessidades dos  estudantes. Na EBT, o 

atendimento para os Anos Finais, o Ensino Médio 

e a EJA dar-se-á  também de modo itinerante 

primando pelo foco na assessoria à equipe 

pedagógica, numa perspectiva institucional e de 

análise e atualização documental. Conforme 

Orientação Pedagógica. 

1º semestre 

 2º semestre 

Docentes e EEAA Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da 

EEAA 

 

Desenvolver projetos de intervenção pedagógica 

junto à comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º semestre 

 2º semestre 

 

Comunidade escolar e 

EEAA 

Avaliação 

institucional 

Assessoramento aos docentes na construção de 

alternativas teórico-metodológicas, utilizando os 

espaços já institucionalizados acima citados. 

 

 

Docentes e EEAA 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da 

EEAA 

Escutar e orientar pais e/ou responsáveis em 

relação aos aspectos que afetam de maneira direta 

ou indireta no desempenho escolar dos estudantes, 

tais como relacionais, subjetivos e pedagógicos. 

Pais e/ou responsáveis 

e EEAA 

Autoavaliação por 

meio de escuta 

sensível aos 

pais/responsáveis. 

Fomentar ações com o Serviço de Orientação 

Educacional e a Sala de recursos, no caso de 

estudantes com necessidades educacionais 

especiais e/ou em avaliação. 

 

 

Serviço de Orientação, 

Sala de Recursos e 

EEAA. 

Autoavaliação e 

avaliação entre 

pares- Sala de 

Recursos e  

Orientação 

Educacional  

 

META 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 

PERÍODO  

 

RECURSOS 

 

 

AVALIAÇÂO 
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Realizar 

procedimentos 

de acolhimento, 

intervenção e 

avaliação às 

queixas escolares 

na busca de 

compreender e 

superar as 

fragilidades na 

aprendizagem 

dos  estudantes. 

 

 

 

 

 

Realizar 

procedimentos 

de acolhimento, 

intervenção e 

Acompanhar a dinâmica da sala de aula em seus 

aspectos da subjetividade na relação professor(a) e 

estudantes com o objetivo de observar, analisar e 

intervir, favorecendo melhorias no processo de 

ensino e aprendizagem, além de promover a relação 

interpessoal entre: estudante e estudantes e entre 

estudantes com demais sujeitos escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º semestre 2º 

semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pais e/ou responsáveis; 

docentes; estudantes e 

EEAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliação, 

avaliação por pares 

e construção de 

portifólio de 

atendimento. 

Intervir de forma preventiva junto aos estudantes 

no atendimento direto e indireto como também 

apoiar seus os respectivos docentes 

Realizar a avaliação diagnóstica, processual e 

intervenção psicopedagógica prioritariamente aos 

estudantes que apresentam 

necessidades/fragilidades de aprendizagem, e/ou 

famílias para maior participação no processo 

avaliativo. 

Atendimento direto, indireto, individuais e /ou em 

grupos de estudantes. 

Promover a melhoria da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

1º semestre 2º 

semestre 

 

Serviço de Orientação, 

Sala de Recursos e 

EEAA. 

 

Análise de 

formulários/fichas 

de estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais. Avaliação e reavaliação de estudantes de ensino 

regular e com necessidades educacionais especiais. 

Na EBT, o atendimento para os Anos Finais, o 

Ensino Médio e a EJA dar-se-á  também de modo 

itinerante primando pelo foco na assessoria à 
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avaliação às 

queixas escolares 

na busca de 

compreender e 

superar as 

fragilidades na 

aprendizagem 

dos  estudantes. 

 

equipe pedagógica, numa perspectiva institucional 

e de análise e atualização documental. Conforme 

Orientação Pedagógica. 

 

Oficinas temáticas para grupos específicos. 

 Docentes, 

coordenadores locais, 

estudantes e EEAA. 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da 

EEAA 

 

Estudos de Casos 

1º semestre 2º 

semestre 

Orientação 

Educacional, Direção, 

Sala de Recursos e 

EEAA. 

 

Análise de 

formulários/fichas 

de estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais. 

Encaminhamento de estudantes para outras 

instituições específicas de acordo com suas 

necessidades. 

 

 

 

 

 

1º semestre 

 2º semestre 

Pais e/ou responsáveis; 

docentes; estudantes e 

EEAA. 

 

 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da 

EEAA 

Orientações e atendimento conforme a 

necessidade. 

Apoiar e acompanhar o andamento e 

desenvolvimento das estratégias de intervenção 

para os avanços das aprendizagens previsto na 

Educação Básica e Ensino Especial.  

Comunidade escolar e  

EEAA. 

 

META 

 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 

PERÍODO  

 

RECURSOS  

 

 

AVALIAÇÃO 
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Realizar 

registros 

inerentes à 

atuação da 

EEAA. 

 

Registrar em atas, fichas e formulários próprios do 

EEAA, intervenções, avaliações e/ou outros 

encaminhamentos. 

 

 

 

 

1º semestre 2 

semestre 

caderno ata;  caderno 

protocolo e fichas 

formulários da EEAA. 

 

 

 

 

 

 

EEAA; coordenação 

Regional de Ensino e 

Núcleo de Equipes 

Especializadas de 

Apoio à Aprendizagem. 

 

 

 

Autoavaliação, 

avaliação por 

pares.  

 

Participar de 

formações 

continuadas 

e/ou outras 

ações 

promovidas pela 

SEEDF; 

Gerência 

Regional de 

Ensino e Núcleo 

de Equipes 

Especializadas 

de Apoio à 

Aprendizagem 

previstas para os 

profissionais da 

EEAA. 

 

 

 

Participar de formação continuada promovida pela 

Gerência Regional de Ensino. 

 

 

Participar de formação continuada promovida pelo 

Núcleo de Equipes Especializadas de Apoio à 

Aprendizagem. 

 

 

Participar de eventos, cursos e ações promovidas 

pela SEEDF de assuntos de interesse da EEAA. 
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APÊNDICE 31 

PLANO DE AÇÃO DOS PROFESSORES READAPTADOS 

 

RESPONSÁVEI

S 

METAS 

(O que fazer?) 

PÚBLIC

O ALVO 

AÇÃO OU 

ESTRATÉGIA 

(Como fazer?) 

PERÍODO 

(Quando?) 
RECURSOS 

AVALIAÇÃO 

(Como e quando 

será avaliado 

 

 

 

 

Regina Ferreira 

Caldeira,  

 Maria do L. Alves 

P. Calado e 

Shirley Guimarães 

de Santana 

•Estimular o gosto e o 

prazer de ler; 

•Estimular a 

imaginação criadora; 

•Despertar criatividade  

•Ampliar o vocabulário 

•Oportunizar o 

conhecimento de 

diversos gêneros 

textuais. 

•Estimular a escrita de 

textos diversos  

•Promover alunos 

autores 

•Estimular a frequência 

à biblioteca 

•Integrar as atividades 

da biblioteca na vida 

escolar 

 

todos os 

alunos 

matricula

dos na 

EBT 

Projeto Ler para 

crescer - 

Biblioteca Castro 

Alves 

atendimento na 

biblioteca será 

diário, com 

horários 

determinados 

para as turmas 

dos anos iniciais 

 

Visitas diárias 

para 

empréstimos do 

acervo literário 

Livros de 

literatura 

infantil , 

fantoches, 

dedoches, etc.. 

A avaliação dos 

resultados é feita 

sempre que o aluno 

comparecer a 

biblioteca, através do 

desempenho que os 

alunos demonstrarem 

em sala de aula. Assim 

como os alunos 

participam da criação 

e produção de seus 

próprios livros e 

participam do chá 

literário com 

premiações e 

apresentações na Feira 

Cultural. 
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Maria Cristina de 

Oliveira 

- Capacitar e incentivar 

a formação de futuros 

artesãos.   

  

- Enriquecer o currículo 

escolar com a 

exploração do tema 

transversal “educação 

ambiental  

  e  meio ambiente”; 

- Estabelecer diversas 

parcerias com entidades 

e órgãos públicos para 

ampliar os trabalhos  

  e  projetos 

desenvolvidos na 

Escola; 

- Promover o interesse 

e participação da 

comunidade próxima 

nas ações e projetos da  

  Escola; 

- Incentivar aos alunos 

a adoção de posturas e 

hábitos de proteção ao 

meio ambiente, seja  

  em casa, seja na 

escola, e por onde eles 

forem; 

- Reduzir a produção 

alunos das 

classes 

bilíngues 

dos Anos 

Finais e 

Ensino 

Médio 

Projeto de 

Educação 

Ambiental 

Maio à 

Dezembro às 

terças feiras no 

turno 

vespertino e no 

turno matutino 

integrado a área 

de Arte, 

Ciências e 

Biologia. 

Etapas: 

1ª  Elaboração 

do Projeto    

2ª  Divulgação 

do Projeto 

3ª  Recolha de 

materiais 

recicláveis, e 

aquisição de 

produtos 

complementare

s 

4ª  Inicio das 

atividades 

teóricas e 

práticas 

5ª  Avaliação 

contínua 

6ª  

Apresentação 

dos trabalhos 

Material 

didático: 

 papéis  usados 

variados ( 

principalmente 

jornal), cd’s 

velhos,latas 

usadaspedaços 

de câmara de 

ar de pneu 

banner’s 

usados,. faixas 

de rua 

usadas,garrafa 

pet,. garrafa de 

vidro,         

.linha de 

costura,faixas       

.cola Cascorez 

e cola CMC        

. cola de 

contato. 

estilete. 

Tesouras,tinta 

para tecido – 

cores variadas   

guta - 

transparente e 

cores variadas. 

tinta para 

madeira - 

branca e 

colorida,pinos 

para 

pendurar,., 

A avaliação do 

“Projeto de Educação 

Ambiental na Escola” 

ocorrerá em todas as 

fases, desde seu início 

com os contatos e 

sensibilização dos 

parceiros, até a 

execução 

propriamente dita. 

Na fase de 

implantação será 

verificada a aceitação 

do Projeto pelo 

público-alvo. Quanto 

às demais metas, serão 

observadas de forma 

contínua e após a 

execução, verificando-

se assim o 

cumprimento dos 

objetivos propostos. 

Os alunos serão 

observados durante 

todo o Projeto de 

Educação Ambiental 

na Escola, através da 

observação do 

interesse, participação, 

realização das 

atividades,  escritas e 

práticas. Os conteúdos 

explorados também 

serão analisados pelos 

professores em 
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de lixo na Escola, além 

de implantar ações de 

reaproveitamento e  

  reutilização do que for 

possível. 

7ª  exposição e 

comercialização 

dos produtos 

8ª  Avaliação 

final 

verniz – fosco 

e brilhante,. 

pincel - e 

outros 

conforme 

descrição no 

projeto 

 

trabalhos e provas 

aplicadas em sala de 

aula durante cada 

bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clissineide Caixeta 

e 

Elcivanni Santos 

Lima  

 

busca a criação de 

recursos visuais que 

atendam à demanda por 

uma metodologia visual 

baseada na pedagogia 

visual, com vistas à 

melhoria do acesso à 

informação e ao 

conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corpo 

docente 

da EBT 

Estúdio de 

Acessibilidade 

Didática 

Atendimento 

diário 

- 05 câmeras 

digitais SONY 

com as 

seguintes 

especificações: 

estabilizador 

de imagem 

(steadyshot 

optico), 

zoom optico 

extendido a 

partir de 30x: 

350X 

8.9 

megapixels, 

computador e 

demais 

equipamentos 

descritos no 

projeto 

Os materiais didáticos 

e avaliações 

produzidos nesse 

laboratório serão 

avaliados 

bimestralmente, por 

meio de uma enquete a 

ser respondida pelos 

professores e pelos 

alunos, em formato de 

questionário gravado 

em vídeo e elaborado 

pela equipe do estúdio, 

a fim de verificar a 

aceitabilidade, a 

eficiência e a eficácia 

desses instrumentos, 

bem como das ações 

do laboratório. 
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APÊNDICE 32 

PLANO DE AÇÃO DO SOE  

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL: Nilcimar Carrijo Aragão. Mat.: 200.990-0 

  

MODALIDADE(S) QUE O ORIENTADOR EDUCACIONAL IRÁ ATENDER: Cognitivo, Psicomotor, Afetivo e Social.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INCIAIS , ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 

 

  

Quais são as principais 

demandas / 

necessidades da escola, 

segundo a proposta 

pedagógica? 

 

 

Quais são as ações pretendidas pela 

escola para atender as demandas 

apontadas? 

 

 

Como o Orientador Educacional 

estará  envolvido nas ações 

pretendidas pela escola? 

 

1ª LUGAR  

 

Dificuldade de 

aprendizagem, Privação 

Cultural 

 

o Reunião de pais para 

esclarecimentos e 

orientações - sensibilização 

e acolhimento. 

o Sondagem, por turma, por 

meio das reuniões coletivas  

 

o Participação ativa nas 

reuniões pedagógicas, 

conselho de classe e 

coletivas. 

o Realização de atividades  

com jogos pedagógicos 

e/ou 
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e pedagógicas. 

 

o Acompanhamento 

individual e coletivo, 

através de gráficos 

relacionados às avaliações 

diagnósticas. 

o Implementação do Projeto  

Interventivo - atendimento 

aos alunos com atividades 

complementares - 

biblioteca, vídeo, quadra e 

reforço escolar. 

o Desenvolvimento de 

projetos culturais que 

visem estimular a 

expressão oral, escrita e 

corporal. 

 

  

 

lúdicas, obedecendo a 

calendário estabelecido por  

esta UPE.  

o Orientações aos 

professores quanto ao 

atendimento 

individualizado. 

o Visita domiciliar para 

estudo e conhecimento do 

contexto familiar do aluno. 

o Acompanhamento e 

controle do reforço 

escolar, através de fichas. 

o Promoção de palestras aos 

pais, com especialistas, 

voltadas para o 

esclarecimento dos 

diversos distúrbios 

apresentados pelos alunos. 

o Dicas de clínicas, oficinas e 

diversos atendimentos de 

profissionais voluntários. 

o Oficina para impulsionar o 

hábito de estudo, 

sensibilizando da 

importância deste. 

o Encaminhamento à Rede 

Social e/ou outros 
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especialistas, conforme o 

problema apresentado. 

o Desenvolvimento de 

atividades que visam o 

equilíbrio psicomotor. 

 

2ª LUGAR  

 

Relação Escola x 

Família 

 

o Reuniões com dinâmicas 

para troca de ideias e 

integração de ambos. 

o Encontro com fins de 

esclarecer o papel dos pais 

na educação dos filhos e a 

importância deste para o 

crescimento integral e 

harmonioso da criança. 

o Reuniões bimestrais para 

troca de informações 

quanto ao rendimento 

escolar dos alunos. 

 

o Conversa informal com 

pais ou responsáveis de 

alunos que requeiram mais 

atenção e/ou orientações. 

o Distribuição de mensagem 

reflexiva sobre temas 

educativos. 

