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1 - Apresentação 

 

 Processo de Elaboração 
 
Um dos elementos constitutivos da Gestão Democrática é a participação. De 

acordo com a Lei nº 4.751/12 (Capítulo I, Art. 2º, Inciso I) o envolvimento de toda 

a comunidade escolar nas etapas de planejamento, execução e avaliação das 

ações realizadas pela escola pode contribuir para a vivência de uma educação de 

qualidade com vistas à formação integral de um sujeito capaz de construir sua 

própria história. Porém, após anos de ditadura e de silêncio, essa participação está 

muito aquém do desejado. Sabendo que, cabe à equipe gestora buscar, motivar 

esse envolvimento, a Escola Classe 02 tem ido ao encontro da comunidade onde 

ela está utilizando os instrumentos aos quais ela responde. Dessa forma, o 

questionário e a entrevista semiestruturada têm funcionado como fonte de 

informações e opiniões. Enviados para ser respondidos, anonimamente, em casa 

pelos pais e funcionários, e discutidos em sala entre professores e alunos da 

escola. A proposta de falar abertamente sobre a escola que temos e delinear 

aquela que queremos motivou bastante os alunos que expressaram sua opinião 

por meio de textos, desenhos e frases. Os professores contribuíram por meio de 

estudos realizados nas coordenações coletivas. Tais ações foram desenvolvidas 

na primeira gestão em 2014, avaliadas, reformuladas e aprimoradas a cada ano, 

conforme descritas pelo cronograma abaixo: 

 

Ações Data Participantes Instrumento 

Apresentação do Currículo 

em Movimento; 

Análise do PPP de 2013. 

19/02/2014 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA e 

orientadoras do 

CRA.  

Estudo na 

Coordenação 

Coletiva. 

Estudo do Currículo em 

Movimento - Objetivos de 

Aprendizagens da 

Educação Infantil e Ensino 

Fundamental/Anos Finais. 

26/02/2014  Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA  

Estudo na 

Coordenação 

Coletiva, por 

Blocos, sob 

orientação das 

coordenadoras. As 

equipes se 

dividiram de  
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e orientadoras do 

CRA. 

 

modo a atender 

todos os grupos.  

 

Estudo do Currículo em 

Movimento-Pressupostos 

Teóricos. 

12/03/2014 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA e 

orientadora do CRA. 

Estudo na 

Coordenação 

Coletiva; Uso do 

slide proposto na 

reunião de 

diretores, com 

adaptações;  

 

Debate fomentado 

por perguntas 

sobre os conceitos 

abordados. 

Considerações sobre o 

ensino, a aprendizagem e 

o conhecimento 

matemático numa 

perspectiva de 

organização do trabalho 

pedagógico em sala de 

aula. 

19/03/2014 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA e 

orientadoras do 

CRA. 

Oficina de 

Matemática 

desenvolvida em 

parceria entre 

professoras da 

escola e as 

orientadoras do 

CRA. 

Estudo das Orientações 

Pedagógicas para a 

Elaboração do Projeto 

Político-Pedagógico de 

2014; 

Estudo do Texto: A escola 

que temos e a Escola que 

queremos;  

Organização da comissão 

para a construção coletiva; 

Definição do Cronograma 

das ações; 

Sugestões de estratégias 

para sistematização da 

fala dos alunos; 

26/03/2014 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA e 

orientadoras do 

CRA. 

Uso do espaço-

tempo da 

Coordenação 

Coletiva para 

apresentação dos 

slides, leitura e 

socialização do 

texto, análise de 

questionários e 

sugestões pré-

elaboradas. 
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Elaboração do 

questionário investigativo 

para os pais e funcionários 

da escola. 

Síntese da fala dos alunos 

em sala; 

Envio do questionário para 

os pais e funcionários.  

28/03/2014 Professores e 

alunos; 

Pais, professores e 

demais funcionários. 

Entrevista 

semiestruturada, 

frases para 

completar, 

desenhos com 

história, desenho 

com oralidade e 

entrevista grupal;  

Questionário 

avaliativo, 

questionário 

socioeconômico. 

Tabulação dos dados 

obtidos por meio dos 

questionários e da síntese 

da fala dos alunos. 

01 a 

08/04/2014 

Equipe Pedagógica Tabelas ou 

gráficos. 

Finalização da análise dos 

índices, indicadores e 

resultados obtidos no ano 

de 2013; 

Oficina com a psicóloga da 

Equipe Psicopedagógica. 

 

02/04/2014 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA,  

orientadoras do CRA 

e demais 

funcionários.  

Tabelas ou 

gráficos e texto 

elaborado com 

base em 

investigação feita 

nos Conselhos de 

Classe do 3º 

bimestre. 

Análise dos dados colhidos 

por meio dos questionários 

e fala dos alunos. 

Construção da missão e 

dos objetivos da 

instituição.  

09/04/2014 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA,  

orientadoras do CRA 

e demais 

funcionários. 

Tabelas ou 

gráficos. 

Síntese de ideias. 
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Sistematização das 

concepções teóricas, da 

organização do trabalho 

pedagógico, das 

estratégias de avaliação e 

da proposta curricular. 

16/04/2014 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA,  

orientadoras do CRA 

e demais 

funcionários. 

Elaboradas 

coletivamente por 

meio de síntese de 

ideias. 

Elaboração do plano de 

ação, do método de 

acompanhamento e 

avaliação do PPP e 

projetos específicos. 

23/04/2014 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, EEAA,  

orientadoras do CRA 

e demais 

funcionários. 

Elaboradas 

coletivamente por 

meio de síntese de 

ideias. 

Entrega para análise do 

PPP para análise das 

consultoras da CRE. 

24/04/2014  

 

          -         

 

 

          - 

Apresentação e análise da 

Proposta Pedagógica para  

atualizações e 

adequações que nortearão 

o trabalho educacional em 

2019 

 

07/02/2019 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA,  

e demais 

funcionários. 

Análise com toda a 

equipe na semana 

pedagógica /2019 

 

 

 

 

 

 

Apresentação e coletiva 

para “(Re)construção da 

Proposta Pedagógica com 

a comunidade escolar – 

DIA LETIVO TEMÁTICO 

 

12/03/2019 

 

Equipe Gestora, pais 

ou responsáveis, 

estudantes. 

(Re)Elaboração da 

PP com ampla 

participação da 

Comunidade 

Escolar. 

Apresentação e análise da 

Proposta Pedagógica para  

atualizações e 

04/02/2020 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

Análise com toda a 

equipe na semana 

pedagógica /2020 
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Estudo na Coordenação Coletiva: Pressupostos Teóricos 

 

 

adequações que nortearão 

o trabalho educacional em 

2020. 

 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA, 

Orientadores 

Educacionais e 

demais funcionários. 

 

Apresentação e análise 

dos resultados do 

rendimento do processo de 

aprendizagem dos alunos, 

considerando as 

observações realizadas 

durante os conselhos de 

classe em 2019.  

05/02/2020 Equipe gestora, 

coordenadoras, 

professores 

regentes, 

professores 

readaptados, Sala 

de Recurso, SEAA, 

Orientadores 

Educacionais e 

demais funcionários. 

Análise com toda a 

equipe na semana 

pedagógica /2020 

 

 

Apresentação e coletiva 

para “(Re)construção da 

Proposta Pedagógica com 

a comunidade escolar – 

REUNIÃO PEDAGÓGICA 

COM A COMUNIDADE 

ESCOLAR.  

20/02/2020 Toda comunidade 

escolar de forma 

presencial e 

participativa. 

Primeira reunião 

pedagógica com a 

comunidade 

escolar 
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         O BIA mostrou que tem vez e voz na construção do PPP. 
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Os 4ºs e os 5ºs anos foram criteriosos em suas colocações. 

 

           
 

 

Até um gráfico foi gerado! 
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2 – Historicidade 

 

             O começo  

 

A cidade de Vicente Pires foi criada a partir da modificação da Agrovila Vicente 

Pires, que foi cedida para produtores de hortifrutigranjeiros, em área urbana com 

condomínios fechados, loteamentos e invasões. Há uma divisão interna em 

Vicente Pires, pois claramente se percebe as diferenças socioeconômicas dentro 

da região atualmente considerada XXX Região Administrativa do Distrito Federal. 

Uma parte maior é formada por condomínios fechados e grandes construções. A 

Vila São José, onde a escola está localizada, é caracterizada por pequenas 

construções e muitas áreas são invadidas, cedidas ou alugadas. Há lotes em que 

habitam até dez famílias. Raros são aqueles que possuem sua própria casa 

demonstrando maior estabilidade. 