 

 

3ª LUGAR 

 

Disciplina / Micro 

Violência 

 

o Atendimento individual e 

coletivo. 

o Desenvolvimento de 

projetos que favoreçam a 

paz. 

o Desenvolvimento e 

apresentação do programa 

PROERD, aos 5ª anos. 

o Promoção de passeios , 

que desenvolvam hábitos e 

 

o Desenvolvimento de 

projetos que tratam a 

respeito de: bullying, 

drogas, prevenção e 

combate às drogas, abuso 

sexual, sexualidade, 

violência, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 

direitos humanos, hábitos 

de estudos e valores. 
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atitudes. 

o Passeio ao museu das 

drogas para alunos dos 

anos finais e ensino médio. 

 

o Recreio dirigido. 

 

o O Orientador é um ponto de apoio em todas as ações que a escola propõe (contribuição, intermediação, 

coordenação e execução). As ações  específicas do Orientador desenvolvem-se paralelamente às outras ações / 

projetos pedagógicos elencadas pela equipe escolar (direção, coordenação, supervisão, biblioteca, professores, etc). 
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APÊNDICE 33 

PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS BILÍNGUE 

 

Responsável: Romilda, Uélida  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

específicos 

          Selecionar jogos que estimulem a atenção, concentração, memória, 

percepção, análise, síntese, pensamento reflexivo, autonomia, organização, 

linguagem e interação; 

 Partir da realidade de cada discente, adequando a cada especificidade; 

 Promover a aquisição da LIBRAS de forma natural; 

 Auxiliar na aquisição do Português como segunda língua; 

 Assegurar o convívio do aluno surdo com seus pares no ambiente escolar; 

 Proporcionar a educação pelo lazer; 

 Favorecer o desenvolvimento da escrita de maneira lúdica; 

 Oferecer atividades que desenvolvam a autoestima, responsabilidade, 

autoconhecimento e respeito mútuo; 

  Viabilizar a participação do educando em diferentes atividades, 

respeitando as limitações d cada um; 

 Desenvolver atividades que auxiliem na alfabetização em Português escrito 

do aluno e ampliação de vocabulário; 

     Desenvolver atividades de raciocínio lógico que auxiliem o aluno no 

letramento matemático; 
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    Confeccionar material didático pedagógico para suporte em sala de aula. 

 

 

Público alvo 

           Alunos surdos, deficientes auditivos e ANEEs da EBT  

 

 

 

 

 

Ação ou 

estratégias 

O trabalho com aluno será desenvolvido por meio de:  

Contação de histórias em LIBRAS; 

         Teatro envolvendo L1 e L2; 

          Histórias em português (textos, gravuras, leitura e escrita de imagens); 

         Compreensão e interpretação de textos; 

         Atividades escritas que desenvolvam os parâmetros morfológicos, sintáticos 

e semânticos da L2; 

         Jogos pedagógicos e brincadeiras pedagógicas; 

         Ampliação do vocabulário em LIBRAS e Língua Portuguesa. 

         

Período          Mínimo de três atendimentos de 4 horas por estudantes, no contra turno  

 

 

Jogos didáticos;  

Textos (diversos gêneros), gravuras, imagens;  
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Recursos Livros didáticos e paradidáticos; 

 

Avaliação 

            A avaliação acontecerá no decorrer do ano letivo e será descritiva e 

processual, observando a cada aula os interesses, habilidades e as dificuldades 

apresentadas pelos alunos.         
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APÊNDICE 34 

PLANO DE AÇÃO – NÚCLEO DE LIBRAS 

 

Objetivo Geral: Implantar e proporcionar estratégias para desenvolver o aprendizado da Língua de Sinais aos estudantes surdos/ouvintes, os profissionais 

da Escola Bilíngüe Libras e Português escrito e a comunidade escolar. 

 

Objetivos 

Específicos  

Metas Ações/ Estratégias Responsáveis/Interlocutores  

Promover aos 

alunos surdos 

momentos de 

Interação 

Cultural o 

fortalecimento da 

Cultura surda, o 

resgate da 

cidadania do 

surdo, a inclusão 

inversa dos 

alunos ouvintes.  

 

Proporcionar a 

formação 

continuada aos 

profissionais da 

Escola Bilíngüe e 

Propor aos alunos 

conhecimento na 

Língua de Sinais, 

seus conceitos, 

aperfeiçoamento das 

habilidades na 

gramática e 

semântica 

desenvolvendo o 

uso adequado da 

Língua. 

Proporcionar 

momentos de 

interação com a 

escrita da Língua 

portuguesa como 

L2.  

Apresentar a 

● Palestras com surdos: a 

partir de um tema próprio 

dos questionamentos 

culturais dos surdos por 

meio de debates 

motivacionais, entrevistas 

para o resgate da historia e 

da luta em defesa da 

LIBRAS. 

● Aquisição e 

desenvolvimento da Língua 

das crianças surdas: 

Incentivar o 

desenvolvimento da LS 

como língua natural para o 

aluno surdo através de 

mídias visuais, textos e 

aulas expositivas dialogadas 

Jéssica, Flávia e Amanda 

(professoras do Núcleo de 

Libras) 

Gisele (Supervisora 

pedagógica) 

Clissineide/Elcivanni ( Núcleo 

de material didático e visual) 

Clissineide, Eliã, Carminha e 

Sirlene(Coordenadores) 
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Cursos aos 

familiares dos 

alunos surdos.  

Literatura Surda, 

autores surdos, 

escritores surdos, 

incentivando as 

produções visuais e 

literárias próprias da 

Cultura Surda. 

Aos profissionais da 

EBT é necessária a 

formação e 

capacitação 

continuada por 

meios de cursos, 

nos quais se faz 

necessário para o 

desenvolvimento da 

proficiência e das 

definições e 

metodologias visuais 

dentro de sala de 

aula.  

Incentivar a 

Comunidade escolar 

é a participação da 

família nos cursos 

promovidos pela 

EBT para a 

promoção da LS, 

visando minimizar 

e discussão. 

● Vídeos/documentários 

visuais próprios da Cultura 

Surda: Elaboração de 

materiais visuais pelos 

próprios alunos a partir de 

temas voltados a realidade 

cultural do surdo. Criação 

de Clássicos literários, 

História de vida, Receitas, 

Jornal da EBT. 

● Literatura surda: Clássicos 

da Cultura Surda por meios 

teatrais, visuais, leitura e 

reconto em Libras. 

● Datas comemorativas da 

Comunidade Surda: Por 

meio de festival Cultural, 

gincanas, Jogos. 

● Estudo da Gramática: 

Exemplo: Estudo das CM 

através de jogos e 

dinâmicas. 

● Ampliação dos 

vocabulários: Estudo de 

sinais para criação de 
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as barreiras de 

comunicação e 

atitudinais, levando 

em consideração os 

fatores sociais e 

familiares que 

determinam a 

construção da 

identidade surda. 

 

 

 

 

glossário. 

● Estudo e significado das 

palavras em português 

como L2 em comparação 

com o L1. 

● Ética e Valores: através de 

histórias na Libras 

● Incentivar a Leitura por 

meio de jornais, revista, 

livros e internet para a 

interpretação visual 

fomentada em Libras 

● Estudo das tecnologias 

voltadas para o surdo: 

apresentar as tecnologias 

mais utilizadas mostrar 

através de mídias visuais. E 

trabalhar as pesquisas 

dentro das inovações 

tecnológicas. 

● Conceito de língua: 

Monolíngüe bilíngüe 

triliíngue seus conceitos e 

definição e a diferença da 

pessoa bilíngüe, escola 

bilíngüe e o bilingüismo 
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para o surdo como L1 e L2. 

 

● Resgate histórico do 

bilinguismo: Por meio de 

autores conceituados na 

área da surdez, vídeos com 

depoimentos de líderes 

surdos, documentários de 

surdos que vivenciaram 

épocas de transição entre  

 

● Reagrupamento: 

Nivelamento Lingüístico 

dos alunos surdos e 

estratégias de aprendizado 

formas e maneiras de 

adequação lingüística e 

aquisição da Língua. 

 

● Bilinguismo, o surgimento 

da Língua de Sinais. 

● Disseminação da Língua de 

Sinais para os alunos 

ouvintes por meio de 

cursos e também contato 

com os alunos surdos para 
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a aquisição da L2. 

● Formação Continuada para 

os profissionais da EBT : 

promover e estimular a 

participação dos  

professores nos Cursos de 

capacitação , ensino da 

Libras , terminologia, 

glossário, conceitos 

metodológicos, visuais e 

aquisição da LS. 

● Participação na organização 

coletiva do trabalho 

pedagógico: reuniões 

coletivas, encontros 

pedagógicos para melhor 

desenvolvimento da pessoa 

surda. 

● Garantir a inclusão dos 

alunos surdos em eventos, 

palestras, espaços que 

promovem ações culturais 

por meio da tradução e 

interpretação da LIBRAS 

para se obter a 

comunicação efetiva do 

sujeito surdo. 
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● Apoiar o educador surdo 

dentro da escola: 

acompanhar nas reuniões e 

encontros pedagógicos, 

palestras, debates e 

viabilização da 

comunicação dos 

surdos/ouvintes. 

 

● Cursos para os familiares 

dos alunos surdos: Ensino 

da Libras, palestra do 

cotidiano familiar, formas 

de minimizar barreiras de 

comunicação, 

esclarecimentos de vivência 

com os surdos, troca de 

experiência de convívio 

familiar, orientação como 

lidar com a pessoa surda. 

● Envolver a família no 

trabalho desenvolvido pela 

comunidade escolar: 

participação nas reuniões, 

festividades e 

acontecimentos da escola.  
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APÊNDICE 35 

PROPOSTA DE ADESÃO AO FIC15 

 

O desafio de integrar a Educação Profissional à Educação de Jovens e Adultos constitui-se em formular e implementar uma Proposta Político-

Pedagógica (PPP) que atenda às necessidades de todos os envolvidos, de forma clara e específica (BRASIL, 2007, p. 36). A Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal oferta a Educação de Jovens e Adultos- EJA integrada à Educação Profissional, em cursos de Formação Inicial Continuada – FIC como 

parte da organização Pedagógica e Curricular da EJA (conforme Diretrizes Operacionais da EJA. Os cursos FIC’s são ofertados de forma integrada e os 

educandos do noturno, que trabalham durante o dia, também podem participar, o que aumenta a presença dos estudantes nessa oferta de modalidade de 

educação aos estudantes, tendo em vista que não necessita deslocar-se para duas escolas diferentes, portanto o estudante permanece na mesma UE para 

realizar a sua formação. 

A integração da Educação Profissional  na Educação de Jovens e Adultos exige uma ampliação e reorganização do trabalho pedagógico da instituição 

escolar. 

Assim, a articulação entre Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos pode ser concretizada, conforme o Decreto nº 5.840/2006 e foi feita a 

nossa adesão nas seguintes possibilidades de oferta: 

1. Cursos FIC integrados ao Ensino Médio: oferecidos a jovens e adultos com idade igual ou superior a 18 anos, que tenham o Ensino Fundamental 

completo e que não tenham concluído o Ensino Médio. 

2. Cursos FIC integrados aos anos iniciais do Ensino Fundamental: oferecidos a jovens e adultos com idade igual ou superior a 15 anos, que tenham o 

Ensino Fundamental I incompleto. 

3. Cursos FIC integrados aos anos finais do Ensino Fundamental: oferecidos a jovens e adultos com idade igual ou superior a 15 anos, que já concluíram 

os anos iniciais do Ensino Fundamental e que não tenham concluído os anos finais do Ensino Fundamental. 

Nas Diretrizes Operacionais da EJA (2014/2017), no Item da Organização Pedagógica e Curricular da EJA, p. 32, as aulas direcionadas em curso presencial 

estão previstas como estratégia para a articulação com a qualificação profissional, no mesmo turno de estudo. Portanto, a Escola Bilíngue Libras e Português 

                                                 
15

 Proposta encaminhada em 2016. Aguardando resposta para e implantação. 
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Escrito de Taguatinga - EBT faz a opção por aulas direcionadas. Essas aulas direcionadas serão utilizadas para que as aulas do Curso FIC sejam realizadas 

semanalmente, até sua conclusão, com um Professor habilitado na área laboral da qualificação. 

Conforme Guia Pronatec de Cursos FIC – 3ª edição (Portaria MEC nº 899, de 20 de setembro de 2013), propomos que sejam ofertados os Cursos 

FIC Integrado de: 

● LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) – Básico (160 horas) 

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental completo 

Oferta na EJA: 3º Segmento – 1º e 2º etapa 

● LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) – Intermediário (160 horas) 

Escolaridade Mínima: Ensino Médio incompleto 

Oferta na EJA: 3º Segmento – 1º e 2º etapa 

● LÍNGUA PORTUGUESA E CULTURA BRASILEIRA PARA SURDOS – Básico (160 horas) 

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Incompleto 

Oferta na EJA: 2º Segmento – 3ª e 4ª etapa  

● LÍNGUA PORTUGUESA E CULTURA BRASILEIRA PARA SURDOS – Intermediário (160 horas) 

Oferta na EJA: 2º Segmento – 3ª e 4ª etapa 

A oferta dos referidos Cursos FIC Integrado na Escola Bilíngue tem por meta:   

Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS, como primeira língua e, na modalidade escrita 

da Língua Portuguesa, como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva, em todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica matriculados na Escola Bilíngue LIBRAS e Português Escrito do Distrito Federal, conforme a Lei Distrital nº 

5016/2013 (Meta 4.14 do PDE). 

 

Propiciar condições educacionais para a continuidade da escolarização dos educandos com deficiência na Educação de Jovens e 
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Adultos, de forma a assegurar e estimular a educação ao longo da vida, observadas suas necessidades e especificidades, inclusive 

nas unidades especializadas (Meta 4.23 do PDE). 

 

 Em seguida apresentamos a simulação de carga horária para os respectivos cursos: 

SIMULAÇÃO DE CARGA-HORÁRIA 

Nº/ ÁREA 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL 

LIBRAS  3 vezes por semana 15 aulas 

44 semanas anuais 21 semanas semestrais 132 aulas diretas + 
28 aulas 

indiretas 

TOTAL DO CURSO = 160h 

 

SIMULAÇÃO DE CARGA-HORÁRIA 

Nº/ ÁREA 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL 

Língua Portuguesa e 

Cultura Brasileira 

Para Surdos 

3 vezes por semana 
15 aulas 

44 semanas anuais 21 semanas semestrais 132 aulas diretas + 
28 aulas 

indiretas 

TOTAL DO CURSO = 160h 
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Com a destinação de três aulas semanais para o Curso FIC Integrado, projeta-se para o final de dois semestres a conclusão do referido curso, 

somando em 132h diretas e 28h indiretas, totalizando 160h. A destinação de aulas para essa oferta pode ser alterada de um semestre para outro, desde que 

não modifique a carga-horária mínima do curso. E ainda justifica-se a relevância da oferta dos referidos cursos para nosso público alvo que poderá contar 

com a certificação profissional para atuar em cursos de LIBRAS ofertados a comunidade e a sociedade na qual está inserido. 

Destaca-se que esta UE possui recursos humanos para desenvolvimento dos cursos citados e já desenvolve os referidos cursos desde julho de 2013, 

data da implantação da EBT.  

Esta UE consultou o Conselho Escolar e sua comunidade escolar sobre a implantação do Curso FIC Integrado a EJA, tendo como retorno uma 

excelente acolhida, com total adesão de sua comunidade escolar. Apensamos a ata da reunião promovida na instituição de ensino. 

Após aprovação do Conselho Escolar e da comunidade, o Curso FIC Integrado foi inserido no Projeto Político Pedagógico no sentido de contemplar a 

proposta de oferta integrada da Educação Profissional com a EJA.  

 

Referências: 

Decreto nº 5.840/2006. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5840.htm>. Acesso em: 06/06/2016. 

 

Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - GDF, 2014/2017. 

 

Guia Pronatec de Cursos FIC – 3ª edição. Portaria MEC nº 899, de 20 de setembro de 2013. Disponível em < 

pronatec.mec.gov.br/images/stories/pdf/guia_pronatec_fic_terceira_ed.pdf> Acesso em: 06/06/2016. 

 

Lei Distrital nº 5016/2013. Disponível em: <http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br;distrito.federal:distrital:lei:2013-01-11;5016> Acesso em: 

06/06/2016. 

 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br;distrito.federal:distrital:lei:2013-01-11;5016
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Projeto Político Pedagógico da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga. Secretaria de Estado e educação do Distrito Federal – GDF, 

2016. 
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APÊNDICE 36 

PLANO DE CURSO PARA A FIC/EJA16 

 

1.Identificação do curso 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Básico 

Código do Curso: 221389 (catálogo de curso FIC - MEC) 

Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social 

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo  

Idade: a partir de 15 anos por atender estudantes no turno noturno do segundo e terceiro segmento da EJA. 

Componente Curricular: Libras  

Carga horária: 160 horas.  

 

2. Ementa  

Este curso habilita o profissional para atuação no mercado de trabalho em Língua Brasileira de Sinais  e cultura surda. Esse profissional deverá demonstrar 

habilidades de produção e de recepção do discurso viso-espacial em Libras e de aspectos da cultura surda brasileira e regional. Utiliza a competência 

comunicativa em nível básico. Utiliza o texto viso-espacial para cumprimentar, apresentar-se e despedir-se, preencher formulários, dar informações sobre 

direções, manter um diálogo com o interlocutor. Trata o interlocutor com o grau de formalidade adequada ao contexto. Informa horários, preços e descreve 

rotina pessoal.  

 

                                                 
16

 Plano de Curso enviado à CRET em 2017. Aguardando resposta para implantação 
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3. Competências 

1. Conhecer as concepções sobre surdez; 

2. Compreender a constituição do sujeito surdo;  

3. Identificar os conceitos básicos relacionados à LIBRAS;  

4. Analisar a história da língua de sinais brasileira enquanto elemento constituidor do sujeito surdo;  

5. Caracterizar e interpretar o sistema de transcrição para a LIBRAS;  

6. Caracterizar as variações linguísticas, iconicidade e arbitrariedade da LIBRAS;  

7. Identificar os fatores a serem considerados no processo de ensino da Língua de Sinais Brasileira dentro de uma proposta Bilíngue;  

8. Conhecer e elaborar instrumentos de exploração da Língua de Sinais Brasileira.  

 

 

 

4. Habilidades  

Interpretação entre a Língua Brasileira de Sinais e o português escrito. 

Relacionamento pessoal utilizando a Língua Brasileira de Sinais;  

Relacionamentos comerciais e do trabalho utilizando a Língua Brasileira de Sinais 

  

5. Objetivo Geral 

Identificar na Língua de Sinais sua minoria linguística; as diferentes línguas de sinais; o status da língua de sinais no Brasil; a cultura surda; a organização 

linguística da LIBRAS para usos informais e cotidianos: vocabulário; morfologia, sintaxe e semântica; a expressão corporal como elemento linguístico. 
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5.1. Objetivo Específico  

- Identificar as diferentes línguas de sinais; 

- Estudar a organização linguística da LIBRAS para usos informais e cotidianos; 

- Identificar vocabulário; morfologia, sintaxe e semântica;  

- Utilizar a expressão corporal com o elemento linguístico.  

 

6-Conteúdos Programáticos 

 Introdução ao conhecimento dos povos surdos 

 Culturas surdas / identidades surdas. 

 Conhecimento na Língua de Sinais dos temas abaixo relacionados:  

 Nome / batismo do sinal pessoal 

 Aprendendo os sinais constituintes da Libras: vocabulário, expressão facial e corporal  

 Apresentação pessoal e cumprimentos  

 Famílias e relações entre os parentescos  

 Saudações formais e informais  

 Numerais cardinais e numerais para quantidades  

 Advérbio de tempo/ dias de semana /calendário /ano sideral  

 Características das roupas/ cores  

 Cotidiano / situações formais e informais  
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 Pessoas / objetos / animais/ esportes  

 Meios de comunicação / tecnologia  

 Alimentos e bebidas / pesos / medidas  

 Meios de transportes  

 Natureza  

 Mapa do Brasil/ Estados do Brasil/posição e direções 

 

7-Metodologia de Ensino 

As aulas serão expositivas dialogadas predominantemente em Língua de Sinais. Quando necessário serão utilizados recursos visuais (slides ou filmes) para 

facilitar o entendimento do conteúdo.  Todos os conteúdos trabalhados serão contextualizados com verbos, pronomes, classificadores viso-espacial, 

expressões faciais e corporais.  

 

8. Procedimentos de avaliação  

Serão observadas a participação dos alunos nas discussões presenciais, suas explicações, opiniões e conclusões e a fluência e clareza na exposição em 

LIBRAS. Será avaliado o painel confeccionado pelo grupo quanto a clareza das informações, uso de imagens e explicação em LIBRAS. O seminário final 

será apresentado em LIBRAS e será avaliada a aquisição do Vocabulário, bem como, a estruturação frasal.  

 

9. Perfil profissional de conclusão 

O egresso do curso estará qualificado para se comunicar com a pessoa surda nos diversos espaços sociais, além de propiciar um atendimento mais 

humanizado. 
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10. Possíveis áreas de atuação 

A utilização das Libras se mostra necessária especialmente nos espaços educacionais, favorecendo ações de inclusão social e oferecendo possibilidades para 

a quebra de barreiras linguísticas entre surdos e ouvintes. Possibilidade de ampliação dos relacionamentos profissionais pelo conhecedor da Língua Brasileira 

de Sinais.  

 

11.Diferenciais do curso 

Um diferencial do curso é a proposta didático -metodológica que é centrada na participação de quem aprende, valorizando-se suas experiências e 

expectativas para o mundo do trabalho, procurando focar o indivíduo como pessoa, observando-se todas as áreas da aprendizagem e individualizando o 

processo ao máximo, para que todos possam participar. 

12.Procedimentos didático metodológicos 

Como metodologia de ensino entende-se o conjunto de ações docentes pelas quais se organizam e desenvolvem as atividades didático pedagógicas, com 

vistas a promover o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas a determinadas bases tecnológicas, científicas e instrumentais. 

Tendo se como foco principal a aprendizagem dos discentes, serão adotados tantos quantos instrumentos e técnicas forem necessários. Neste contexto, 

encontra- se abaixo uma síntese do conjunto de princípios pedagógicos que podem ser adotados no decorrer do curso: 

- Envolver os alunos na avaliação de seu processo educativo visando uma tomada de consciência sobre o que sabem e o que precisam e/ou desejam 

aprender; 

- Propor, negociar, planejar e desenvolver projetos envolvendo os alunos e a equipe docente, visando não apenas simular o ambiente profissional, mas 

também desenvolver habilidades para trabalho em equipe, onde os resultados dependem do comprometimento e dedicação de todos e os erros são 

transformados em oportunidades ricas de aprendizagem; 

- Contextualizar os conhecimentos, valorizando as experiências dos alunos e seus conhecimentos prévios, sem perder de vista a (re)construção dos saberes; 

- Problematizar o conhecimento, sem esquecer de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do aluno, incentivando o a pesquisar 

em diferentes fontes; 

- Respeitar a cultura específica dos discentes, referente a seu pertencimento social, étnicoracial, de gênero, etário, religioso e de origem (urbano ou rural); 
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- Adotar diferentes estratégias didático -metodológicas (seminários, debates, atividades em grupo, atividades individuais, projetos de trabalho, grupos de 

estudos, estudos dirigidos, atividades práticas e outras) como atividades avaliativas; 

- Adotar atitude interdisciplinar e transdisciplinar nas práticas educativas, isto é, assumir que qualquer aprendizado, assim como qualquer atividade, envolve 

a mobilização de competências e habilidades referidas a mais de um componente curricular, exigindo, assim, trabalho integrado dos professores, uma vez 

que cada um é responsável pela formação integral do aluno; 

- Utilizar recursos tecnológicos adequados ao público envolvido para subsidiar as atividades pedagógicas; 

- Adotar técnicas flexíveis de planejamento, prevendo mudanças e rearranjos futuros, em função da melhoria no processo de aprendizagem. Nota - se uma 

variedade de técnicas, instrumentos e métodos de ensino a nossa disposição. Esse ecletismo é resultado das diversas teorias pedagógicas adotadas ao longo 

dos tempos.  

 

Diante dessa diversidade, os docentes deverão privilegiar metodologias de ensino que reconheçam o professor como mediador do processo de 

ensino. 

 

13.Certificação  

O aluno será considerado apto a qualificação e certificação desde que tenha aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) e frequência maior ou 

igual a 75% (setenta e cinco por cento). 

 

Referência Bibliográfica Básica 

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. Capítulo 1 

GESSER, Audrei. LIBRAS?: Que língua é essa?:crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 

2009. 

BRASIL. Lei 10.436 de 24 de abril de 2002. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002 /l10436.htm Acesso em 30 maio de 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002
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BRASIL. Decreto 5626 de 22 de dezembro de 2205. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. 

Acesso em 30 maio de 2016. 

STROBEL, Karin Lílian. As imagens do outro sobre a cultura surda . Florianópolis: Editora da UFSC, 2008.VILHALVA, Shirley 

Despertar do Silêncio.Petrópolis: Editora Arara Azul, 2004. 

 

 

APÊNDICE 37 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP  

Meta 1: 

 - garantir que 90% os professores participem de ações de formação organizadas pela EAPE/SEDF; 

- garantir que 90% dos funcionários participem de ações de formação organizadas pela escola/SEDF; 

- garantir a oferta de ensino de Libras para familiares de alunos surdos; 

 

Indicador de meta: lista de frequência, declarações de participação em cursos 

Objetivo: capacitar os professores e funcionários para comunicação em Libras  

Ação Período 

Início 

/término 

responsável Resultado 

esperado 

Indicador da 

eficiência da 

ação 

Custo 

Capital/

custeio 

Quem financia 

1- Curso de 

imersão em 

Libras 

1- Maio a 

julho de 

2015, no 

1-

COESP/SED

F em parceria 

- oferecer uma 

educação bilíngue 

em Libras e 

Melhora no 

desempenho 

escolar dos 

 MEC 
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promovido 

pela 

COESP/SE

DF em 

parceria com 

a EBT; 

 

período de 

40 dias 

úteis 

consecutiv

os (120 

horas); 

 

com a EBT; 

 

 

 

 

 

Lìngua-Portuguesa 

escrita com 

qualidade; 

- criar um 

ambiente 

linguístico 

bilíngue, favorável 

à aquisição da 

Libras e do 

Português-Escrito, 

desde a mais tenra 

idade,  

oferecer espaço 

adequado à 

interação, 

comunicação e 

instrução em 

língua de sinais, 

para uma 

população que tem 

acesso visual para 

a linguagem em 

vez do 

convencional 

acesso auditivo; 

 

alunos, 

satisfação da 

comunidade 

escolar, 

efetiva 

inclusão social  

2 - curso de 

Libras 

promovido 

ela EBT: 

professores 

de Ensino de 

Libras 

ministram o 

curso 

semanalment

e durante o 

ano letivo 

para 

professores, 

servidores e 

familiares dos 

alunos da 

EBT; 

 

2- uma vez 

por 

semana 

durante o 

ano letivo; 

 

2- Profas do 

Núcleo de 

Libras e 

Cultura 

Surda-  

Formar os 

professores 

para o uso da 

terminologia 

em Libras dos 

diferentes 

componentes 

curriculares 

no contexto 

de sala de aula 

(classes 

bilíngues) 

 EAPE/GEBA

M e EBT 
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3- curso de 

Libras 

promovido 

pela 

Federação 

Nacional de 

Educação e 

Integração de 

Surdos – 

FENEIS em 

parceria com 

a EBT e em 

sala de aula 

no espaço da 

EBT; 

3-uma vez 

por 

semana 

durante o 

semestre 

letivo em 

2014 e 

2015; 

 

3- Diretor da 

FENEIS 

Brasília: João 

Paulo ; 

 

  

4- incentivo 

da direção e 

coordenação 

pedagógica 

para 

participação 

do professor 

e dos 

funcionários 

em cursos de 

Libras;  

 

4- durante 

todo o ano 

letivo 

4- Direção e 

Supervisão/C

oordenação 

pedagógica 

  

Curso de 2º Direção e Este curso visa   EAPE/ 
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Libras no 

contexto de 

Sala de Aula 

semestre 

de 2016 

Supervisão 

pedagógica 

contribuir para a 

formação 

continuada de 

professores das 

classes bilíngues 

do Ensino 

Fundamental, 

Ensino Médio e 

Educação de 

Jovens e Adultos, 

em aspectos 

necessários para a 

incorporação da 

terminologia em 

Libras de 

diferentes 

componentes 

curriculares no 

contexto de sala 

de aula. Tem 

também o objetivo 

de fomentar a 

elaboração de 

material didático 

bilíngüe 

desenvolvido no 

âmbito do curso 

GEBAM e 

EBT 

 

Avaliação e acompanhamento: será realizada pela equipe gestora e pelo corpo docente. 
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Meta 2: - incluir a disciplina de Libras no currículo da EBT; 

- incluir a Disciplina de Língua Portuguesa como segunda língua – em caráter substitutivo à Disciplina de Língua Portuguesa como língua materna; 

Indicador de meta: organização curricular e modulação de professores da EBT 

Objetivo: implementar a proposta pedagógica de educação bilíngue da EBT. 

Ação Período 

Inicio 

/termino 

responsável Resultado 

esperado 

Indicador da 

eficiência da ação 

elaboração e 

envio de 

documento 

para justificar 

a inclusão de 

novas 

disciplinas no 

currículo da 

escola 

Abril de 

2014 

 

Julho de 

2014 

Maristela 

Oliveira e 

Gisele 

Morisson 

Autorização da 

SEDF para 

inclusão das 

disciplinas de 

Libras e de 

Português como 

segunda língua no 

currículo da EBT 

Atendimento a 

Proposta 

pedagógica da EBT 
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Avaliação e acompanhamento: realizado pela equipe gestora. 