Em consequência desse aumento populacional surgiram novas demandas 

estruturais dentre elas a necessidade de escolas. Havia apenas uma, próxima à 

Feira do Produtor, que distancia aproximadamente 14 quilômetros da Vila São 

José. As crianças dessa área tinham que se deslocar a pé até as escolas de 

Taguatinga. Houve então, uma mobilização da população local orientada pela 

Presidente da Organização Social da Vila São José, a Sra. Elisabeth Alves 

Medeiros. Alguns políticos foram convidados para debates com a comunidade e, 

no local, tomavam ciência das necessidades vividas pelos habitantes. Em 2009 

surgiu o resultado desse esforço conjunto, começou a construção de uma escola 

centralizada na Vila São José em uma área aberta onde os moradores 

improvisavam um campo de futebol. Em 27 de julho de 2009 foi publicada a  

 

 

Portaria nº 291 da SEEDF que reconheceu a criação da Escola Classe 02 de 

Vicente Pires para atender a Educação Infantil e as séries/anos iniciais do Ensino  

 

Fundamental. Porém, somente em 14 de outubro do mesmo ano ela foi de fato 

inaugurada. 

 

A escola 

 

A Escola Classe 02 de Vicente Pires é uma escola pública própria de zona urbana 

e está localizada à Rua 11, Área Especial 01, Vila São José, Vicente Pires, DF.  

Suas instalações contam com 15 salas, das quais 14 são utilizadas como salas 

de aula e uma foi destinada para laboratório de informática que inicialmente estava 

equipada com 18 computadores, uma impressora e dois aparelhos de ar  
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condicionado. As salas de aula são distribuídas em três blocos, contendo cinco 

salas cada. A escola conta ainda com um bloco pedagógico-administrativo onde 

funciona a Secretaria, sala do Administrativo, 02 banheiros para os funcionários 

(masculino e feminino), Sala de Leitura, a Direção, um banheiro com 5 boxes 

(sendo 01 com chuveiro), incluindo um espaço reservado com mictório para 

alunos ; um banheiro com 6 boxes (sendo 01 com chuveiro) para alunas; um 

banheiro para portadores de necessidades especiais, a Sala dos Professores 

(subdividida para sala de mecanografia e depósito de materiais pedagógicos). Há 

outro bloco com três salas destinadas ao atendimento dos alunos que necessitam 

de um apoio diferenciado para aprendizagem: Sala de apoio pedagógico 

(subdividida para Orientação Educacional e atendimentos interventivos - reforço), 

sala da EEAA (Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem) e Sala de 

Recursos. Não há espaço específico para a coordenação pedagógica, visto que 

todos os espaços foram utilizados para acolher a demanda dos alunos, assim a 

coordenação ocorre na Sala dos Professores. A escola possui uma cantina com 

depósito de merenda, uma sala para os servidores, com dois banheiros 

(masculino e feminino), uma área de serviço. Por reivindicações de toda equipe 

pedagógica, dois pequenos espaços destinados para depósitos foram 

desativados e transformados em salas para atendimentos de Projetos 

Interventivos / Reforço Escolar. 

Como opções de espaço para uso coletivo, existem um parquinho, um pátio 

coberto e uma quadra de esportes coberta. Toda a rede de esgoto da escola é 

canalizada para uma fossa, que após intervenções da Engenharia da Secretaria 

de Educação foi sanado o problema de transbordamento de dejetos em via 

pública. A comunidade aguarda a ligação definitiva da rede de esgoto pela Caesb. 
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Dados de Identificação da Instituição Educacional 
 

Nome: Escola Classe 02 de Vicente Pires 

Endereço: Vila São José, Rua 11 A/E 01 

CEP: 72110-800 

Telefone: 61- 39012977 

Email: ec02.dretag@se.df.gov.br 

secretariaec02vp@gmail.com 

ec02vp.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

Localização: Zona Urbana 

Data de Criação: 28/07/2009 

Portaria: Nº 291 SEE-DF 

 

     Horário de Funcionamento: 

Matutino: 07h30 às 12h30 

Vespertino: 13h às 18h 

 

                     Etapas e Modalidades de Ensino: 

     Ensino Regular 

Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano 

 

     Equipe Gestora: 

Diretora: Eliana Aparecida Feitosa Coutinho  

Matrícula: 29.571-x 

Vice-Diretora: Ivana Cecília Nunes Siqueira 

Matrícula: 46.196-2 

Supervisor escolar: José Inácio da Silva Filho 

Matrícula: 64.454-4 

Chefe de Secretaria: Leila Maria Vicença Silva 

Matrícula: 251.295-9 

Coordenadoras Pedagógicas: 

Michele Dias da Costa de Oliveira - Matrícula:239.197-X 

Gláucea Cristina Torres Sousa - Matrícula:241.190-3 

Carla Andréia Simão dos Santos - Matrícula: 203.666-5  

 
 

 

 

 

 

 

mailto:ec02.dretag@se.df.gov.br
mailto:secretariaec02vp@gmail.com
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3 - Diagnóstico da Realidade Escolar 

 

A Comunidade  

Uma pesquisa feita pela DIEESE em 2011 mede em 29,6% a vulnerabilidade 

social na Região Administrativa de Vicente Pires. Mas, como vimos anteriormente, 

essa Região apresenta uma divisão clara do ponto de vista socioeconômico. A 

Vila São José, onde a escola está localizada, é considerada uma área de risco 

social com altos índices de violência constatados pelas ocorrências policiais, 

observados nos noticiários e, nós, na escola, temos a mais lamentável das fontes 

de informações: o relato das crianças. Entre os problemas mais corriqueiros 

encontramos o consumo e o tráfico de drogas ilícitas e assassinatos.  

Tudo isso faz com que busquemos “priorizar a construção de um projeto educacional 

que contribua para a democratização dos saberes, garantindo a todos o direito à aprendizagem 

e à formação cidadã” (Currículo em Movimento, p.31, 1ª edição).  

 

Apesar dessas constatações externas, até o momento, não há queixas de atitudes 

violentas ou uso de drogas dentro da escola. As crianças são afetivas e 

respeitosas. Aceitam e participam de todas as atividades propostas. Um 

levantamento feito junto à secretaria da escola mostrou que 17,05% das famílias 

dos alunos matriculados recebem auxílio financeiro do governo e sabemos, 

extraoficialmente, que muitas outras são assistidas por igrejas.   

Desde 2013 a nossa escola atende crianças que moram no Assentamento 26 de 

Setembro que utilizam transporte escolar pago pelo Governo do Distrito Federal, 

por não existir escola pública nessa localidade. 

Questionários, entrevistas e outros instrumentos foram utilizados para colher 

opiniões e sugestões sobre a escola que temos e a escola que queremos. Essas 

informações foram muito importantes para mostrar que caminho devemos trilhar 

durante toda a gestão. Os pais e responsáveis participaram por meio de 

questionário enviado para casa. Obtivemos um retorno de 54,22%. Setenta 

questionários foram distribuídos entre os professores e demais funcionários da 

escola, porém, apenas 11,42% participaram. Dos estudos na Coordenação 

coletiva, 55,71% dos professores e funcionários participaram. E os alunos deram 

sua valorosa contribuição por meio de entrevistas semiestruturadas, histórias e 

desenhos no total de 63,88%.  

Por meio desse levantamento, realizado em 2014, foi possível constatar algumas 

evidências latentes. Apesar da escola em questão possuir uma estrutura física 

boa e ser uma construção nova, apresentava alguns problemas graves como 

goteiras nas salas, queda de energia constante – a rede elétrica não era 

regularizada, os banheiros dos alunos e alunas estavam com lavatórios e 

sanitários soltos, a quadra de esportes estava há dois anos desativada por motivo 
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de obra, sendo necessário revitalizá-la e reativá-la para que as crianças 

pudessem usufrui-la, com conforto, espaço tão importante para um 

desenvolvimento físico saudável; A fossa séptica necessitava de esvaziamento 

constante (três vezes por semana) caso isso não ocorresse, transbordava e os 

dejetos corriam a céu aberto. Fator de risco às crianças que transitam em frente 

à escola, principalmente nos horários de entrada e saída dos turnos de aula. Com 

base nessas constatações priorizamos essas necessidades como emergenciais. 

Em relação aos problemas estruturais citados acima no ano em que foi realizada 

a pesquisa (2014), ressaltamos que, ao longo dos anos de 2015 e 2016 todos 

foram solucionados. Enfatizando também a aquisição de novos bebedouros 

acessíveis, em 2017. Ainda, em dezembro de 2018, foi possível, por meio de 

verba parlamentar, a aquisição de mais 09 (nove) computadores para Laboratório 

de Informática, promovendo utilização desse recurso quase individualmente por 

aluno. Infelizmente, as turmas que são formadas por 30 alunos ainda convivem 

com a problemática de falta de máquinas, pois atualmente possuímos 26 (vinte e 

seis) computadores.  

Início de 2019, foi possível a instalação de revestimento com tela em aço em toda 

estrutura interna na cobertura da quadra. Tal ação teve como objetivo o 

impedimento da proliferação de pombos. Tais animais traziam sérios riscos à 

saúde de nossas crianças, pois usavam esse espaço para procriação e a cada dia 

aumentava o número de animais que deixavam seus dejetos diariamente. 