Meta 3: - oferecer turmas para estimulação linguística precoce em 2016; 

Indicador de meta: organização da estratégia de matrícula para o ano de 2016 

Objetivo: promover a aquisição linguística desde a mais tenra idade. 

 

Ação Período 

Início 

/término 

responsável Resultado 

esperado 

Indicador da eficiência 

da ação 

levantamento 

de alunos 

para 

estimulação 

precoce; 

- identificação 

das famílias 

interessadas 

em matricular 

seus filhos; 

- captação de 

alunos; 

- abertura de 

turma; 

- outubro 

de 2015 a 

março de 

2016 

 

Direção - abertura de 

turma 

Estratégia de matrícula da 

EBT 
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- solicitação 

de professor 

- divulgação e 

oferta de 

vagas para 

comunidade 

escolar 

 

Avaliação e acompanhamento: realizado pelo conselho escolar e pais da comunidade escolar. 

 

Meta 4: adequar o ambiente escolar para acessibilidade dos alunos e profissionais surdos. 

Indicador de meta:  

Objetivo: garantir a acessibilidade a comunidade surda escolar no espaço da EBT.  

 

Ação Período 

Início 

/termino 

responsável Resultado 

esperado 

Indicador da eficiência 

da ação 

- instalação 

de sinais 

luminosos em 

substituição 

ao sinal 

sonoro no 

ambiente 

realizado 

em julho a 

agosto de 

2013 e 

julho a 

agosto de 

Equipe 

diretiva 

acessibilidade Identificado no 

cotidiano 
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escolar;  

- ampliação 

dos sinais 

luminosos e 

manutenção 

dos mesmos; 

- aquisição de 

seis 

projetores de 

slides e três 

lousas digitais 

(MEC/FND

E) 

 

2015. 

 

- 1º 

trimestre 

de 2016 

 

 

- 2015 
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APÊNDICE 38 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

O objetivo principal do Plano de Ação da Coordenação Pedagógica é apresentar as prioridades pedagógicas visando à melhoria do nível de educação 

na atual realidade apresentada na Escola e sugestões para melhorar e facilitar o trabalho pedagógico desenvolvido. 

Para chegar com êxito ao final das atividades, o planejamento é imprescindível, sendo assim, apresentamos o cronograma de atividades a serem 

desenvolvidas no decorrer do ano letivo no espaço reservado a coordenação pedagógica. Lembramos que todo planejamento deve ser aberto a alterações 

podendo este sofrer mudanças no decorrer do ano letivo. 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Quadro de organização da coordenação: 

Segunda-

feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Coordenação 

individual. 

Coordenação 

por área  

Coordenação Coletiva 

com 

estudos/planejamentos 

Curso/coordenação 

individual 

Coordenação 

Individual 

 

As coordenações realizadas às terças-feiras tem como objetivo a execução do planejamento por área, organizam-se os reagrupamentos e o professor 

se organiza para o reforço no contra turno com o aluno. 

Nas coordenações às quartas-feiras serão tratados assuntos de interesse geral da escola como planejamentos de ações coletivas e informações gerais 
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de correspondências e/ou fóruns. Um tempo é reservado para estudo/oficinas onde são abordados temas que possam contribuir para o bom 

desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

A coordenação de quinta-feira  é reservada para reforço escolar, confecção de materiais e planejamento.  

A seguir apresentamos o quadro contendo o plano de ação da coordenação pedagógica para o ano corrente: 

 

METAS 

(O que fazer?) 

AÇÃO OU ESTRATÉGIA 

(Como fazer?) 

RESPONSÁVEIS 

(Quem vai fazer?) 

PERÍODO 

(Quando?) 
RECURSOS 

AVALIAÇÃO 

(Como e 

quando será 

avaliado 

Oferecer apoio, 

acompanhamento 

didático 

pedagógico ao 

professor  ,  

promover 

oficinas, estudos e 

palestras durante 

o ano letivo. 

Acompanhamento nas 

coordenações por área/etapa 

da educação básica. 

 

Desenvolvimento de oficinas 

nas coletivas; tais como: 

-  sequência didática 

- princípios do BIA e PNAIC 

- avaliação 

- análise do currículo 

- matemática 

- produção de texto 

 

Supervisão 

Pedagógica, apoios 

pedagógicos  e 

coordenadores 

(turmas bilíngües e 

regulares) 

Ao longo do 

ano letivo  

- Professores 

-CRA 

- Outros 

palestrantes 

- Equipe diretiva 

- Coordenadores 

Nas coletivas e 

nas 

coordenações 

por etapa 

Revisar e 

Atualizar o 

Avaliação e planejamento dos 

projetos que irão permanecer e 

Supervisão 

pedagógica 
Mês de 

fevereiro, 
PPP  Após a 

elaboração do 
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Projeto Político 

Pedagógico para 

sua execução no 

ano corrente. 

acrescentar outros.  Março e 

junho 

Equipe diretiva 

Coordenadores 

Auxiliares 

Professores 

Pais 

Alunos 

Projeto (P.P.P) 

Analisar o 

currículo para 

elencar os 

fundamentos 

norteadores da 

prática educativa. 

Durante as coordenações por 

área, realizaremos consulta ao 

currículo a fim de embasar  a  

elaboração de planejamentos 

Coordenador  das 

turmas bilíngües e 

coordenador das 

turmas regulares 

Durante o 

ano letivo 

Data Show. 

Currículo. 

Professores 

Equipe diretiva 

Coordenadores 

Após o estudo. 

Proporcionar a 

interação 

escola/comunida

de,  oferecendo 

atividades que 

dizem respeito ao 

uso sustentável da 

água de acordo 

com o calendário 

escolar 

- Contação de história “ O 

mundinho Azul” 

- paródias elaboradas pelos 

professores 

- acrósticos 

- murais 

- produções de textos pelos 

alunos 

- Folder informativo elaborado 

com a participação de alunos e 

professores para a comunidade 

escolar. 

 

Supervisão 

Pedagógica, apoios 

pedagógicos, 

coordenadores  e 

professores 

Iniciamos a 

abordagem 

em março, 

dando 

continuidade  

ao longo do 

ano letivo 

Professores 

Alunos 

coodenadores 

Supervisor 

pedagógico 

Data show 

Livro literário 

Materiais de 

expediente 

 

 

Durante o ano 

letivo 
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Promover 

palestra sobre 

sequência didática 

e planejamento  

Discussão  a cerca da sequência 

didática, fichas de 

acompanhamento e como 

montar rotina em sala. 

Coordenador  das 

turmas bilíngües e 

coordenador das 

turmas regulares 

abril 

Profª Clissineide e 

Simone 

Professores da 

Ed. Infantil ao 5º 

ano 

Após o 

encontro haverá 

avaliação. 

Incentivar a 

participação em 

eventos, 

Promover 

palestras e 

discussões acerca 

dos temas: 

- LP como L2 

- Bilinguismo 

- Gêneros 

Textuais 

- Metodologia de 

ensino de 

segunda língua 

- Pedagogia 

Visual 

Divulgação de eventos junto ao 

corpo docente. 

Estudo e discussões nas 

coordenações coletivas 

Equipe diretiva e 

coordenadores 

a partir de 

abril 

Palestrantes 

externos: 

Valdicéia, Patrícia 

Tuxi, Falk. 

Parcerias com 

outras instituições 

(IFB, CAS, 

FENEIS, ICEP) 

Avaliação final 

após cada ação 

Promover a troca 

de experiências 

entre os 

professores das 

diferentes etapas 

da educação 

básica: anos 

iniciais, anos 

finais do EF e 

Composição de grupos, 

conforme a atuação do 

professor, nas coordenações 

coletivas 

Equipe diretiva e 

coordenadores 

Início do 2º 

bimestre (as 

datas serão 

definidas 

após o 

conselho de 

classe) 

Supervisão 

Pedagógica, 

apoios 

pedagógicos, 

coordenadores 

(turmas bilíngües 

e regulares) e 

Corpo docente 

Avaliação final 

e continuada 
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Ensino Médio 

Construir 

coletivamente as 

habilidades 

mínimas para 

promoção entre 

os diferentes 

blocos e etapas da 

educação básica: 

- 3º para o 4º ano 

do EF 

- 5º para o 6º ano 

do EF 

 

Composição de grupos, 

conforme a atuação do 

professor, nas coordenações 

coletivas 

Equipe diretiva e 

coordenadores 

Início do 2º 

bimestre (as 

datas serão 

definidas 

após o 

conselho de 

classe) 

Supervisão 

Pedagógica, 

apoios 

pedagógicos, 

coordenadores 

(turmas bilíngües 

e regulares) e 

Corpo docente 

Construção de 

um documento 

coletivo 

entitulado 

‘Habilidades 

mínimas para 

promoção de 

estudante’ 

Organizar 

calendário 

pedagógico para o 

ano letivo. 

Planejamento das datas 

comemorativas, avaliação 

institucional, eventos culturais,  

semana de educação para a 

vida,  projetos a serem 

desenvolvidos no 1º semestre e 

2º semestre. 

 

Supervisão 

Pedagógica, apoios 

pedagógicos, 

coordenadores 

(turmas bilíngües e 

regulares) e Corpo 

docente e demais 

funcionários 

Semana 

pedagógica e 

os meses de 

março e abril 

(ajustes) 

P.P.P. 

Calendário 

Escolar. 

Professores. 

Coordenadores. 

Direção. 

Na 

coordenação 

coletiva após 

finalização do 

calendário 

Organizar a rotina 

da coordenação 

para melhor 

direcionar o 

trabalho durante 

o ano letivo  

Através de reunião coletiva, 

realizaremos a distribuição dos 

encontros de coordenação 

individual, coletiva, por área 

reforço, reagrupamento, 

projeto interventivo, 

cursos e fóruns de 

coordenação. 

Supervisão 

pedagógica e 

Coordenadores 

(turmas bilíngües e 

regulares) 

março 

Coordenadoras 

Professoras 

Equipe Diretiva 

No final de 

cada Bimestre 
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Estabelecer metas 

da Educação 

Infantil ao 5º ano 

para o ano letivo 

Análise dos resultados de 

avaliações, estabelecer as metas 

e estratégias pedagógicas a 

serem atingidas até o final do 

ano letivo. 

Supervisão 

pedagógica e 

Coordenadores 

(turmas bilíngües e 

regulares) e 

professores 

março 

Resultados da 

avaliação da 

Psicogênese 

Após a reunião 

Estudar sobre os 

níveis 

psicogenéticos 

para orientar 

melhor a prática 

em sala de aula 

durante o ano 

letivo 

Realização de oficina “ A 

didática da sala de aula na 

Perspectiva da Língua Escrita”. 

Coordenadora 

Simone 
abril 

Professores 

Coordenadoras 
Após a oficina 

Avaliar e 

reagrupar os 

alunos de acordo 

com o teste da 

psicogênese, 

bimestralmente. 

Planejamento nas 

coordenações por área sobre os 

temas a serem explorados na 

aplicação do teste. 

Supervisão 

pedagógica, apoio, 

Coordenadores 

(turmas regulares) e 

professores 

Ao final de 

cada bimestre 

Professores 

Coordenadores e 

apoios 

pedagógicos. 

 

Na 

coordenação 

coletiva 

seguinte a 

aplicação dos 

testes 

Organizar a 

abertura  do 1º 

bimestre com o 

tema gerador do 

ano letivo 

Na entrada dirigida  abordar 

sobre o tema gerador e o 

professor explorará em sua 

turma conforme planejamento 

realizado na coordenação 

Equipe diretiva, 

Professores 

Alunos 

Coordenadoras 

Março 

Cartazes 

Murais  

Máscaras 

Fantasias 

Alunos 

Professores 

Coordenadores 

Coletiva 
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Realizar o 

reagrupamento 

todas as 3ªs feiras 

Planejamento nas 

coordenações por áreas das 

atividades a serem exploradas 

no reagrupamento, abordando 

temas quinzenais. 

Equipe diretiva, 

Professores 

Alunos 

Coordenadoras 

Ao longo de 

todo o ano às 

3ªs feiras de 

7:40 às 10:00 

Professores 

Coordenadoras 

Orientadora 

Histórias 

Músicas 

Dramatizações 

Até  a avaliação 

de que houve 

avanço dos 

alunos. 

Proporcionar a 

interação 

escola/comunida

de,  oferecendo 

atividades que 

dizem respeito à 

valorização da 

vida, de acordo 

com o calendário 

escolar. 

Programação a ser planejada na 

coletiva com temas que 

abordem valores, saúde e 

outros. 

Equipe diretiva, 

Supervisão 

pedagógica, apoio, 

Coordenadores 

(turmas bilíngües e 

regulares) e 

professores 

Semana de 

educação 

para vida 

(conforme 

calendário 

escolar da 

SEDF) 

Professores, 

orientador 

educacional, 

psicóloga 

educacional - 

EAA, 

Alunos, 

convidados 

externos 

Funcionários 

Próxima 

coletiva 

Sensibilizar os 

alunos a serem 

cuidadores do 

meio ambiente 

durante sua vida. 

 

Abordagem na entrada dirigida 

a respeito da importância da 

valorização e conservação do 

meio ambiente bem como 

atividades a serem 

desenvolvidas em sala de aula. 

Equipe diretiva, 

Supervisão 

pedagógica, apoio 

pedagógico, 

Coordenadores 

(turmas bilíngües e 

regulares) e 

professores. 

No 2º 

bimestre na 

Semana do 

meio 

ambiente 

dando 

continuidade 

ao longo do 

ano.  

- Professores 

-Alunos 

Coordenadores 

-Jogral 

-Cartazes 

Próxima 

coletiva e 

avaliação do 

projeto 

Viabilizar o 

desenvolvimento 

do  projeto de 

Educação 

Consulta às necessidades da 

escola referente ao tema 

educação ambiental; 

Despertar nos alunos, 

Equipe diretiva, 

Supervisão 

pedagógica, apoio 

pedagógico, 

Ano letivo 

Recursos 

materiais e 

humanos 

Avaliação 

contínua 

durante a 

execução do 
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Ambiental funcionários da Escola e 

comunidade em geral o 

interesse em colaborar com o 

processo de conservação do 

meio ambiente. 

projeto 

Desenvolver o 

projeto 

interventivo com 

os alunos do 3º 

ao 5º ano  que 

apresentarem 

dificuldade de 

aprendizagem  

durante os meses 

: março a 

novembro. 

Serão desenvolvidas práticas 

pedagógicas pontuais às 

dificuldades apresentadas pelos 

alunos. 

Apoio pedagógico, 

Coordenadores 

(turmas regulares), 

professores e 

orientador 

educacional 

Nas 4ªs,5ª e 

6ªs feiras  

Alunos 

Coordenadoras 

 

Durante as 

coordenações 

por área 

Apresentar 

contação de 

história no pátio 

ou na sala de 

vídeo e em sala de 

aula ao final de 

cada bimestre 

com objetivo de 

realizar o teste da 

psicogênese e 

desenvolvimento 

de sequências 

didáticas. 

Apresentação das histórias  

com cenários, teatro, vídeo. 

Coordenadores 

(turmas regulares), 

professores regentes 

e professores da sala 

de leitura 

Ao final do 

Bimestre 

Coordenadoras e 

professores da 

sala a de leitura   

Coordenações 

por área 

Organizar  a Festa 

Cultural no mês 

de junho  

Trabalhar  o regionalismo 

brasileiro através da exploração 

das diversidades de culturas 

existentes no Brasil, através de: 

Supervisão 

pedagógica, 

coordenadores, 

professores , alunos 

 Maio e 

junho 

Som, data show, 

livros, pesquisas, 

laboratório de  

informática, 

Na próxima 

coordenação 
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Histórias  

Objetos regionais 

Músicas 

Comidas típicas 

Danças 

Vestuáio 

Gêneros textuais ( piadas, 

paródias , literatura de cordel e 

outros ) 

Organização da ornamentação 

no dia do evento. 

 

e comunidade 

escolar 

material de 

expediente e 

material impresso. 

Organizar  os 

conselhos de 

classe e reunião 

de pais a cada 

final de bimestre 

- Registro e  discussão do 

desempenho pedagógico do 

aluno ao longo do bimestre, 

com sugestões de estratégias 

para alunos que apresentarem 

dificuldades de aprendizagem. 

- Definição da pauta coletiva 

para reunião de pais   

 

Diretor, Supervisão 

pedagógica, 

coordenadores, 

professores 

Ao final do 

bimestre 

Ata de conselho 

de classe, RAV, 

ficha individual 

do aluno e 

caderno de atas 

Ao final do 

conselho de 

classe e nas 

coletivas 

Organizar a Feira 

do livro para o 

mês de novembro 

- Coletânea de trabalhos para 

montagem de estandes  

- Coletânea de textos para 

montagem do livro 

- Enviar para a gráfica 

Supervisão 

pedagógica, 

coordenadores, 

professores e alunos  

No decorrer 

do ano e a 

culminância 

no mês de 

novembro. 

Som, data show, 

livros, pesquisas, 

laboratório de  

informática, 

material de 

expediente e 

Na próxima 

coordenação 
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- Apoio na realização de 

ensaios nas apresentações 

elaboradas pelos alunos e 

professores. 

- Organização da 

ornamentação no dia do 

evento. 

material impresso. 

Organizar   o 

FestSurdo no mês 

de setembro 

- Coletânea de trabalhos para 

montagem de estandes  

- Apoio na realização de 

ensaios nas apresentações 

elaboradas pelos alunos e 

professores. 

Organização da ornamentação 

no dia do evento. 

 

 

Diretor, Supervisão 

pedagógica, 

coordenadores, 

professores e alunos 

Agosto e 

Setembro 

Som, data show, 

livros, pesquisas, 

laboratório de  

informática, 

material de 

expediente e 

material impresso 

Na próxima 

coordenação 

Apresentar 

Contação de 

História no pátio 

e/ou na sala de 

leitura ao início 

de cada tema do 

reagrupamento 

Apresentação das histórias  

com cenários, teatro, vídeo 

Coordenadores 

(turmas regulares), 

professores regentes 

e professores da sala 

de leitura 

Quinzenal 

 

Coordenadoras e 

professores da 

sala a de leitura 

Nas 

coordenações 

Promover a 

formação para os 

professores da 

Educação Infantil 

a nível local , em  

encontros ao 

longo do ano 

Apresentação do material 

enviado pela secretaria de 

educação, com atividades 

reflexivas e práticas alusivas ao 

tema elaboradas pela 

coordenação local. 

Coordenador das 

turmas bilíngües 

 Encontros 

durante o 

ano letivo 

Data show 

Professores 

Coordenadores 

Material impresso 

Nas 

coordenações 
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letivo 

Discutir o 

atendimento da 

Educação 

lingüística 

precoce 

Apresentação do documento 

da estratégia de matrícula da 

SEDF, apresentação das 

diretrizes da Educação 

Precoce, com atividades 

reflexivas e práticas alusivas ao 

tema  

Equipe diretiva, 

Supervisão 

pedagógica, apoio 

pedagógico, 

Coordenador  e 

professores das 

turmas bilíngues, 

orientador e 

profissionais da 

EAA 

Março e abril 

Equipe diretiva, 

Supervisão 

pedagógica, apoio 

pedagógico, 

Coordenador e 

professores das 

turmas bilíngües,  

orientador e 

profissionais da 

EAA 

Nas 

coordenações 

por área e 

coletivas 

Elaborar o 

projeto da 

Educação 

linguística 

precoce 

Construção coletiva do projeto 

durante o ano letivo 

Equipe diretiva, 

Supervisão 

pedagógica, apoio 

pedagógico, 

Coordenador  e 

professores das 

turmas bilíngues, 

orientador e 

profissionais da 

EAA 

1º semestre 

Equipe diretiva, 

Supervisão 

pedagógica, apoio 

pedagógico, 

Coordenador e 

professores das 

turmas bilíngües,  

orientador e 

profissionais da 

EAA 

Avaliação 

contínua 

Encaminhar o 

projeto da 

Educação 

lingüística 

precoce à CRET 

com vistas à 

DIEE/SUBEB 

Protocolar o projeto na CRET 

Equipe diretiva, 

Supervisão 

pedagógica e 

coordenador das 

turmas bilíngues 

Julho  

Equipe diretiva, 

Supervisão 

pedagógica 

Resposta da 

SEDF 

 

A maioria das ações planejadas tem como público alvo o professor que está em contato direto com o aluno, visando proporcionar oportunidade de 

desenvolvimento para o educando, respeitando suas potencialidades e temporalidade com foco em uma educação de qualidade. 
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As ações planejadas nessa proposta serão analisadas e avaliadas durante todo o processo de desenvolvimento e aplicação e poderão sofrer 

modificações e/ou adaptações à medida que os envolvidos no processo verifiquem tal necessidade. 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

DO ENSINO MÉDIO E ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Conhecer a especificidade da turma e dos 

estudantes, suas necessidades e dificuldades 

de aprendizagem. Promover a realização 

pessoal mediante o sentimento de segurança 

em relação às suas capacidades matemáticas. 

Aplicação de teste 

Diagnóstico de 

matemática. 

 

Professores da 

área de Ciências da 

Natureza e 

Matemática. 

Alunos do ensino 

médio e anos finais 

do ensino 

fundamental. 

Início e fim dos 1º 

e 2º semestres. 

Teste 

Tabulação de dados 

Registros reflexivos 

Promover o reagrupamento de alunos para 

desenvolver o conhecimento matemático  

Reagrupamento 

dos alunos 

Professores da 

área de Ciências da 

Natureza e 

Matemática. 

Alunos do ensino 

médio e anos finais 

do ensino 

fundamental. 

Uma vez por 

semana às terças 

feiras 

Avaliação contínua 

Teste 

Tabulação de dados 

Registros reflexivos 

Conhecer a especificidade da turma e dos 

estudantes, suas necessidades e dificuldades 

de aprendizagem.  

Aplicação de teste 

Diagnóstico de 

português. 

 

Reagrupa

mento dos alunos 

Professores de 

ensino de 

português. 

Alunos do ensino 

médio e anos finais 

do ensino 

fundamental. 

Início e fim dos 1º 

e 2º semestres. 

Teste 

Reagrupamento 

Registros reflexivos 
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Identificar o reagrupamento de alunos com 

base no seu conhecimento e proficiência em 

LP para melhorar o desempenho linguístico 

do aluno em LP escrito. 

Reagrupamento 

dos alunos por 

nível de aquisição 

da língua 

portuguesa 

Professores de 

ensino de 

português. 

Alunos do ensino 

médio e anos finais 

do ensino 

fundamental. 

Ano letivo Testes  

Exercícios  

Produções textuais 

 

 

Revisar e atualizar o PPP Atualização de 

dados e projetos. 

 

Supervisão 

pedagógica, 

equipe diretiva, 

coordenadores e 

professores 

Comunidade escolar Março, abril e maio Avaliação contínua 

Análise e proposta de alterações para o 

documento de Estratégia de Matrícula para o 

ano seguinte 

Análise e discussão Supervisão 

pedagógica, 

equipe diretiva, 

coordenadores e 

professores 

Comunidade escolar Março, abril e maio Avaliação contínua 

Aprimorar os conhecimentos matemáticos 

através de atividades lúdicas, incentivando o 

envolvimento e a participação dos alunos nas 

olimpíadas de matemática da EBT.  

Olimpíadas de 

matemática da 

EBT. 

Professores da 

área de Ciências da 

Natureza e 

Matemática. 

Alunos do ensino 

médio e anos finais 

do ensino 

fundamental. 

Data a definir – 1º 

semestre. 

Avaliação por pares 

Incentivar a participação em eventos, 

Promover palestras e discussões acerca dos 

temas: 

-LP como L2 

- Bilinguismo 

-Gêneros Textuais 

- Metodologia de ensino de segunda 

língua 

Divulgação de 

eventos junto ao 

corpo docente. 

Estudo e 

discussões nas 

coordenações 

coletivas 

Equipe diretiva e 

coordenadores do 

Ensino Médio e 

Anos Finais 

a partir de abril 

Palestrantes 

externos: Valdicéia, 

Patrícia Tuxi, Falk. 

Parcerias com 

outras instituições 

(IFB, CAS, 

FENEIS, ICEP) 

Avaliação final após cada ação 



379 

 

- Pedagogia Visual 

Promover a troca de experiências entre os 

professores das diferentes etapas da 

educação básica: anos iniciais, anos finais do 

EF e Ensino Médio 

Composição de 

grupos, conforme 

a atuação do 

professor, nas 

coordenações 

coletivas 

Equipe diretiva e 

coordenadores do 

Ensino Médio e 

Anos Finais 

Início do 2º bimestre 

(as datas serão 

definidas após o 

conselho de classe) 

Supervisão 

Pedagógica, apoios 

pedagógicos, 

coordenadores 

(turmas bilíngües e 

regulares) e Corpo 

docente 

Avaliação final e continuada 

Construir coletivamente as habilidades 

mínimas para promoção entre os diferentes 

blocos e etapas da educação básica: 

-5º para o 6º ano do EF 

- 9º para o 1º ano do Ensino médio 

Composição de 

grupos, conforme 

a atuação do 

professor, nas 

coordenações 

coletivas 

Equipe diretiva e 

coordenadores do 

Ensino Médio e 

Anos Finais 

Início do 2º bimestre 

(as datas serão 

definidas após o 

conselho de classe) 

Supervisão 

Pedagógica, apoios 

pedagógicos, 

coordenadores 

(turmas bilíngües e 

regulares) e Corpo 

docente 

Construção de um documento 

coletivo intitulado ‘Habilidades 

mínimas para promoção de 

estudante’ 

Aprimorar os conhecimentos da LP escrita, 

através de atividades lúdicas, incentivando o 

envolvimento e a participação dos alunos.  

Gincana de 

português. 

Professores de 

português. 

Alunos do ensino 

médio e anos finais 

do ensino 

fundamental. 

Data a definir – 2º 

semestre. 

Avaliação por pares 

Definir a LIBRAS como começo, meio e fim 

da interação e da comunicação da 

comunidade surda escolar. Compreender a 

importância da LIBRAS para inserção do 

surdo na sociedade. 

Reagrupamento  

em níveis de 

aquisição da 

LIBRAS. 

Professores de 

LIBRAS e demais 

professores como 

coparticipantes. 

Toda comunidade 

escolar. 

Todo o ano letivo. Teste 

Reagrupamento 

Registros reflexivos 

Apresentar os trabalhos dos alunos 

elaborados no decorrer do ano letivo, com 

abordagens gerais,trabalhadas no currículo e 

seguindo as orientações pedagógicas. 

Feira literária Todos os 

professores. 

Todos os alunos. 

Educação infantil, 

ensino fundamental e 

ensino médio. 

final do 2° semestre Portfólio 

Seminários 

Autoavaliação 

Apresentação de produção de texto no 

formato de livro. Estimulando a leitura e 

escrita dos alunos. 

Feira literária Professores de 

português. 

Todos os alunos. 

Educação infantil, 

ensino fundamental e 

inal do 2° semestre Portfólio 

Seminários 
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ensino médio. Autoavaliação 

Participar do Circuito de Ciências com o  

objetivo de socializar experiências 

interdisciplinares e inovadoras realizadas nas 

escolas e faz parte do calendário oficial da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Circuito de 

Ciências. 

Todos os 

professores. 

Todos os alunos. 

Educação infantil, 

ensino fundamental e 

ensino médio. 

A definir Portfólio 

Seminários 

Autoavaliação 

Promover o acesso dos alunos com surdez e 

outros comprometimentosao conhecimento 

escolar, observando as habilidades e 

necessidades educacionais específicas dos 

alunos, bem como as barreiras que tais alunos 

encontram no processo de escolarização. 

Sala de Recursos. Professores da sala 

de recurso bilíngue 

Alunos surdos com 

outros 

comprometimentos. 

Todo o ano letivo. Registros reflexivos 

Comemorar o dia do surdo e suas conquistas. Fest Surdo. Todos os 

professores. 

Todos os alunos. 

Educação infantil, 

ensino fundamental e 

ensino médio. 

Previsto no 

Calendário escolar 

Apresentações artísticas. 
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APÊNDICE 39 

TERMO DE CIÊNCIA E DE CONSENTIMENTO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga 

Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA MATRÍCULA 

 NA ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS-ESCRITO DE TAGUATINGA 

 

Eu, _______________________________________________________, brasileiro(a), estado civil: __________________, profissão: 

______________________, carteira de Identidade nº _________________, expedida pela ________/______, CPF nº _________________, residente 

e domiciliado(a) à(ao) _____________________________________________________________, responsável por: 

______________________________________________________________ 

________________, nascido(a) na cidade de _______________, UF: ____, em ____/_____/________, estudante, hoje, do ____________________ 

do(a) (   ) Estimulação Linguística Precoce, (   ) Creche, (   ) Educação Infantil / (   ) Ensino Fundamental / (   ) Ensino Médio / (   ) Educação de Jovens 

e Adultos / (   ) Ensino Profissionalizante, fui informado(a) que a Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga é uma escola inclusiva, específica 

e especializada na educação bilíngue. A Língua de Sinais Brasileira, Libras, é a primeira língua e a Língua Portuguesa, na modalidade escrita, é a segunda 

língua. Ambas são as línguas de comunicação, instrução e ensino, nos espaços dessa instituição, empregadas tanto no ensino das disciplinas curriculares 
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como nas demais atividades pedagógicas da instituição. A especificidade dessa forma de oferta educacional está garantida na Lei 5.016/2013. 