 

Registram-se como sugestões, apresentadas pela própria comunidade escolar, 

novas demandas estruturais: manutenção do parquinho, sugerindo a troca da 

areia por um material mais higiênico e antialérgico, que não prejudique crianças 

portadoras de doenças respiratórias; cobertura de áreas para atividades 

recreativas externas, construção de um refeitório e um auditório. 

   

Após a efetivação do Projeto Recreio Legal, que vem ocorrendo desde 2018, 

conscientizamos a importância do respeito ao próximo, convivência harmoniosa e 

pacífica, o compartilhar objetos e ações coletivas. Foi adquirido brinquedos 

pedagógicos (parte da verba do PDAF é destemida a renovação desses 

brinquedos, considerando a importância da ludicidade no processo de formação 

integral de nossas crianças),  confeccionamos brinquedos pedagógicos utilizando 

sucatas,  dividimos os espaços, separando o intervalo dos alunos menores (1º, 2º 

e 3º anos) dos alunos maiores (4º e 5º anos). O Recreio Legal acontece no pátio 

da escola e quadra de esporte, utilizando o sistema de monitoria, sendo os 

próprios alunos maiores que auxiliam no cuidado e orientações aos alunos 

menores sob a supervisão e acompanhamento de membros da Direção, 

Orientação Educacional e Educadores Sociais Voluntários. Por meio dessa ação 

foi possível constatar um menor índice de ocorrências de acidentes e 
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agressividades, diminuindo consideravelmente o número de crianças 

machucadas e conflitos durante o intervalo.   

Foi importante saber pelos relatos dos alunos que eles são felizes na escola, 

gostam das aulas e das professoras, do laboratório de informática, do parquinho, 

da sala de leitura e do intervalo. 

Traçamos uma estratégia para avaliar nosso desempenho quanto à consolidação 

das aprendizagens pretendidas para cada etapa, usando como principal recurso 

o acompanhamento e avaliações pedagógicas durante os Conselhos de Classe, 

registrando as dificuldades mais comuns entre os alunos, de posse desses dados, 

verificamos por meio do diagnóstico do ano seguinte que elas permaneciam. Por 

meio dessa análise conseguimos constatar uma necessidade urgente em 

redirecionar nosso trabalho pedagógico no que diz respeito ao letramento 

matemático e a produção textual.    

O compromisso de que os alunos do BIA sejam alfabetizados até o 3º ano vem 

sendo satisfatoriamente cumprido, porém há a necessidade de diminuir o índice 

de retenção nessa última etapa do Bloco Inicial de Alfabetização. Para os alunos 

que têm dificuldade em acompanhar esse processo, há as ações interventivas 

realizadas inclusive com auxílio de projetos de atendimentos individualizados 

realizados por professores readaptados, acompanhamento do EEAA, Sala de 

Recursos e Orientação Educacional. 

 A Escola Classe 02 de Vicente Pires vem apresentando bons resultados e toma 

medidas para que as ações pedagógicas desenvolvidas nos 4ºs e 5ºs anos sejam 

uma sequência daquilo que é desenvolvido no BIA. Para que isso aconteça de 

forma sistemática, contamos com um apoio pedagógico para as devidas 

orientações. Dessa forma, consta um efetivo planejamento semanal coletivo e 

setorizado quando são construídas as sequências didáticas semanais das quais 

todos participam. O acompanhamento da execução das ações planejadas e a 

avaliação dos resultados obtidos são feitos por toda equipe pedagógica.  

 Os resultados desse trabalho conjunto estão refletidos nos índices e 

indicadores da Educação Básica como podemos constatar nos quadros abaixo: 

 

 

 

 INDICADORES E TAXAS 

IDEB 

 

 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

ESCOLA 5.2 5.8 6.0   6.6 ------ ------ 

META 4.6 4.9 5.7  6.0 6.2 6.5 
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Saeb 

 Matemática Língua Portuguesa 

Ni 

 

 Proficiência 
Média 

Proficiência 
Padronizada 

Proficiência 
Média 

Proficiência 
Padronizada 

 

2005 -- -- -- -- --  

2007 -- -- -- -- --  

2009 -- -- -- -- --  

2011 219,4 6,1 204,7 5,7 5,87  

2013 226,5 6,4 212,2 5,9 6,14  

2015 237,3 6,8 229,4 6,6 6,66  

2017 247,2 7,1 232,9 6,7 6,92  

 
** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 410 de 3 de novembro de 2011 ou nº 304 de 24 de junho de 

2013. 
*** Sem média no Saeb (não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado). 

**** Não divulgado por solicitação da Secretaria/Escola devido a situações adversas no momento da aplicação. 
***** Calculado a partir da proficiência média dos alunos nas avaliações estaduais, em decorrência do extravio de provas 
e impossibilidade do cálculo da proficiência para o Saeb. 

 
ÍNDICES INTERNOS DA ESCOLA 

APROVAÇÃO 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1º ANO 96,8% 98% 96,6% 96,7% 95,7% 100% 100% 99% 99,2% 

2º ANO 98,4% 100% 100% 97,9% 99% 99% 100% 99% 100% 

3º ANO 78,2% 82,5% 83,5% 74% 79,5% 76,6% 84,3% 89,3% 77,38% 

4º ANO 87,2% 90,3% 100% 73,7% 84,7% 81,5% 98,3% 100% 99,13% 

5º ANO 85,7% 89,4% 97,9% 88% 91,1% 93,7% 94,8% 97,1% 89,36% 

 

ABANDONO ESCOLAR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

06 01 00 10 03 00 01 02 00 
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       *O número representa o quantitativo de estudantes. 

 

Os equipamentos da escola 

 

Para atender as demandas administrativas a escola possui três computadores e 

uma impressora multifuncional na secretaria; um computador e uma multifuncional 

na direção; um computador e uma impressora na sala do supervisor escolar. 

Para dar apoio ao trabalho didático-pedagógico a escola possui: duas 

impressoras, uma multifuncional, quatro computadores, dois duplicadoras e dois 

projetores de multimídia. Esses equipamentos ficam localizados na sala dos 

professores. e mecanografia. 

Tanto os computadores e impressoras, tanto os que servem à parte administrativa 

quanto os que atendem ao pedagógico, estão conectados a uma rede de 

distribuição de sinal, porém a internet não é de boa qualidade, ocorrendo 

oscilações. 

A Sala de Informática tem 26 computadores para realização do “Projeto 

Conectado ao Mundo”, sendo ofertado internet própria do Ministério de Educação 

para os laboratórios de informática da rede pública de ensino.   

As salas de aula estão equipadas com um aparelho de TV, um DVD e um 

ventilador, além de armários para os professores. 
 

  

  
                                     SALAS DA I ETAPA DO BIA 
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O  atendimento 

 

A Escola Classe 02 de Vicente Pires, em 2020, oferta o Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais, segundo ciclo da educação básica, para alunos com faixa etária de 

06 a 10 anos, em anos/turmas assim discriminados e distribuídos: 

II Ciclo – I Bloco (BIA) – 18 turmas – 415 alunos 

1º Ano: 05 turmas – sendo duas no matutino e três no vespertino; 

2º Ano: 06 turmas – três no matutino e três no vespertino; 

3º Ano: 07 turmas- três no matutino e quatro no vespertino; 

II Ciclo – II Bloco – 10 turmas – 242 alunos 

4º Ano: 04 turmas – duas no matutino e duas no vespertino; 

5º Ano: 06 turmas – quatro no matutino e duas no vespertino. 

 

Observações:  

 O número de alunos é passível de variação dependendo da rotatividade. O 

ano letivo de 2020 foi iniciado com o total de 657 matrículas efetivadas. 

 Considerando o quadro de defasagem idade série a escola possui o 

quantitativo de 18 alunos.  

 

Os profissionais 

 

A escola conta com um quadro de profissionais misto entre efetivos, contratados 

temporariamente e terceirizados. 

Equipe gestora: uma diretora, uma vice-diretora, uma secretária escolar e um 

supervisor escolar. 

Carreira magistério: 29 professores regentes – sendo 22 efetivos e 07 contratados 

temporariamente (sendo um efetivo atuando em redução de regência de classe - 

20 horas);  

Professores Readaptados (07) que após a Portaria nº 12 de 13 de janeiro de 2017, 

foram distribuídos seguindo as normas descritas e de acordo com suas restrições 

funcionais e necessidades da escola realizando projetos pedagógicos (anexos).  

Carreira assistência: 02 técnicos de gestão escolar na secretaria; 01 agente de 

portaria, 02 servidores da carreira assistência readaptados.  

Equipe de apoio pedagógico: uma pedagoga; uma professora que atua na Sala 

de Recurso e dois orientadores educacionais. 

Terceirizados: 04 vigilantes; duas merendeiras; 07 auxiliares de serviços gerais 

atuando na conservação e limpeza. 
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4 - Missão da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

 

 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. 

 

4.1- Missão da Instituição 

 

Proporcionar uma educação de qualidade, baseada nos princípios da integralidade 

e inclusão. 