 

Declaro que ESTOU CIENTE E DE ACORDO com a proposta pedagógica da Escola Bilingue Libras e Português-Escrito de Taguatinga. Sei que esta 

proposta está amparada pela Lei Distrital Nº 5.016/2013, pela Lei Federal Nº 13.005/2014 e ratificada no Projeto Político-Pedagógico dessa Unidade de 

Ensino. Também fui informado(a) de que a instituição oferece educação integral para as turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

por isso, os estudantes têm aula em dois turnos. Também acontecem, eventualmente, palestras com convidados especialistas em temas relevantes para os 

nossos alunos, visitas a exposições, passeios a teatros, cinemas e parques ecológicos, como também acolhemos sugestões dos professores com atividades 

extraclasse. 

 

ESTOU CIENTE de que eventualmente, o(a) estudante pelo(a) qual sou responsável, participará de atividades fora do ambiente escolar como visitas a 

exposições, passeios a teatros, cinemas, parques ecológicos e outras atividades extraclasse. Por esse motivo, AUTORIZO a participação do(a) estudante 

pelo(a) qual sou responsável, desde que o mesmo (a) saia da escola em transporte escolar acompanhado por profissionais da escola respeitados os propósitos 

mencionados neste termo.  

 

ESTOU CIENTE de que, mediante essa proposta, o(a) estudante pelo(a) qual sou responsável não terá intérprete em sala de aula e não haverá comunicação 

oral com ele na instituição, em Língua Portuguesa oral, uma vez que a condição da instituição é a imersão total na Libras e na Língua Portuguesa escrita, 

seja o(a) estudante ouvinte, surdo(a) ou deficiente auditivo(a), com ou sem uso de aparelho auditivo, com ou sem implante coclear, pois as ações relacionadas 

à oralização da Língua Portuguesa são desenvolvidas por profissionais da área da saúde, entre os quais o fonoaudiólogo, em espaços da saúde e não são de 

responsabilidade dessa Unidade de Ensino.  
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Também fui informado(a) de que, mediante o trabalho qualificado que busca oferecer, a Escola Bilíngue é referência para a educação bilíngue em todo o 

país e tem parcerias com Instituições de Ensino Superior dedicadas à formação acadêmica inicial e continuada, bem como à pesquisa. Além disso, divulga 

seu trabalho em diferentes espaços educacionais e acadêmicos, sempre em busca da melhoria da qualidade de ensino a ser oferecida. 

 

ESTOU CIENTE de que essa divulgação é feita por meio de fotografias, vídeos e atividades dos estudantes, sempre respeitando a integridade física e moral 

de todos. Por esse motivo, AUTORIZO a divulgação das imagens que forem feitas do(a) estudante pelo(a) qual sou responsável, desde que respeitados os 

propósitos mencionados nesse termo.  

 

Diante do exposto, declaro que É OPÇÃO MINHA QUE O(A) ESTUDANTE SUPRACITADO(A) SEJA MATRICULADO(A) E FREQUENTE A 

ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS-ESCRITO DE TAGUATINGA. 

 

DECLARO QUE RECEBI AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS E COMPREENDI O PRESENTE TERMO, NÃO TENHO DÚVIDAS COM 

RELAÇÃO À PROPOSTA PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO E ACEITO AS CONDIÇÕES DEFINIDAS E IMPOSTAS PELAS LEGISLAÇÕES 

REGULADORAS da Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga e pelos termos desse documento, o qual assino em uma via que ficará no 

dossiê do aluno, comprometendo-me, ainda, a acompanhar o desenvolvimento educacional do(a) estudante sob minha responsabilidade, durante o período 

em que frequentar essa Unidade de Ensino. 

Taguatinga, ______ de ________________ de 20___. 
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________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável pelo(a) estudante 
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APÊNDICE 40 

FICHA DE PRÉ CONSELHO PARA OS ANOS INICIAIS 

 

PROFESSORA:                                                                     DATA:   _____  

ANO: ______       TURMA: ______       TURNO:  ____________ 

 

REGISTRO DO CONSELHO DE CLASSE – _____ BIMESTRE/ANO_______________ 

Ao se destacar as dificuldades individuais apresentadas pelos alunos, bem como as estratégias de intervenção adotadas durante o bimestre é importante 

observar que as mesmas mencionadas nesta ficha devem constar no Relatório Individual do aluno, para que não haja divergência entre os documentos. 

 

QUANTITATIVO DE ESTUDANTES 

 

MATRICULADOS 

 

FREQUENTES 

 

INFREQUENTES 

 

FALTOSOS 

 

TRANSFERIDOS 

 

ANEES 

EM 

DISTORÇÃO 

IDADE/SÉRIE 

       

* OBS: Favor preencher o gráfico dos níveis da psicogênese apenas com os dados dos alunos não surdos e utilizar pintura e não marcação de X, 

para facilitar a visualização geral dos níveis. 

 

GRÁFICO DOS NÍVEIS DA PSICOGÊNESE17 

                                                 
17

 Esse gráfico é preenchido com base no nível em que se encontram os alunos não surdos.Para os alunos surdos ou deficientes auditivos a identificação do nível de aquisição da 

língua portuguesa escrita baseia-se em critérios diferentes do teste da psicogênese, cujo critério baseia-se na correspondência letra –som. 
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30         

29         

28         

27         

26         

25         

24         

23         

22         

21         

20         

19         

18         

17         

16         

15         

14         

13         

12         

11         

10         

09         

08         

07         
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06         

05         

04         

03         

02         

01         

 PS1 PS2 S A A1 A2 A3 A4 

 

PRINCIPAIS AVANÇOS DA TURMA:  

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

  



388 

 

REGISTRO DO CONSELHO DE CLASSE - _____ BIMESTRE/ANO.................... 

PROFESSORA:........................................................................................ DATA: _____/_____/_____ 

ANO:...................... TURMA:................ TURNO: ................................... 

 

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA A TURMA DURANTE O BIMESTRE: 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................. 

PRINCIPAIS NECESSIDADES DA TURMA:........................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................... 

 

NOME DOS ESTUDANTES 

REPETENTES NO ANO 

IDADE NOME DOS ESTUDANTES EM 

DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE 

IDADE 
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OBS: O ALUNO É CONSIDERANDO EM DEFASAGEM IDADE/SÉRIE QUANDO ESTÁ COM 02 ANOS DE DEFASAGEM COM DATA DE ANIVERSÁRIO ATÉ 

30/03. 

 

NOME(S) DO(S) 

ALUNO(S) 

INFREQUENTES 

AÇÃO(ES) 

DESENVOLVIDA(S) PELO(A) 

PROFESSOR(A) DA TURMA 

 

ENCAMINHAMENTOS 

   

   

   

   

   

OBS: É considerado aluno infrequente aquele que apresentar a partir de 15 faltas consecutivas injustificadas. 
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REGISTRO DO CONSELHO DE CLASSE - _____ BIMESTRE/__________ 

PROFESSORA:........................................................................................ DATA: _____/_____/_____ 

ANO:...................... TURMA:................ TURNO: ................................... 

 

 

NOME(S) DO(S) 

ESTUDANTE(S) 

FALTOSOS 

 

Nº DE FALTAS POR 

BIMESTRE 

AÇÃO(ES) 

DESENVOLVIDA(S) 

PELA 

PROFESSORA DA 

TURMA 

 

ENCAMINHAME

NTOS 

 1º 2º 3º 4º Total 

        

        

        

        

        

        

        

        

OBS: É considerado aluno faltoso aquele quer obtiver 03 faltas consecutivas ou 05 alternadas  

ALUNOS COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - SOE 
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ESTUDANTES TIPO DE 

ATENDIMENTO 

AÇÕES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

AÇÕES QUE JÁ 

REALIZADAS PELA 

PROF. 

    

 

ALUNOS ANEES 

 

ESTUDANTES  DESEMPENHO APRESENTADO 

PELO ESTUDANTE MEDIANTE 

ADEQUAÇÃO CURRICULAR. 

PRINCIPAIS NECESSIDADES 

OBSERVADAS PELA 

PROFESSORA 
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REGISTRO DO CONSELHO DE CLASSE - ______ BIMESTRE/______ 

PROFESSORA:........................................................................................ DATA: _____/_____/_____ 

    ANO:...................... TURMA:................ TURNO: ................................... 

 

ALUNOS QUE NECESSITAM DE AVALIAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM - SEAA 

ESTUDANTES QUE 

NECESSITAM DE 

AVALIAÇÃO 

PSICOPEDAGÓGICA 

DIFICULDADES OBSERVADAS 

QUE EVIDENCIAM A 

NECESSIDADE DE 

AVALIAÇÃO 

ESTRATÉGIAS 

DESENVOLVIDAS ANTES DO 

ENCAMINHAMENTO 

   

   

   

  

 

 

 

ESTUDANTES QUE APRESENTARAM DIFICULDADES PEDAGÓGICAS 

NOME DOS 

ESTUDANTES QUE 

APRESENTAM 

DIFICULDADES 

DE 

ESPECIFICA

R AS 

DIFICULDA

DES  

APRESENTA

POTENCIALIDAD

ES 

EM RELAÇÃO ÀS 

APRENDIZAGENS 

INTERVENÇÃO(

ES) 

DESENVOLVID

A(S) PELA 

PROFESSORA 

 

ENCAMINHAME

NTOS 
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APRENDIZAGEM DAS DA TURMA 

     

     

     

  



394 

 

REGISTRO DO CONSELHO DE CLASSE - ______ BIMESTRE/_____ 

PROFESSORA:........................................................................................ DATA: _____/_____/_____ 

    ANO:...................... TURMA:................ TURNO: ................................... 

 

 

ESTUDANTES QUE APRESENTARAM DIFICULDADES PEDAGÓGICAS 

NOME DOS 

ESTUDANTES QUE 

APRESENTAM 

DIFICULDADES 

DE 

APRENDIZAGEM 

ESPECIFICA

R AS 

DIFICULDA

DES  

APRESENTA

DAS 

POTENCIALIDAD

ES 

EM RELAÇÃO ÀS 

APRENDIZAGENS 

INTERVENÇÃO(

ES) 

DESENVOLVID

A(S) PELA 

PROFESSORA 

DA TURMA 

 

ENCAMINHAME

NTOS 
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396 

 

REGISTRO DO CONSELHO DE CLASSE – ___ BIMESTRE/____ 

PROFESSORA: ____________________________________________________      DATA:  

ANO:  ______________              TURMA:  ____________        TURNO: ___________________________ 

 

Considerando os avanços dificuldades de aprendizagem evidenciados pela turma e os resultados Unidade Escolar nos exames externos e IDEB, avalie 

como as ações previstas no Projeto Político Pedagógico (projetos, eventos, reagrupamentos, projeto interventivo e outras), têm contribuído com as 

aprendizagens dos estudantes. 

 

TRABALHO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

AÇÕES POTENCIALIDADES FRAGILIDADES ENCAMINHAMENT

OS 

SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO 

 

PLANEJAMENTO/ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR, 

SEQUENCIA DIDÁTICA, 

 

OFICINAS DE FORMAÇÃO, 

 

PRODUÇÃO DE MATERIAL 

 

PASSEIOS, 

MOMENTOS CULTURAIS NO 
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PÁTIO. 

APOIO AUDIO VISUAL 

SALA DE LEITURA/CONTAÇÃO 

DE HISTÓRIA. 
   

SALA DE RECURSOS    

PROJETOS    

RECREAÇÃO E JOGOS    

 RECREIO    

SOE    

EEAA    

CONTROLE DE FALTAS    

    

DIREÇÃO    

MECANOGRAFIA    

    

    

 

OBSERVAÇÕES: 

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................. 
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PARTICIPANTES 

FUNÇÃO NOME RUBRICA MATRÍCULA 

PROFESSOR(A) DA TURMA    

COORDENADORA    

COORDENADORA    

COORDENADOR    

SUPERVISOR (A) 

PEDAGÓGICO(A) 
   

DIRETORA    

VICE-DIRETORA    

ORIENTADORA  EDUCACIONAL    

SALA DE RECURSOS    

SALA DE RECURSOS    

SEAA - PEDAGOGA    

SEAA - PSICÓLOGA    

PROFESSOR PARTICIPANTE    

PROFESSOR PARTICIPANTE    

PROFESSOR PARTICIPANTE    
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PROFESSOR PARTICIPANTE    

PROFESSOR PARTICIPANTE    

 

 

 

 

 

APÊNDICE 41 

FICHA DE PRÉ-CONSELHO DE CLASSE PARA ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 

 

PROFESSOR: _____________________________________ 

DISCIPLINA: ______________________________________ 

BIMESTRE:_______________________________________ 

SÉRIE/TURMA:____________________________________ 

 

Diagnóstico geral da turma: 

a) rendimento acadêmico dos alunos; 

b) comprometimento e responsabilidade na entrega de tarefas, trabalhos e atividades agendadas; 

c) relacionamento interpessoal entre os alunos; 
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d) comportamento e respeito às regras; 

e) aspectos positivos da turma; 

f) aspectos negativos da turma, bem como as possíveis soluções , encaminhamentos e sugestões de procedimentos para melhorar a turma. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico dos alunos: 

Nº Aluno Discipli

na 

Participa- 

ção e 

interesse 

nas aulas 

Empenho 

nos 

trabalhos 

avaliati- 

vos 

Problemas 

de 

aprendiza- 

gem 

Faltas Notas 

01        

02        

03        

04        

05        

06        
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07        

08        

09        

10        

INSATISFATÓRIO (I)    SATISFATÓRIO (S)       MEDIANO(M) 
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APÊNDICE 42 

MODELO DE FORMULÁRIOS PARA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

SEGMENTO PROFESSORES 

 

NOME: ______________________________________________ DATA: ___/___/____ 

A Avaliação Pedagógica junto a Comunidade Escolar – Dia Letivo temático – tem como objetivo garantir tempo e espaço para que a instituição realize sua 

auto avaliação envolvendo a comunidade escolar na discussão de sua proposta pedagógica com vistas à qualidade social da educação pública e a melhor 

organização para o ano letivo. Contamos com sua participação respondendo às questões abaixo: 

 

ADMINISTRATIVO 

 ÓTIMO  BOM REGULAR RUIM SUGESTÕES: 

Direção      

Secretaria      

Portaria      

Cantina      

Mecanografia      

Limpeza      

Serviços 

Administrativos 
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Recursos 

Materiais 

     

Recursos 

Pedagógicos 

     

Organização 

dos Trabalhos 

Pedagógico 

     

Comunicação      

Instalação 

Física 

     

 

PEDAGÓGICO 

 ÓTIMO  BOM REGULAR RUIM POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Coord. 

Pedagógica 

      

Coord. 

Coletiva 

      

Conselho 

de Classe 

      

Eventos e 

Passeios 
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PROJETOS 

NOME DO 

PROJETO 

ÓTIMO BOM REGULAR RUIM POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

Projeto 

Reagrupamento 

      

Projeto 

Interventivo 

      

Projeto Sala de 

Leitura 

      

       

 

AUTO AVALIAÇÃO 

 

1 – Qual o seu sentimento diante do trabalho pedagógico realizado com seus alunos este 

ano?___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2 -No seu trabalho em sala de aula você acha que fez tudo para atender as necessidades individuais de seus alunos? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3 -Como você avalia as suas coordenações pedagógicas? Têm sido proveitosas ? O que tem interferido ou prejudicado sua coordenação? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4 – Você tem procurado se atualizar, fazer cursos/ e ou estudar para que possa realizar um trabalho cada vez melhor? 



405 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5 – E quanto aos colegas de trabalho, você tem procurado trabalhar no coletivo? Trocar experiências e ou colaborar? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DEIXE SEU RECADO ( Críticas, sugestões ou elogios): 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

SEGMENTO ALUNOS 

 

NOME: ____________________________________________DATA: ___/___/____ 

A Avaliação Pedagógica junto a Comunidade Escolar – Dia Letivo temático – tem como objetivo garantir tempo e espaço para que a instituição realize sua 

auto avaliação envolvendo a comunidade escolar na discussão de sua proposta pedagógica com vistas à qualidade social da educação pública e a melhor 

organização para o ano de .............  

Assinale com X a sua avaliação em cada item: 

 ÓTIMO BOM REGULAR RUIM 

Direção     

Secretaria     

Portaria     

Cantina/lanche/almoço 

 

    

Escola Integral 

 

    

Projetos do 

Contraturno 

 

    

Segurança     
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Limpeza 

 

    

Instalação Física 

 

    

Comunicação 

escola – família 

 

    

Atendimentos ao aluno 

e a família 

 

    

Trabalho desenvolvido 

na sala de aula 

 

    

Passeios e 

 Eventos 

 

    

Reuniões 

 

    

Trabalho desenvolvido     
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pela escola 

Implantação da Escola 

Bilíngue 

    

 

Críticas e Sugestões : 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Contamos com sua participação respondendo as questões abaixo: 

1 – Você está satisfeito (a) com a escola? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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2- Você participa de todas as atividades realizadas na escola? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2 – Você tem contribuído para que a escola seja ainda melhor?  

 

a) (      ) Sim.  Como? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) (      ) Não. Em que você poderia colaborar? 

_______________________________________________________________________________________ 

4- A Escola Bilíngue ajudou você a aprender melhor? 

(   ) SIM. Por quê? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

________________ 

(   ) NÃO. Por quê? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

________________ 

5- Faça a sua avaliação quanto à implantação da Escola Bilíngue: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 
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6- Deixe o seu recado: críticas, sugestões ou elogios a direção, professores, coordenadores e outros.  

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

“Uma Educação de qualidade se faz com a participação de todos.” 
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SEGMENTO PAIS/ E OU RESPONSÁVEIS 

NOME: ____________________________________________DATA: ___/___/____ 

A Avaliação Pedagógica junto a Comunidade Escolar – Dia Letivo temático – tem como objetivo garantir tempo e espaço para que a instituição realize sua 

auto avaliação envolvendo a comunidade escolar na discussão de sua proposta pedagógica com vistas à qualidade social da educação pública e a melhor 

organização para o ano de .......  

Assinale com X a sua avaliação em cada item: 

 ÓTIMO BOM REGULAR RUIM 

Direção     

Secretaria     

Portaria     

Cantina/lanche     

Escola Integral 

 

    

Projetos do 

Contraturno 

    

Segurança     

Limpeza     

Instalação Física     

Comunicação 

escola – família 
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Atendimentos ao aluno 

e a família 

    

Trabalho desenvolvido  

em sala de aula 

    

Passeios e 

 eventos 

    

Reuniões     

Trabalho desenvolvido 

pela escola 

    

Implantação da Escola 

Bilíngue 

    

 

Críticas e Sugestões : 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Contamos com sua participação respondendo as questões abaixo: 

1 – Você está satisfeito (a) com a escola do seu filho? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2 – Você acompanha a vida escolar do seu filho (a)? Por quê? 
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_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3- Você participa das atividades realizadas na escola do seu filho (a)? Por quê? 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3 – Você tem contribuído para que a escola de seu filho (a) seja ainda melhor?  

a) (      ) Sim.  Como? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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b) (      ) Não. Em que você poderia colaborar? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5 – Deixe o seu recado: críticas, sugestões ou elogios a direção, professores, coordenadores e outros.  

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

6- Faça a sua avaliação quanto à implantação da Escola Bilíngue: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

“Uma Educação de qualidade se faz com a participação de todos.” 
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APÊNDICE 43 

CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA BILÍNGUE PARA ESTRATÉGIA DE MATRÍCULA 

 

A partir do texto da Estratégia de Matrícula de 2018, com o objetivo de melhor atender à demanda dos estudantes surdos na Escola Bilíngue, o 

corpo docente e equipe diretiva da EBT fizeram uma análise e propuseram as alterações seguintes:  

(PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE MATRÍCULA DE 2018 PARA 2019) 

 

QUADRO DE FORMAÇÃO DE TURMAS  

                          

ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS ESCRITO DE TAGUATINGA (EBT) - QUADRO DE FORMAÇÃO DE TURMAS  

 

CLASSE BILÍNGUE CLASSE  

BILÍNGUE  

DIFERENCIADA 

ETAPAS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

   DIURNO 

NÚMERO DE 

ESTUDANTES POR 

TURMA 

 

PROFESSORES 

NÚMERO DE 

ESTUDANTES 

POR TURMA 
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EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA 

PRECOCE (0 a 3 anos e 11 

meses) 

 

 Serão 3 atendimentos de 

50 minutos diários para 

cada estudante. 

Após 12 meses de idade 

poderá ser agrupado 

em 9 estudantes. 

  

Até 9 

(A partir do 10º 

estudante poderá ser 

aberta a segunda 

turma) 

 1 professor surdo ou Bilíngue 

de Atividades–S/DA–EBT e  

 

1 professor surdo ou Bilíngue do 

componente curricular de 

Educação Física, 40 h, em 

regime de jornada ampliada. 

 

Até 4 

PRÉ-ESCOLA 

(turma 

multietária: 

4 e 5 anos) 

1° e 2° 

Períod

os 

Até 6 

(A partir do 7º 

estudante poderá ser 

aberta a segunda 

turma) 

1 professor surdo ou Bilíngue 

de Atividades–S/DA–EBT. 

40 h, em regime de jornada 

ampliada. 

 

Até 4 

  

  

  

ANOS INICIAIS 

(mínimo: 1 

turma para 

cada ano) 

 1° ao 

5° Ano 

 Até 9 

  (A partir do 10º 

estudante poderá ser 

1 professor surdo ou Bilíngue 

de Atividades–S/DA–EBT 

para cada turma e 1 

professor de Libras para 

atuar nas etapas de 

 

Até 4 
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ENSINO 

FUNDAMENTAL 

aberta a segunda 

turma) 

educação infantil e anos 

iniciais. 

40 h, em regime de jornada 

ampliada. 

ANOS FINAIS 

(mín – 1 

turma para 

cada ano) 

 6° ao 

9º ano 

                       Até 9 

(A partir do 10º 

segundo estudante 

poderá ser aberta a 

segunda turma) 

1 professor surdo ou 

Bilíngue, por componente 

curricular–S/DA e 1 

professor de Libras para 

atuar n a etapa de anos 

finais. 

40 h, em regime de jornada 

ampliada. 

 

Até 4 

 

 

ENSINO MÉDIO 

Semestralidade 

1ª a 3ª Série 

(mínimo de 2 turmas 

para cada ano) 

        Até 9 em cada 

turma 

(A partir do 10º  

estudante poderá ser 

aberta a segunda 

turma) 

1 professor surdo ou Bilíngue, 

por componente curricular –

S/DA e 1 professor de Libras 

para a etapa de ensino médio. 

40 h, em regime de jornada 

ampliada. 

 

Até 4 
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EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

 1° Segmento 

 (mínimo – 1 turma) 

 Até 9 

(A partir do 10º 

estudante poderá ser 

aberta a segunda 

turma) 

1 professor surdo ou Bilíngue de 

Atividades–S/DA–EBT e 

1 professor de Libras, ambos 

em regime de 20h.  

O professor de Libras atuará 

nos 3 segmentos de EJA. 

 

Até 4 

2º Segmento 

(mínimo de 2 

turmas) e  

3° Segmento 

(mínimo de 3 

turmas) 

Até 9 em cada turma 

(A partir do 10º 

estudante poderá ser 

aberta a segunda 

turma) 

 1 professor surdo ou Bilíngue, 

por componente curricular 

S/DA. 

 Todos, em regime de 20h. 

 

Até 4 

ATENDIMENTOS 

COMPLEMENTAR

ES E 

SUPLEMENTARES 

  

ETAPAS/ 

SEGMENTOS 

 

NÚMERO DE 

ESTUDANTES 

  

PROFESSORES 

 

  

Núcleo de Libras e 

Cultura Surda 

  

       Todas as etapas e 

segmentos 

  

Todos os estudantes 

da EBT 

3 professores surdos ou 

bilíngues de Libras, de 40h 

em regime de 20h/20h para 

atuar no Ensino Fundamental 
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e no Ensino Médio, no 

diurno; e 1 professor surdo 

de Libras, de 20h para atuar 

no noturno. 

 

_______ 

Núcleo de Tecnologia 

e Produção  de 

Material Didático 

Todas as etapas e 

segmentos 

Todos os estudantes 

da EBT serão 

beneficiados pela 

produção do material 

didático – 

tecnológico aplicados 

em sala de aula 

 3  professores intérpretes 

educacional de Libras-

Português18 de 40h (diurno) 

e 1 professor 

intérprete/tradutor em 

regime de 20h (noturno). 

2 professores especializados 

em criação e construção de 

material didático 

2 professores especializados  

em áudio vídeo (técnico, 

tecnólogo ou áreas afins) 

 

 

_______ 

 

Sala de Recursos 

Generalista Bilíngue 

 

 

 Até 5 estudantes por 

horário de 

atendimento 

2 professor surdo ou bilíngue 

de Atividades–S/DA, 2 

professor de Língua 

Portuguesa–S/DA e 2 professor 

_______ 

                                                 
18 Na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, impreterivelmente, precisam ser bilíngues, todos os profissionais que atuam como intérprete. Antes de tudo, esses 

profissionais são professores e foram aprovados no concurso de professor da SEEDF. 
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Todas as etapas e 

segmentos 

(mínimo de 3 

atendimentos de 4 

horas por estudante 

de matemática S/DA ou 

ciências da natureza S/DA em 

regime de 20h/20h19. 

 

Na Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga – EBT, não sendo possível a constituição de turma com o quantitativo 

de estudantes definidos nos quadros de formação de turmas da etapa da Educação Infantil – Pré-Escola será permitida a formação de 

turmas multietárias, previamente autorizadas pela UNIEB/UNIPLAT e pelas SUBEB/COETE/DIEE, SUPLAV/COPAV/DIOFE e 

SUGEP/COGEP/DIAD. 

Estudantes surdos ou deficientes auditivos com faixa etária para a Educação Precoce devem ser atendidos na Escola Bilíngue - EBT  se a 

família optar pelo ensino em Libras e no CEAL se a família optar pelo ensino oralizado. 

 

 

 TIPOS DE TURMAS da EBT  

 

a) CLASSE BILÍNGUE na EBT: Classe constituída por estudantes S/DA, SC (no Caso de SC devidamente autorizado pela SUPLAV/COPAV/DIOFE, 

com parecer da SUBEB/COETE/DIEE e da SUGEP/COGEP/ DIAD) e ouvintes que tenham Libras como primeira língua ou que a estejam adquirindo 

por opção do(a) estudante/família.  

 

                                                 
19 A SRGB deverá atender os estudantes do diurno e do noturno. No noturno o atendimento será específico para cada estudante considerando que a EJA atende por 

componente curricular, dessa forma é possível o atendimento por componente incluindo o atendimento concomitante da SRGB. 
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 b) CLASSE BILÍNGUE DIFERENCIADA: Classe multietária e/ou multietapas constituída por estudantes S/DA e/ou SC com outra deficiência 

associada (DMU), devidamente autorizadas pela SUPLAV/COPAV/DIOFE, com parecer da SUBEB/COETE/DIEE e da SUGEP/COGEP/ DIAD. 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO 1 

LEI Nº 5.016, DE 11 DE JANEIRO DE 2013. 

(Autoria do Projeto: Deputado Wellington Luiz) 

 

Estabelece diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais Voltadas à educação bilíngue para 

surdos, a serem implantadas e implementadas no âmbito do Distrito Federal, e dá outras providências. 

 

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO 

SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes e os parâmetros que devem ser observados, no âmbito do Distrito Federal, para a implantação e o desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas à educação bilíngue para surdos. 

Parágrafo único. Para a educação bilíngue para surdos são utilizadas a Língua Brasileira de Sinais – Libras, como primeira língua, e a língua portuguesa escrita, 

como segunda língua, sendo estas as línguas de comunicação e de instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, em todos 

os níveis da educação básica. 

Art. 2º O desenvolvimento das políticas públicas educacionais de que trata o art. 1º deve ser realizado por meio de escola pública bilíngue de Libras e língua 

portuguesa escrita, em que devem ser ministradas todas as disciplinas curriculares, em todos os níveis da educação básica, e é assegurado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I – garantir a criação da Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito no Distrito Federal; 

II – oferecer comunicação em Libras e ensino de Libras, como primeira língua, e comunicação em português escrito e ensino de português escrito, como 

segunda língua; 

III – oferecer o ensino que atenda, prioritariamente, aos alunos surdos, deficientes auditivos e filhos de pais surdos;  

IV – estabelecer, como línguas de comunicação e instrução para o ensino das disciplinas curriculares e demais atividades pedagógicas garantidas nesta Lei, a 

Língua Brasileira de Sinais, como primeira língua, e a língua portuguesa escrita, como segunda língua; 
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V – preservar os mesmos componentes curriculares da Base Nacional Comum no currículo da Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito, 

permitidas a adequação, a complementação e a suplementação, conforme necessário, garantindo-se o componente curricular Libras, em todos os níveis da 

educação básica; 

VI – incluir no quadro de profissionais administrativos e pedagógicos, professores ou instrutores de Libras, prioritariamente surdos; professores bilíngues de 

Libras e português que atuem em cada área específica do conhecimento; tradutores e intérpretes de Libras e português; guias-intérpretes, quando for o caso; 

e profissionais bilíngues em Libras e português que atuem com a tecnologia de informação e de comunicação; 

VII – definir o quantitativo e o perfil dos profissionais que atenderão às especificidades do ensino, em geral, e do ensino de Libras e do português escrito; 

VIII – prever, em seu Projeto Político Pedagógico, atividades de formação continuada em Libras, estudos surdos e culturais, envolvendo a equipe docente, a 

equipe gestora, a equipe de apoio da unidade educacional e toda a comunidade escolar; 

IX – oferecer projetos que atendam às especificidades e às necessidades educacionais dos alunos, dos seus familiares, do corpo docente da instituição e dos 

demais profissionais do quadro administrativo da escola, para melhorar a adequação dos conteúdos curriculares e a formação integral dos alunos; 