 

 5 - Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas 

Uma das metas da Organização das Nações Unidas (ONU) para eliminar a 
pobreza no milênio até 2021 é o trabalho com uma educação qualitativa. Segundo 
documento elaborado para a XVIII conferência Ibero-Americana de Educação de 
2008, um dos objetivos da educação é: 
 

Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a 
excelência de todos, de forma que os resultados de aprendizagem 
reconhecidos e mensuráveis sejam alcançados por todos, 
especialmente em alfabetização linguística e matemática e na 
capacitação essencial para a vida. (ONU, 2008, p.18). 

 
O Brasil, na qualidade de signatário deste documento, tem apresentado ações a 
fim de atingir as metas e os objetivos educacionais propostos. As escolas públicas 
do Distrito Federal estão inseridas nesse contexto e estão trabalhando para 
consolidar práticas educacionais que proporcionem a inserção da comunidade 
escolar nas atividades desenvolvidas dentro da escola ampliando, dessa forma, as 
possibilidades de interação em um mundo cada vez mais grafocêntrico embasado 
na leitura e na escrita. 
No tocante às práticas sociais, é importante ressaltar a necessidade de se 
compreender a dimensão ambiental, para se trabalhar a consciência do sujeito 
como ser integrado ao meio ambiente, a partir do conceito de sustentabilidade 
como forma de preservação da vida do planeta. 
Considerando que a constante luta pela inclusão social esbarra em uma sociedade 
cuja base de estruturação está pautada no conhecimento da variante padrão da 
língua, é necessário que a escola busque técnicas de trabalho educativo que 
transcendam a decodificação de símbolos de forma que o uso das linguagens, nas 
suas mais variadas manifestações, esteja presente no processo de letramento 
para práticas sociais contextualizadas. Dessa maneira, o processo de 
alfabetização e de formação do leitor deve ser uma construção conjunta, uma vez 
que “a língua escrita, de modo similar à língua oral, é uma invenção social” 
(Ferreiro e Palácios, 1987, p. 14) e, por isso mesmo, está agregada à cultura e, 
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por ser a escola o espaço do saber sistematizado, faz-se necessário apresentar os 
conhecimentos de forma contextual. 
Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com o Currículo 
em Movimento da Educação Básica e com o Projeto Político Pedagógico Professor 
Carlos Mota, da Secretaria de Educação do DF, a Escola Classe 02 de Vicente 
Pires baseia sua prática educativa nos três eixos integradores dos conteúdos do 
Currículo: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 
Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.   
Essa proposta tem como centro uma educação humanizadora que busca reduzir 
as desigualdades sociais, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, bem 
como a consciência ambiental, considerando de fundamental importância a 
necessidade de que sujeito perceba-se parte do sistema vital do planeta. 
Os princípios básicos desse Projeto Político-Pedagógico estão diluídos nos três 
eixos transversais, acima citados, de forma global possibilitando entrelaçar os 
sentidos sem engessá-los em conceitos estanques. Incentivando a reflexão crítica, 
a síntese, a análise, a problematização e aplicação desses conceitos, dando-lhes 
sentido social e político. Atrelados aos eixos transversais estão os eixos 
integradores: alfabetização, letramento e ludicidade observados de modo a 
estimular a criatividade, a curiosidade, a emoção e as diversas manifestações 
artísticas e culturais. Dessa forma, podemos notar em todas as instâncias da 
educação atendida pela instituição, de maneira interdisciplinar, discussões sobre: 
- O resgate dos valores sociais que promovam o convívio harmonioso; 
- A inclusão social; 
- A valorização do outro; 
- A minha história, a história do outro e a construção de uma trajetória em 

comum; 
- Aceitação das raízes do povo brasileiro como herança cultural; 
- A sustentabilidade como forma de preservação e manutenção do meio 

ambiente. 
- O incentivo à aceitação dos avanços tecnológicos como facilitadores da vida 

diária. 
 
A Escola Classe 02 de Vicente Pires tem ciência da importância da construção 
coletiva no processo ensino-aprendizagem. Portanto, todo esse trabalho é feito 
levando em conta o que o nosso aluno traz, ajudando-o a transformar seu 
conhecimento, tornando-o um multiplicador dessas práticas no meio onde vive. 
Sabemos também, da nossa responsabilidade como aparato social propondo 
parceria à comunidade escolar para que juntos, falando a mesma linguagem, 
conquistemos a vivência da cidadania. 
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6 - Objetivos de Ensino para o Ensino Fundamental  
  
 Os objetivos específicos para esse estágio do ensino são pautados nas DCNs 
e pelas Diretrizes Pedagógicas da SEEDF. E norteiam todo nosso fazer pedagógico: 
 
 Promover as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a 
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 
para a Sustentabilidade; 
 

 Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo 
vivência de diversos letramentos; 

            

 Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 
histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da 
economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos, e de 
princípios em que se fundamentam a sociedade brasileira, latino-americana e 
mundial; 

 

 Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos 
éticos e corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de 
acesso, permanência e formação integral dos estudantes; 

 
 Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz 

de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, 
na perspectiva do protagonismo infanto-juvenil. 

 

6.1 - Objetivos gerais da Instituição 
 

 Garantir oportunidades para que todos os educandos consolidem as 
aprendizagens previstas para cada etapa na idade certa. 

 
 Ressignificar os tempos e espaços escolares como forma de ampliar as 

possibilidades para as aprendizagens, admitindo a escola como o lugar 
onde as subjetividades se encontram e lugar de construção de  

 

conhecimento, possibilitando ao educando tornar-se um sujeito social pleno. 
 

 Desenvolver nos alunos atitudes que visem à sustentabilidade, refletindo de 
forma contextualizada e interdisciplinar a partir dos componentes 
curriculares, ressaltando a importância da harmonia entre os seres e a 
natureza para a preservação da vida na Terra. 
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 Sensibilizar a comunidade escolar para a convivência respeitosa referente 
à diversidade por meio de ações integradoras que favoreçam uma 
convivência não excludente. 
 

 Garantir a permanência e o aproveitamento escolar, buscando dialogar com 
as famílias no intuito de ajudá-las a compreender que a escola é uma 
prioridade para as crianças. 

 
 
6.2 - Objetivos específicos da Instituição de Ensino 
 

 Propiciar ao educando espaço onde ele possa apropriar-se do 
conhecimento; 
 

 Desenvolver estratégias pedagógicas visando a consolidação das 
aprendizagens junto a equipe pedagógica; 
 

 Fornecer meios para que ele possa analisar e transformar o conhecimento 
adquirido; 

 

 Incentivar o aluno a repensar o meio onde está inserido observando sua 
estrutura ambiental, a sustentabilidade e a relação do homem com o meio 
ambiente como forma de preservação da vida na terra; 

 

 Desenvolver ações integradoras com vistas ao respeito da diversidade 
cultural, racial, etimológicas e regional.  

 
 

7 - Concepções Teóricas 
 
 
O grupo de trabalho da Escola Classe O2 de Vicente Pires acredita que o trabalho 
pedagógico necessita de uma base comum, um norte. O Currículo em Movimento da 
Educação Básica nos indica a direção. Ao nos apropriarmos das aprendizagens 
previstas para serem consolidadas em cada uma das etapas da educação temos uma 
ideia de como direcionar nosso trabalho, planejar nossas ações. 
É importante ressaltar que associamos a aprendizagem à interação. Reelaborar um 
conhecimento prévio é bem mais prazeroso quando podemos compartilhá-lo com 
outro, expor nossa opinião e ouvir a de outros e, juntos despertar para novos 
conceitos.  
Para que esta prática esteja impregnada em nosso dia a dia temos que valorizar o 
conhecimento que nosso aluno traz para a escola e incentivá-lo a lançar sobre essa 
bagagem a luz da ciência e assim é possível tirá-lo do senso comum e depositá-lo no 
campo no conhecimento historicamente construído.  
Para que esse trabalho seja exitoso devemos ter em mente que os conhecimentos 
não são estanques. Estão em constante simbiose. Portanto, não podemos engessá-
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los. Ao contrário disso, precisamos aproveitar as oportunidades para contextualizá-
los, correlacioná-los, estabelecer uma relação entre a teoria e a prática e emprestar  
a eles uma roupagem que atenda as especificações locais e desperte a curiosidade, 
a criatividade e a emoção de nossos alunos. 
Visto que estamos empregando características emancipatórias às nossas práticas 
pedagógicas devemos ter um olhar diferenciado para a avaliação. Essa deverá 
privilegiar o caráter qualitativo em detrimento do quantitativo, classificatório e 
excludente. Deve servir para verificar o quanto conseguimos avançar e fundamentar 
ações interventivas para que todos possam caminhar.  
 
 

 8 - Organização do trabalho pedagógico da escola 

 

A Lei nº 9.394/96, artigo 21, divide a educação básica em três etapas: educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio. A Escola Classe 02 de Vicente Pires 
oferta o Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano do ensino fundamental de 
9 anos). A organização escolar está adequada à Portaria Nº 285/2013 que 
regulamenta o Projeto de Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens 
na Educação Infantil e Ensino Fundamental/ Anos Iniciais, como a instituição 
passou a não atender mais a Educação Infantil, desde 2019, o ensino é organizado 
em dois Blocos do II Ciclo. A escola atende também, a modalidade sugerida na 
LDB como educação inclusiva. Em regime anual de 200 dias letivos e carga horaria 
semanal de 25 horas.  
 
 

 Coordenação Pedagógica 
 

A fim de atingir o objetivo de proporcionar ao educando a oportunidade de 
desenvolver-se integralmente, levando em consideração a construção significativa 
do conhecimento, a equipe pedagógica da escola aproveita, efetivamente, os 
espaços propícios para planejamento, avaliação coletiva e momentos para 
formação. A Coordenação Pedagógica Coletiva é o momento em que a diretora, 
vice-diretora, coordenadora, professoras e as equipes especializadas se reúnem 
para avaliar onde estamos, planejar as ações que nos conduzam até onde 
queremos chegar, assim também como propiciar momentos para estudo e 
formação. A coordenação individual é o complemento da coletiva, é o momento de 
planejar as atividades por etapa. Para coordenar esse trabalho contamos com 
duas coordenadoras e um apoio pedagógico readaptado que também exerce a 
função de coordenadora pedagógica. Tudo isso acompanhado pela diretora e pela 
vice-diretora da instituição. 
 
A Coordenação Coletiva, como requer a necessidade, “precisa consolidar-se como 
espaço-tempo de reflexões geradas pelos processos formativos e de auto  
formação, contemplando o processo de ensinar e aprender, os planejamentos, 
interdisciplinares, o compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas e  
inclusivas, conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e auto 
avaliação e articulação do coletivo em torno da construção do PPP” (Orientações 
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Pedagógicas para a Elaboração do Projeto Político Pedagógico). Também é um 
momento de estudos teóricos e oficinas práticas proporcionando a formação 
continuada dos agentes educadores, ações promovidas pela instituição, pela 
CRET ou pela SEE. 
 

 Conselho de Classe 
   

O Conselho de Classe é uma Instância Colegiada cuja função é acompanhar as 
ações pedagógicas desenvolvidas como um todo e as práticas individuais no intuito 
de avaliar o êxito do processo de aprendizagem. Para tanto, deve ser formado pela 
equipe pedagógica da escola e, no caso específico de escolas cuja turma tem 
apenas um professor responsável, ele deverá participar.  
No caso da Escola Classe 02 de Vicente Pires, acreditamos que os professores 
que trabalham com a mesma fase devem participar juntos, visto que o 
planejamento, a execução e a avaliação dessas ações são pertinentes a todos e 
as experiências de uns podem orientar a prática de outros. Considerando essas 
características, o conselho de classe é realizado bimestralmente, com a 
participação de toda equipe pedagógica: gestor, professores regentes, 
coordenadores, pedagogo do EEAA, orientadores educacionais, professor de Sala 
de Recursos, professor readaptados que atuam como apoio pedagógicos que 
desenvolvem projetos específicos com atendimento a alunos com dificuldades no 
processo de aprendizagem. São pontuados avanços no processo, discutidas e 
sugeridas estratégias relevantes que possam auxiliar o trabalho   e as 
necessidades no processo de formação integral dos alunos. O conselho de classe 
é um recurso pontual de acompanhamento e avaliação de todas as estratégias 
pedagógicas realizadas sendo sempre registradas em ata própria. 
 

 Equipe Especializada 
 

A Equipe de Apoio a Aprendizagem é formada por uma pedagoga que faz 
atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem. Com a ajuda de testes 
padronizados podendo encaminhar para investigação especializada e médica. 
Infelizmente, desde início de 2019 a Equipe deixou de contar com o 
acompanhamento da psicóloga da SEEDF, prejudicando a celeridade dos 
processos de investigações de alunos que apresentam dificuldades acentuadas no 
processo de aprendizagem.  
A professora da Sala de Recurso faz atendimento especializado aos alunos 
diagnosticados com deficiência Intelectual, deficiência física e transtorno global. 
 

 Orientação Educacional 
 
Considerando o princípio da ação coletiva, contextualizada e integrada ao Projeto 
Político Pedagógico, o Orientador Educacional acompanha os estudantes, 
familiares e profissionais da educação, articulando todas as ações envolvendo a 
comunidade escolar. Visando, assim a aprendizagem e o desenvolvimento integral 
do aluno. Assim sendo, sua atuação é direta com todos os agentes envolvidos no 
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processo, panejando, implantando e implementando as ações de orientações 
educacionais. 
 

 Educadores Sociais Voluntários 
 
Com o intuito de acompanhar e garantir o atendimento dos ANEEs, resguardando 
seus direitos, a instituição conta com o apoio de Educadores Sociais Voluntários, 
que são acompanhados pelo responsável da Sala de Recursos, Coordenação e 
equipe gestora. São 03 educadores no matutino e 01 no vespertino. O atendimento 
é realizado individualmente no período de 04 horas diárias, de acordo com a 
especificidades dos estudantes, acompanhando as atividades em sala de aulas. 
 
 
Todos os alunos da escola participam das estratégias pedagógicas previstas para 
proporcionar maiores oportunidades de avanço nas aprendizagens. 
Conforme previsto nas Diretrizes de Avaliação Educacional a escola oferece 
oportunidades de recuperação aos alunos que apresentam baixo rendimento 
escolar “...12recomenda-se a realização de intervenções pedagógicas contínuas 
junto a todos os estudantes, sempre que suas necessidades de aprendizagem 
forem evidenciadas”. (2014, p. 23). Essa intervenção é realizada por meio de 
estratégias diversificadas e diferenciadas com o objetivo de atingir o educando em 
suas especificações de aprendizagem. São exemplos dessas atividades o 
reagrupamento (interclasse e intraclasse), projetos interventivos pontuais e o 
Projeto Interventivo “Vencendo as Dificuldades para as Aprendizagens em Leitura 
e Escrita”, que é contínuo na oferta e pontual para o público alvo. Além dessas 
estratégias, as atividades enviadas para casa oferecem uma chance para que o 
educando possa consolidar as aprendizagens propostas em sala. 
Para focar nossa observação nas etapas de ensino oferecidas pela instituição faz-
se necessário a menção das competências para a Educação Básica: 
 
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. Apreensão da norma padrão da língua portuguesa e compreensão de suas 
variedades linguísticas e das várias linguagens: corporal, verbal e 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 social. 

3. Conhecimento e compreensão das semelhanças e diferenças culturais, 
religiosas, étnico-racionais, geracionais e de gênero, a fim de valorizar a 
sociodiversidade, ampliar a capacidade crítico-reflexiva, articulada à formação 
para o mundo do trabalho, priorizando a ética, o desenvolvimento da autonomia 
e do pensamento. 
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 Participação da Comunidade Escolar 
 
A Equipe Gestora busca promover momentos que proporcionam a 
participação da comunidade escolar. Considerando relevante a atuação da 
família no processo de desenvolvimento integral da criança. São 
promovidos bimestralmente Encontro com a Família, momentos que os 
responsáveis comparecem à escola para participar, vivenciar, apreciar a 
rotina pedagógica e os trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos filhos.  
Participam do Momento Cultural, prestigiam apresentações realizadas pelos 
alunos dentro dos temas desenvolvidos no bimestre, além do momento de 
encontro com o professor regente para ficar ciente dos avanços e 
necessidades apresentadas pela criança. Além desses Encontros com a 
Família bimestralmente, são realizadas reuniões sempre que surgem 
necessidades específicas, sendo convocado também o Conselho Escolar. 
Os pais ou responsáveis são incentivados, sempre que necessário, manter 
contato com o professor regente em seu horário de coordenação, com 
prévio agendamento, mantendo um diálogo aberto e acompanhamento 
sistematizado da vida escolar do aluno. 
 

 Conselho Escolar 
 
O conselho escolar composto por membros da comunidade escolar, 
representantes dos segmentos: pais/alunos, carreira magistério, carreira 
assistência, eleitos democraticamente, com voto secreto e facultativo, tendo 
o gestor como membro nato, em sua ausência ou impedimento será 
substituído pelo vice-diretor. O mandato é de três anos, sendo permitido a 
reeleição. As funções essenciais deste órgão são de natureza consultiva, 
fiscalizadora, mobilizadora e representativa de toda comunidade escolar. 
Órgão participativo presente nas decisões e direcionamentos de todo 
trabalho pedagógico, administrativo e financeiro. 
 