X – preparar o aluno para o exercício da cidadania, de forma consciente e linguisticamente competente.  
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Art. 3º As diretrizes para a implantação das políticas públicas educacionais a serem implementadas devem priorizar os seguintes parâmetros, entre outros que 

se fizerem necessários: 

I – implantação de projeto-piloto; 

II – elaboração dos princípios pedagógicos e das normas de funcionamento; 

III – elaboração do Projeto Político Pedagógico; 

IV – definição do quantitativo e do perfil dos profissionais surdos e dos profissionais bilíngues que atuarão em cada área específica da instituição; 

V – definição de critérios necessários para a seleção dos profissionais bilíngues, com comprovada fluência em Libras; 

VI – estímulo à organização e à ampliação de programas específicos para elaboração de material didático e paradidático em Libras e de Libras, e também em 

língua portuguesa escrita e de língua portuguesa escrita, com recursos de multimídia, bem como, estímulo à utilização de mídias e novas tecnologias como 

meios de inclusão educacional dos surdos nas atividades escolares; 

VII – realização da comunicação e das atividades pedagógicas da escola em Libras, como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua; 

VIII – disponibilização aos alunos, em turno contrário ao do ensino, de atividades facultativas que levem à oralização da língua portuguesa, em parceria com 

a área da saúde; 

IX – produção de material didático e paradidático pelo próprio corpo docente, com o apoio de especialistas engajados nas universidades do Distrito Federal, 

com estudos que contemplem a educação de surdos, a Língua Brasileira de Sinais, os estudos surdos identitários e culturais, o ensino do português escrito 

como segunda língua, entre outros; 

X – aplicação de metodologia de ensino de Libras como primeira língua e de língua portuguesa escrita como segunda língua, da pedagogia visual e de recursos 

visuais, com vistas à melhoria do acesso à informação; 

XI – articulação com as demais políticas públicas que visam às especificidades e às necessidades sociais dos alunos surdos; 

XII – garantia de condições que assegurem a continuidade de estudos dos surdos nas demais etapas e modalidades de ensino, incluindo cursos pré-vestibulares, 

nas atividades acadêmicas oferecidas no contraturno; 

XIII – garantia para a educação bilíngue para surdos, observadas a Língua Brasileira de Sinais, como primeira língua, e a língua portuguesa escrita, como 

segunda língua, sendo estas as línguas de comunicação e de instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, em todos os 

níveis da educação básica. 
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§ 1º A garantia dos parâmetros necessários à implantação das políticas públicas educacionais estabelecidas nessa Lei deve incluir a oferta educacional das 

seguintes modalidades de ensino: 

I – educação precoce e infantil, da forma seguinte: 

a) estimulação precoce às crianças surdas, a partir da detecção da surdez; 

b) educação bilíngue às crianças surdas, do nascimento aos cinco anos, em creches, propiciando a sua imersão na Língua Brasileira de Sinais, a fim de promover 

a aquisição da linguagem, em período propício, e o conhecimento de mundo, sob a tutela de profissionais surdos, de forma a garantir o desenvolvimento 

linguístico, cognitivo, emocional, psíquico, social e cultural, bem como a formação da identidade das crianças surdas, a partir da promoção do desenvolvimento 

bilíngue dessas crianças; 

II – ensino fundamental: educação bilíngue às crianças surdas matriculadas no ensino fundamental; 

III – ensino médio: educação bilíngue aos alunos surdos matriculados no ensino médio; 

IV – Educação de jovens e Adultos – EJA: atendimento no primeiro, no segundo e no terceiro segmentos, no noturno, da Educação de jovens e Adultos 

surdos, conforme a idade, a necessidade e o interesse dos alunos e dos seus familiares; 

V – educação profissional, da forma seguinte: 

a) acesso da pessoa surda à educação profissional, com as mesmas garantias e recursos utilizados na educação regular; 

b) informação aos alunos surdos sobre educação profissional, propostas salariais, acesso a cursos profissionalizantes e concursos. 

§ 2º Para a implantação e a implementação do projeto-piloto de que trata o caput, I, deve ser assegurada a participação de entidades representativas dos surdos 

e de pesquisadores de instituições públicas que atuem em favor da inclusão social e educacional dos surdos, de forma a garantir: 

I – a participação de entidades e instituições que tenham conhecimento e experiência reconhecida para o desenvolvimento de suas ações conjuntas; 

II – o respaldo de pesquisas desenvolvidas, no Brasil e fora dele, por pesquisadores das áreas de Educação, Letras e Linguística, especializados na educação de 

surdos, na estrutura de Libras e no ensino de Libras e da língua portuguesa escrita como segunda língua. 

Art. 4º Deve ser estimulada a participação dos estudantes surdos em eventos culturais e esportivos, com o intuito de promover o protagonismo surdo e a 

divulgação das atividades por eles desenvolvidas, com vistas à inclusão social, ao intercâmbio dos alunos surdos com outros participantes de eventos culturais 

e esportivos, à ampliação de oportunidades, à aquisição de hábitos e à identificação de talentos representativos nas áreas culturais e esportivas. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias. 
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de janeiro de 2013. 

125º da República e 53º de Brasília 

TADEU FILIPPELLI 

 

 

______ 

Fonte: Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 11, Seção1, de terça-feira, dia 15 de janeiro de 2013, páginas 2 e 3. 
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ANEXO 2 

PORTARIA Nº 171, DE 02 DE JULHO DE 2013.20  

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 105, parágrafo 

único, incisos I e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como pelo Regimento Interno da Secretaria de Educação do Distrito Federal, aprovado 

pelo Decreto n° 31.195, de 21 de dezembro de 2009, RESOLVE: 

 

 Art. 1º Transformar a Escola Classe 21 de Taguatinga, situada na QNH 03 - A/E 3, em Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga, 

vinculado à Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga.  

Art. 2º O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal baixará os atos necessários à efetivação desta Portaria. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, observadas as vigências que menciona e revogando-se as disposições em contrário.  

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

 

                                                 
20

 Publicada no DODF nº 137 de 04/07/2013, página 07 
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ANEXO 3 

ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR 

Estatuto do Conselho Escolar 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO SEDE E FORO 

Art. 1º O presente estatuto dispõe sobre o Conselho Escolar da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga, é constituído segundo as disposições contidas na Lei 

nº 4.036 de 25/10/2007 e conforme o decreto nº 29.207 de 26/06/2008. 

Art. 2º O Conselho Escolar da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga, tem sede em Taguatinga Norte na QNH 01/03 área especial e rege-se pelo presente Estatuto e 

pelos dispositivos legais que lhe forem aplicáveis. 

TÍTULO II 

CONSELHO ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

Art. 3º O Conselho Escolar será composto por um membro nato e por, no máximo, 15 (quinze) membros eleitos representantes dos segmentos da comunidade escolar para mandato de 

2 (dois) anos, da seguinte forma: 

I - um membro nato - Diretor da instituição educacional; 

II - quinze membros eleitos, sendo: 
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a) até três representantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, ocupantes do cargo de Professor, em exercício na instituição educacional há pelo menos um ano; 

b) um representante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, ocupante do cargo de Especialista de Educação, em exercício na instituição educacional há pelo menos um ano; 

c) até dois representantes da Carreira Assistência à Educação, em exercício na instituição educacional há pelo menos um ano; 

d) até três representantes dos discentes da instituição educacional, com idade igual ou superior a dezesseis anos, sendo, preferencialmente, um de cada turno; 

e) até seis representantes dos pais ou responsáveis legais de alunos da instituição educacional.  

Art. 4º Os representantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, da Carreira de Assistência à Educação, dos alunos e dos pais de alunos serão eleitos na instituição educacional 

pelos seus respectivos segmentos. 

Art. 5º Quando a instituição educacional não dispuser de todos os segmentos definidos no artigo anterior, o segmento não representado ficará ausente do Conselho Escolar. 

Art. 6º O diretor da instituição educacional, integrante do Conselho Escolar, como membro nato, será substituído no Colegiado pelo Vice-Diretor em seus impedimentos. 

Art. 7º O Conselho Escolar terá um Presidente eleito por seus pares, cuja eleição e posse ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a eleição do Conselho Escolar. 

Parágrafo único. Fica vedado ao diretor, seu parente em primeiro grau ou seu substituto legal, assumir a presidência do Conselho Escolar. 

Art. 8º O Conselho Escolar contará com um Secretário, designado pelo Presidente, escolhido entre os membros integrantes do colegiado. 

Art. 9º Os membros titulares de cada segmento contarão com um suplente. 

§ 1º Os suplentes serão os mais votados, subsequentemente aos titulares. 

§ 2º A suplência dos membros efetivos do Conselho Escolar será de até duas vezes o número estabelecido para os segmentos definidos no artigo 2º do presente Decreto. 

Art. 10º A gestão da instituição educacional será desempenhada pelo diretor e vice-diretor, respeitado o disposto na Lei Distrital nº 4.036/2007 e demais disposições legais, e em 

consonância com as deliberações do Conselho Escolar. 

CAPÍTULO II 
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DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO ESCOLAR 

Art. 11º O Conselho Escolar, em conformidade com as normas do Conselho de Educação do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tem as seguintes 

funções: 

I - garantir a participação efetiva da comunidade escolar na gestão da instituição educacional; 

II - aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, construída em consonância com a Proposta Pedagógica e com o Regimento Escolar aprovados para a Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, bem como, acompanhar a sua execução; 

III - referendar o Plano de Aplicação, contendo o planejamento de utilização dos recursos, o qual deverá estar assinado pelo Presidente da Unidade Executora – UEX e pelo Diretor da 

instituição educacional, bem como estar de acordo com as disposições do Decreto nº 29.200, de 25 de junho de 2007 que dispõe para o Distrito Federal, o Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira – PDAF e Portaria nº 26/SEDF, de 31 de janeiro de 2008; 

IV - emitir parecer atestando a regularidade das contas e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas; 

V - auxiliar a direção na gestão da instituição educacional e em outras questões de natureza administrativa e pedagógica que lhe sejam submetidas, visando à melhoria dos serviços 

educacionais;    

VI - convidar membros da comunidade escolar para esclarecimentos em matérias de sua competência; 

VII - acompanhar a execução do Calendário Escolar, no que se refere ao cumprimento do número de dias letivos e à carga horária previstos;  

VIII - auxiliar a direção no processo de integração escola-família-comunidade; 

IX - registrar, em livro próprio, as atas de suas reuniões, e afixar em local visível, preferencialmente em murais acessíveis à comunidade escolar e, por meio eletrônico, se possível, as 

convocações, calendários de eventos e deliberações; 

X - averiguar e denunciar às autoridades competentes as ações e/ou os procedimentos considerados inadequados que lhes cheguem ao conhecimento; 

XI - participar da Comissão Local do processo seletivo para escolha do Diretor e do Vice-Diretor da instituição educacional. 

Art. 12º Compete ao Presidente do Conselho Escolar: 
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I - representar o Conselho Escolar; 

II - designar o Secretário do Conselho Escolar; 

III - dar posse aos Conselheiros; 

IV - presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;  

V - convocar previamente os Conselheiros para as reuniões do Conselho, informando-lhes a pauta respectiva; 

VI - propor calendário das reuniões ordinárias, para aprovação do Colegiado; 

VII – declarar, em reunião do Conselho Escolar, a vacância do cargo de Conselheiro, após confirmação do seu desligamento, procedendo à posse do respectivo suplente; 

VIII - assinar, com o Secretário, as resoluções e demais atos do Conselho;  

IX - assinar correspondência inerente ao Conselho; 

X - cumprir e fazer cumprir este regulamento; 

Art. 13º Compete ao Secretário do Conselho Escolar: 

I - secretariar as reuniões do Conselho Escolar, lavrar as respectivas atas e dar apoio técnico necessário ao seu funcionamento; 

II - assinar, com o Presidente, as resoluções e demais atos do Conselho Escolar; 

III - manter atualizado o cadastro dos membros do Conselho Escolar; 

IV - registrar a freqüência dos Conselheiros às reuniões do Conselho Escolar; 

V - redigir as correspondências do Conselho Escolar; 

VI - providenciar a divulgação das atividades e decisões do Conselho Escolar; 

VII - manter organizada a documentação do Conselho Escolar, arquivando-a em local seguro; 
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VIII - redigir e apresentar as Atas de reuniões do Conselho, ordinárias e extraordinárias, que serão submetidas à aprovação e colhidas as devidas assinaturas. 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES PROIBIÇÕES E PENALIDADES 

Art. 14º A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal oferecerá curso de capacitação obrigatório aos integrantes do Conselho Escolar, com o objetivo de torná-los aptos para 

o exercício das funções assumidas. 

Art. 15º O processo eleitoral para a constituição do Conselho Escolar será realizado por Comissões Central, Regionais e Locais, cujos critérios de constituição serão definidos pelo 

Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal com base na legislação vigente. 

Art. 16º Compete à instituição educacional o apoio logístico e a assistência necessária ao funcionamento do Conselho Escolar, em especial aos serviços de sua Secretaria. 

Art. 17º Os serviços prestados ao Conselho Escolar não serão remunerados a qualquer título, sendo de caráter voluntário no exercício da cidadania.  

Art. 18º A participação como Conselheiro e os serviços prestados ao Conselho Escolar não ensejam redução ou compensação de horário de trabalho ou de estudos do integrante do 

colegiado. 

Art. 19º Eventuais dúvidas que possam surgir quanto à regulamentação dos Conselhos Escolares deverão ser submetidas à Subsecretaria de Desenvolvimento do Sistema de Ensino da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para análise e deliberação, que poderá, sempre que necessário, propor a apreciação do Conselho de Educação do Distrito Federal. 

Art. 20º É vedado ao Conselho Escolar: 

I - promover ou participar de campanha política partidária na instituição educacional; 

II - assumir compromissos financeiros ou adquirir equipamentos em nome da instituição educacional; 

III - emprestar bens móveis ou imóveis do patrimônio da instituição educacional; 

IV -promover paralisação das atividades escolares em detrimento do processo de ensino e de aprendizagem e de qualquer natureza. 

Art. 21º O Conselho Escolar atuará em conformidade com as funções determinadas neste Decreto e com a legislação pertinente. 
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Art. 22º O Conselho Escolar reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, durante o período letivo e, extraordinariamente por convocação de seu Presidente ou quando solicitado pelo 

Diretor da instituição educacional, conselheiro nato, tantas vezes quantas forem necessárias, com a devida antecedência de, no mínimo, de três dias letivos. 

Art. 23º As reuniões do Conselho Escolar deverão ocorrer em horários que não acarretem a interrupção ou o comprometimento das atividades pedagógicas da instituição educacional. 

Art. 24º Serão válidas as deliberações do Conselho Escolar tomadas pela maioria dos votos dos presentes à reunião, cabendo ao Presidente, quando necessário, o voto de desempate. 

Art. 25º Cabe ao Conselho Escolar decidir sobre permitir a presença de pessoas da Comunidade Escolar nas reuniões deliberativas, as quais não terão direito a voto. 

Art. 26º As deliberações do Conselho Escolar serão informadas à instituição educacional e à respectiva Coordenação Regional de Ensino para ciência 
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