 Parceiros da Escola  
 
A Escola Classe de Vicente Pires mantém uma parceria ativa com o 
Conselho Tutelar de Vicente Pires, por considerar um órgão importante para 
a sociedade ao zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. A gestão da Escola Classe 02 de Vicente Pires vem 
desenvolvendo essa parceria desde 2012, obtendo consideráveis 
conquistas no acompanhamento familiar e resguardando direitos de nossos 
alunos, principalmente no âmbito pedagógico, promovendo e orientando às  
famílias em relação ao acompanhamento com diversos especialistas, 
quando se faz necessário; acompanhamento  e orientação com os 
responsáveis legais em caso de faltas frequentes ou excessivas que 
interferem na permanência da criança na escola e garantia de suas 
aprendizagens. Parcerias em ações sociais promovidas pela escola e com 
participação de vários setores da sociedade.  
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 Apoios pedagógicos 
 
Professores readaptados desenvolvem atendimentos específicos aos 
alunos, respeitando as restrições laborais, sendo considerado as 
orientações que constam nas fichas profissiográficas. São realizados 
projetos em sala de leitura, sala de informática, atendimento aos alunos com 
dificuldade de aprendizagem (atendimento em pequenos grupos ou 
individualmente)   

 
9- Estratégias de avaliação 
 
A avaliação, ação fundamental de toda prática pedagógica, pautará nos princípios da 

avaliação formativa – processual e contínua. Villa Boas (2006, p. 12) comenta que um 
dos “grandes desafios é a construção, pela equipe da escola, de processo que possibilite 
a realização diária da avaliação da aprendizagem do aluno por meio de todas as 
atividades desenvolvidas”. 
Avaliação consiste no processo de mediação entre o conhecimento e o desenvolvimento 

do aluno, quanto à reconstrução crítica e reflexiva do saber. Por isso, a ação avaliativa 
deve ultrapassar os limites quantitativos e observar as seguintes dimensões: diagnóstica, 
formativa, processual e contínua. Nesse sentido, avaliar se torna diferente de medir, 
apesar de incluir medida, mas nela não se esgota. Medir é ver a extensão de algo, avaliar 
é julgar essa extensão e, a partir dela tomar decisões. Dessa forma, a avaliação é a 
coluna vertebral de todo trabalho pedagógico. Por meio dela o (a) professor (a) conhece 
as necessidades individuais de sua turma. Podendo utilizar, como recomenda o 
documento de orientações das Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Educação, 
instrumentos avaliativos diversificados com objetivo de perceber o progresso dos alunos 
e a eficácia da metodologia adotada pronta para repensá-la quando necessário. 
Partindo dessa concepção, o grupo de professores desta Instituição Educacional utiliza 

o espaço-tempo da Coordenação Pedagógica Coletiva para planejar as ações 
pedagógicas coletivas, acompanhar sua execução e avaliar os resultados por meio de 
gráficos e quadros. Estudos devem ser feitos para que todos possam compreender a 
função da avaliação na organização de toda prática pedagógica.  As coordenações 
setorizadas são usadas para o planejamento das atividades semanais para cada ano e 
para análise dos resultados individuais. Assim, a avaliação poderá superar o ato de medir 
resultados para ser parte do processo de formação do educando e do educador como 
elemento de organização da prática pedagógica.  
Para que esse acompanhamento seja individualizado alguns cuidados devem ser 

observados: 
• Avaliações diagnósticas devem ser realizadas periodicamente, pois, por meio dos 

resultados obtidos delas o professor poderá planejar suas aulas e, em conjunto com a 
equipe pedagógica, construir ações interventivas como o reagrupamento (Inter e 
intraclasse) e os projetos interventivos. Podemos sugerir como instrumento de diagnose 
o teste da psicogênese da escrita (aplicado para o BIA): que consiste no ditado das quatro 
palavras e uma frase (alunos não alfabetizados); das dez palavras e um reconto de 
pequeno texto (alunos alfabetizados) ou um texto de autoria para os alunos que 
consolidaram o processo de alfabetização. 
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Durante a semana pedagógica, foi sugerido pela equipe pedagógica, com consenso de 
todos os presentes que a partir do 3º ano tivesse um foco maior para as produções 
textuais de autoria, deixando de lado o reconto de história, prática desenvolvida desde o 
primeiro ano com os alunos alfabetizados. Com intuito de desenvolver a autonomia nas 
construções textuais. Assim, no 3º ano, o teste da psicogênese das 10 palavras e o 
reconto da história seria aplicado apenas aos alunos que não tenham consolidado a 
alfabetização. Não esquecendo a aplicação de testes para verificação da consolidação 
do processo de alfabetização matemática. 
• É importante lembrar que a cada ação planejada corresponde uma execução e a essa 

corresponde uma avaliação com a finalidade de constatar os avanços ou a necessidade 
de redirecionar os esforços, ou seja, planejar outra ação. Em busca de garantir o direito 
de aprendizagem para todos. 
• Esses procedimentos devem ser registrados para que se possa conhecer a trajetória 

de cada criança. Para esse fim o professor pode lançar mão do portfólio, do caderno de 
observação e do diário, entre outros. 
No decorrer do bimestre, outros instrumentos de avaliação deverão ser utilizados para 

que a professora possa ter um conhecimento global de seu aluno e não limitá-lo a um 
único mecanismo de expressão. Dessa forma, a criança será livre para demonstrar a sua 
evolução cognitiva. Citamos como exemplo de possibilidades avaliativas a prova 
discursiva interdisciplinar, prova com consulta, observação, participação, debates, 
relatórios e trabalhos em grupo ou individuais. 
As ações planejadas para a escola constantes nessa Proposta Pedagógica também 
necessitam de avaliação contínua que deverá ocorrer em reuniões com a comunidade 
escolar, em auto avaliação, nos momentos da coordenação coletiva, conselhos de classe 
e Avaliações Institucionais previstas no calendário escolar. Essas avaliações visam à 
eficácia da proposta pedagógica ou sua reconstrução quando necessário. 
Falando especificamente sobre a Avaliação Institucional cuja finalidade maior é 
acompanhar os resultados da Proposta Pedagógica da escola, observando que metas 
foram cumpridas e quais objetivos não foram alcançados, para que se possa confirmar 
as estratégias usadas ou buscar alternativas para atingir o resultado esperado, 
ressaltamos que a SEEDF destina três dias no calendário escolar (Avaliação Pedagógica 
do Semestre/da Comunidade Escolar/dia letivo) para que toda comunidade escolar se 
encontre e discuta as ações desenvolvidas pela escola até aquele momento, como já foi 
descrito acima, porém constatamos que apesar das muitas tentativas e diferentes 
estratégias utilizadas, a participação dos pais foi mínima, limitando-se, algumas vezes, a 
presença dos funcionários que têm seus filhos matriculados na escola. Pensamos então, 
em uma participação indireta e enviamos questionários para serem respondidos em casa, 
anonimamente, e serem devolvidos à professora da criança que os repassa à equipe 
gestora para tabulação. Os dados são apresentados nos dias previstos no calendário e 
por meio de carta resposta enviada para casa. Não é a participação ideal, mas 
conseguimos um bom número de respostas e propostas. As crianças são estimuladas a 
manifestar sua opinião em sala de aula. As professoras utilizam diversos instrumentos 
para esse fim, tais como: Entrevista semiestruturada, estudos dirigidos, questionários e 
desenhos.  
Aqueles que participam, efetivamente, sugerem que essa avaliação seja feita com 
compactação de horário em um turno para que o grupo todo esteja unido. E ponderam 
que da maneira como é feita, na Coordenação Coletiva, a direção serve como ponte entre 
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um e outro turno. Assim, é meramente uma Coordenação Coletiva em que os outros 
segmentos participam. 
 

      10 - Organização da Proposta Curricular  

  

Ensino Fundamental 

 

É a etapa intermediária da educação básica e engloba o maior tempo de 
permanência somando nove anos, quando não há retenção. Por ser um período 
tão longo que abrange idades e necessidades bem diferentes foi subdividido em 
duas fases: anos iniciais e anos finais. A Escola Classe 02 de Vicente Pires, 
trabalha com os anos inicias do 1º ao 5º ano. 
 

 Competências para o Ensino Fundamental: 
 

1. Apropriação de conhecimentos, articulando-os e aplicando-os para elaboração 
de propostas que possam intervir na realidade, desenvolvendo a cooperação, 
coletividade, solidariedade e cidadania. 
 

2. Compreensão das diferentes linguagens: corporal, verbal/escrita, matemática 
e artística, científica e tecnológica, na perspectiva do letramento, construindo e 
aplicando conceitos das várias áreas de conhecimento para entender o mundo 
e a plena participação social. 

 
 

3. Identificação das semelhanças e diferenças culturais, religiosas, étnico-raciais 
e de gênero, valorizando a sociodiversidade e opondo-se à exclusão social e à 
discriminação. 
 

4. 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. 
 

5. Interpretação, seleção e organização de informações e dados apresentados 
por diferentes fontes para decidir e resolver situações-problema. 

 
“... Cabe ao/a professor/a que atua nas etapas e modalidades da 
Educação Básica, o cuidado com seus/suas estudantes. Isso significa 
propor um ambiente que estimule a criatividade, a investigação, a 
construção dos conhecimentos, envolvendo o ser humano em todos os 
seus aspectos e respeitando a identidade cultural e a pluralidade de 
significados que cada um tem da trajetória histórica de sua própria vida.” 
(Currículo da Educação Básica – Ensino Fundamental, p. 13) 
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Essa premissa possibilita entender qual a grande missão do professor “educar e 
cuidar”. Pensamento comprovado pela Resolução nº 4, de 13 de julho de 2012, em 
seu artigo 6º: 
 

“Na Educação Básica é necessário considerar as dimensões do educar 
e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a função 
social desse nível da educação, a sua centralidade, que é o educando, 
pessoa em formação na sua essência humana”. 
 

Portanto, pode-se concluir que a organização curricular deve respeitar essas 
necessidades básicas na formação do cidadão e atender ao proposto no Art. 32 
da LDB nº 9394/96:  

 
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; 
VI- o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
É importante ressaltar que por se tratar de uma fase extensa a Educação Básica 
considerada a maturidade dos educandos em cada fase para nortear o processo 
de aprendizagem. 

 

A Escola Classe 02 de Vicente Pires sustenta sua prática educativa nos eixos 

transversais propostos no Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; 

Cidadania em e para os Direitos Humanos e Educação para a sustentabilidade. 

Esses eixos estão diluídos no processo das aprendizagens previstas para cada 

Bloco, aproveitando as oportunidades de contextualização e flexibilização.  

No sentido de nortear as ações da escola alguns temas têm sido abordados 

interdisciplinarmente por meio de miniprojetos como, por exemplo:  

Cuida de mim; Respeito às diferenças; Bullying na escola, não!; Festa regional 

popular (Festa Junina);Jardins Sustentáveis; Encontro com a família; Momentos 

Culturais; Ações Sociais. 

Para que toda a escola tenha uma mesma linha de trabalho, o grupo pedagógico 

optou por um conjunto de metodologias que valorizam o conhecimento prévio do 

 aluno como ponto de partida. A estimulação é feita por meio de uma contação de 

história, de um filme, de uma música ou mesmo de uma citação feita pela 

professora. A partir daí surge, o diálogo onde a professora procura aproximar os 

alunos da organização lógica dos fatos para que eles possam compreendê-los e 

depois interagir com os outros em grupo ou em duplas, a fim de produzir ideias 

independentes e argumentar sobre o assunto proposto nos diversos componentes 

curriculares, tratados de maneira interdisciplinar em sequências didáticas. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

 
Os pilares de sustentação do Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe 02 
foram pensados para funcionar como eixos na construção das aprendizagens dos 
alunos respeitando o processo de aquisição próprio de cada fase e atender as 
solicitações legais no que diz respeito ao ensino de música, sexualidade, 
sustentabilidade, saúde, vida familiar e social, ECA, história e Cultura Afro-
Brasileira e indígena. 
O Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) preocupa-se em propor atividades que 
propiciam às crianças o contato com o mundo letrado de maneira sistemática e 
lúdica. Avaliando os progressos e resgatando àqueles que não conseguiram 
avançar por meio de reagrupamentos e ações interventivas pontuais. 
O trabalho com os 4ºs e 5ºs anos tem a intenção de dar continuidade ao processo 
de letramento iniciado no bloco do BIA, sendo que nessa fase supõe-se que o 
aluno pode ser explorado na sua dimensão cognitiva, afetiva, social e motora 
fazendo com que sejam ampliados seus conhecimentos linguísticos, matemáticos 
e tecnológicos. Não perdendo de vista as intervenções que se fizeram necessárias 
e intensificando as quatro práticas de alfabetização: leitura, interpretação, domínio 
do código e produção de textos não esquecendo a formação para o exercício da 
cidadania e o prosseguimento dos estudos. 
Como não há retenção no bloco de BIA às vezes é necessário reagrupar alunos 
dessa fase (4º e 5º ano) com alunos da 3ª etapa do BIA. E outras vezes, fazer 
intervenções no sentido de resgatar a autoestima daqueles que estão além da 
idade esperada para esse estágio do processo. Nesse momento contamos com o 
auxílio de vários seguimentos: direção, coordenação, sala de recursos, orientação 
educacional e equipe psicopedagógica. 
Os alunos com necessidades educacionais especiais participam dos 
reagrupamentos e dos projetos interventivos. Têm atendimento na sala de 
recursos e adequação curricular de acordo com a necessidade de cada um. Essa 
‘assistência visa à adaptação da criança, garantindo o direito à inclusão e sua 
permanência na escola em busca do sucesso escolar prazeroso. 
Além das ações interventivas: projeto interventivo, reagrupamentos, o aluno que 

tem dificuldades em acompanhar as atividades propostas em sala participa do 

reforço escolar, no contra turno, quando a professora regente julgar necessário, e 

tem direito a atendimento individualizado/diversificado em sala de aula.  

Para orientar o trabalho pedagógico nessa direção, devemos associar os eixos 

transversais do currículo aos eixos integradores dos Anos Iniciais: Alfabetização, 

letramento e ludicidade e observar os princípios da unicidade, interdisciplinaridade, 

contextualização e flexibilidade.  

A matriz curricular dos primeiros anos do ensino fundamental leva em 

consideração todo esse envolvimento que permeia a apropriação do letramento 

por meio do estabelecimento didático de habilidades e conteúdos e da construção 

do cidadão crítico. Usando o diálogo como eixo das relações e fundamento do ato 

de educar. (Diretrizes Pedagógicas, pág. 42, 2009/2012). 

 Linguagens: Língua Portuguesa, Arte e Educação Física; 
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 Matemática; 

 Ciências Humanas: História, Geografia e Ciências da Natureza; 

 Ensino Religioso. 

É importante ressaltar que os professores habilitados para atuar nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental deverão estar preparados para desenvolver atividades em 

todos os componentes curriculares e terá sob sua responsabilidade uma única 

turma durante 5 horas relógio com 20 minutos de intervalo todos os dias da semana 

(onde é desenvolvido o Projeto Recreio Divertido, onde além da ludicidade é 

desenvolvido com os alunos o incentivo à boa convivência num ambiente de paz, 

harmonia e respeito entre todos). Assim, perfaz um total de 25 horas de regência 

e 15 horas para planejamento das aulas, sendo 2ª e 6ª coordenação individual 

(podendo ser realizada fora do ambiente escolar) 3ª e 5ª coordenação individual 

na instituição e 4ª feiras coordenação coletiva, somando um total de 40 horas 

semanais de trabalho. 

A equipe pedagógica elaborou com base no estudo do Currículo em Movimento as 

Metas de Consolidação de Aprendizagem de cada etapa, considerando a leitura, 

escrita e conhecimentos matemáticos: 

 

 

 

 

 

METAS DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM – 1º ANO 

LEITURA ESCRITA CONHECIMENTOS 

MATEMÁTICOS 

 Ler e compreensão 

de diferentes 

gêneros textuais, 

identificando 

diferentes 

linguagens; 

 Selecionar 

informações 

necessárias para a 

compreensão do 

texto, de acordo 

com o objetivo de 

leitura proposto; 

 Levantar hipóteses 

durante a leitura, 

feita por outros 

 Participar de 

situações de produção 

oral e escrita de textos 

em diversos gêneros; 

 Conhecer e manusear 

diferentes suportes 

textuais; 

 Escrever um pequeno 

texto com 

compreensão, 

encadeamento de 

ideias e autonomia, a 

partir de assunto 

significativo e 

contextualizado; 

o Contar, comparar e 

ordenar a 

quantidade de 

objetos até 100 e 

apresentar o 

resultado por 

registros verbais e 

simbólicos, em 

situações de seu 

interesse, como 

jogos, brincadeiras, 

materiais da sala de 

aula, entre outros; 

o Compreender que o 

Sistema de 

Numeração 
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leitores ou com 

autonomia; 

 Apreciar a leitura 

em sua diversidade 

a fim de aprender a 

ler com prazer; 

 Identificar a 

função social de 

textos que 

circulam em 

campos da vida 

social dos quais 

participa. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprimorar-se como 

escritor; 

 

 

Decimal (SND) é 

composto por 10 

algarismos e que o 

valor do algarismo 

corresponde à 

posição que ele 

ocupa; 

o Identificar e 

resolver situações-

problema 

significativas de 

adição, subtração, 

multiplicação e 

divisão envolvendo 

as diferentes ideias 

por meio de 

registros pictóricos, 

orais ou por escrito 

de experiências 

vivenciadas a partir 

de jogos e 

brincadeiras; 

o Identificar o próprio 

corpo em suas 

dimensões e sua 

relação com o 

espaço físico; 

o Identificar a 

localização de 

pessoas e de objetos 

no espaço segundo 

um dado ponto de 

referência; 

o Identificar e nomear 

figuras planas 

(círculo, quadrado, 

triângulo, 

retângulo) em 

desenhos 

apresentados em 
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diferentes 

disposições ou em 

contorno de faces 

de sólidos 

geométricos; 

o Identificar a escrita 

de uma data, por 

meio da consulta do 

calendário, 

apresentando o dia 

da semana, o mês e 

o ano; 

o Reconhecer cédulas 

e moedas do 

Sistema Monetário 

Brasileiro por meio 

de atividades 

lúdicas; 

o Ler, interpretar e 

fazer uso das 

informações 

expressas em 

tabelas e em 

gráficos de colunas 

simples, na forma 

de ícones, símbolos, 

signos e códigos; 

o Identificar a ideia 

de grandezas: 

massa, 

comprimento, 

capacidade, 

temperatura e 

tempo. 

o  

 
LEITURA ESCRITA CONHECIMENTOS 

MATEMÁTICOS 

 Ler e interpretar 

diversos textos em 

 Reconhecer a 

finalidade de textos, 

o Reconhecer os 

diferentes 
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diversos gêneros, 

combinando 

estratégias de 

inferência e 

compreensão do 

texto lido; 

 Compreender o 

assunto principal 

do texto 

trabalhado; 

 Relacionar a 

função social de 

textos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbais e não verbais, 

lidos e produzidos 

oralmente e por 

escrito; 

 Escrever um texto 

com compreensão, 

encadeamento de 

ideias e autonomia, a 

partir de assuntos 

significativos e 

contextualizados; 

 Compreender a 

organização de ideias 

em parágrafos em 

produção de textos 

escritos em diferentes 

gêneros; 

 Escrever, revisar e 

reescrever textos 

(com o auxílio do 

professor) em 

diferentes gêneros, 

considerando um ou 

mais aspectos: 

coerência, coesão, 

pontuação, 

translineação, 

concordância 

nominal, 

concordância verbal, 

adjetivação e o uso de 

pronomes pessoais; 

 Nomear e utilizar 

diferentes tipos de 

letras; 

 Consolidar fonema e 

grafema na leitura e 

na escrita; 

 Reconhecer as 

diferentes estruturas 

empregos do 

número e saber 

utilizá-los em 

diferentes funções 

sociais; 

o Ampliar a 

contagem até 1.000; 

o Comparar ou 

ordenar 

quantidades por 

contagem ( 1 em 1, 

2 em 2, 3 em 3, 5 

em, 5, 10 em 10, 

100 em 100); 

o Compor e 

decompor números 

naturais de até três 

ordens, com suporte 

de material 

manipulável por 

meio de adição; 

o Estruturar a 

nomenclatura de 

centena; 

o Compreender o 

valor posicional dos 

números e a função 

do zero; 

o Resolver e elaborar 

problemas de 

adição e subtração, 

envolvendo 

números de até três 

ordens, com os 

significados de 

juntar, acrescentar, 

retirar, comparar e 

completar, 

utilizando-se de 
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silábicas para ler e 

escrever palavras e 

textos (CV, VC, 

CCV, CVC, CVV, V, 

CCVC, CVCC, e 

outros) e oposição 

surda sonora nas 

palavras; 

 Identificar e fazer uso 

de letras que têm mais 

de um som e que estes 

sons podem ser 

grafados com mais de 

uma letra (C/QU, 

G/GU, J, E ou I, O ou 

U, Z, R/RR, S/SS, M 

e N, NH, ~; 

 Segmentação de 

palavras no texto. 

 

estratégias pessoais 

ou convencionais; 

o  Reconhecer e 

aplicar diferentes 

ideias de 

multiplicação 

(dobro, triplo), 

soma de parcelas 

iguais, 

combinações e 

configuração 

retangular; 

o Compreender e 

aplicar diferentes 

ideias de divisão e 

partilha de 

medida(meio, 

metade, terça 

parte); 

o Construir 

sequências de 

números em ordem 

crescente ou 

decrescente; 

o Localizar objetos e 

pessoas no espaço, 

segundo um ponto 

de referência, 

utilizando termos 

que se referem à 

posição; 

o Analisar, comparar, 

construir e 

visualizar as figuras 

planas e os sólidos 

geométricos; 

o Compreender a 

ideia de grandezas 

de massa, 

comprimento, 
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capacidade, 

temperatura e 

tempo; 

o Realizar contagens 

considerando o 

valor de cédulas e 

moedas do nosso 

sistema monetário; 

o Ler, interpretar e 

fazer uso da 

informação em 

diversas situações e 

em diferentes 

configurações 

(anúncios, gráficos, 

tabelas, rótulos, 

propagandas); 

o Classificar 

resultados de 

eventos cotidianos 

como pouco 

provável, muito 

provável, 

improvável e 

impossível. 

 
 

METAS DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM – 3º ANO 

LEITURA ESCRITA CONHECIMENTOS 

MATEMÁTICOS 

 
• Ler e interpretar com 

autonomia, textos em 

diversos gêneros; 

combinando estratégias 

de antecipação e 

inferência para a 

compreensão; 
 

 
• Produzir textos escritos 

com autonomia nos mais 

variados gêneros, com base 

no planejamento, revisão e 

reescrita de textos 

produzidos; 
 

• Compreender e utilizar a 

organização de ideias em 

 

• Ler, escrever e comparar 

números naturais até a 

ordem de dezena de 

milhar, estabelecendo 

relações entre registros 

numéricos e o sistema de 

escrita. 
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• Identificar as 

características 

composicionais de 

gêneros textuais, 

relacionado-os ao 

contexto e ao assunto em 

uso; 

 

• Compreender a função 

social dos quais participa 

cotidianamente e nas 

mídias impressa de 

massa digital, 

reconhecendo para que 

foram produzidos, onde 

circulam, quem os 

produziu e a quem se 

destinam. 

 

 

parágrafos (início, meio e 

fim), na produção de textos 

escritos em prosa em 

diferentes gêneros; 

 

• Escrever com autonomia 

textos autorais e recontos 

em gêneros considerando 

um ou mais aspectos de 

cada vez: coerência, coesão, 

pontuação, concordância 

nominal e verbal, 

adjetivação e pronomes 

pessoais. 

 

 

 

• Compreender a 

identificação de 

quantidade de algarismos 

e da posição por eles 

ocupadas. 

 

• Compreender, resolver e 

formular situações- 

problema, envolvendo as 

quatro operações 

fundamentais aplicando as 

diferentes ideias. 

 

• Identificar regularidades 

em sequências numéricas 

recursivas. 

 

 

METAS DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM – 4º ANO 

LEITURA ESCRITA CONHECIMENTOS 

MATEMÁTICOS 

 

•  Atingir o nível de 

fluência respeitando a 

intencionalidade das 

frases,  observando os 

aspectos gramaticais que 

envolvem a pontuação e  

compreensão dos 

diversos tipos de textos. 

 

• Identificar as 

características que 

diferenciam as tipologias 

(suspense, causo, 

 

• Produzir um texto 

observando as 

características do gênero 

textual e suas finalidades, o 

suporte por meio do qual 

será divulgado e o 

destinatário; bem como sua 

organização interna em 

diferentes tipos textuais. 

 

• Refletir, revisar e 

reescrever textos, 

considerando um ou mais 

aspectos a seguir( 

 

• Compreensão do sistema 

de numeração decimal até 

a dezena de milhar, 

reconhecendo suas 

propriedades. 

 

•Composição e 

decomposição dos 

números por meio de 

adição e multiplicação por 

potência 10. 

 

• Desenvolver potência de 

cálculo. 
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anedotas, prosa, poema, 

poesia, conto, crônica). 

 

• Identificar e 

compreender 

informações explícitas 

em textos não literários 

(gráficos, bulas, tabelas, 

desenhos, etc. ) 

 

Leitura 

 

• Atingir a competência 

para estabelecer a 

discussão do texto 

levantando hipóteses que 

serão confrontadas com a 

interpretação real do que 

se quer no texto. 

 

•Identificar os aspectos 

intertextuais e implícitos 

de um texto por meio das 

leituras inferencial 

objetiva, imediata e 

avaliativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organização de parágrafos, 

sequência lógica de ideias, 

mecanismos de coerência e 

coesão, pontuação e escrita 

correta das palavras. 

 

• Aplicar vocabulário 

específico ao gênero 

produzido, atentando-se 

para características 

distintas, tais como: 

regionalismos, expressões 

científicas e expressões 

literárias, bem como os 

aspectos gramaticais. 

• Reconhecer regularidades 

e irregularidades 

ortográficas aplicadas ao 

texto. 

 

•Utilizar a linguagem 

formal ou informal de 

acordo com as exigências 

das situações comunicativas 

com o intuito de ampliar 

conhecimentos já 

internalizados. 

 

 

 

• Estabelecer relações de 

ordem de números 

naturais na reta numérica. 

 

• Ampliar procedimentos 

operatórios, de adição, 

subtração, multiplicação e 

divisão dos números,  por 

meio de situações 

problemas. 

 

• Resolver e elaborar 

situação problema de 

adição e subtração, 

utilizando de todas as 

ideias das 4 operações. 

 

• Desenvolver o cálculo 

mental. 

•Relacionar a 

representação decimal 

(décimos e centésimos) 

com a representação do 

sistema monetário. 

 

•Fração: equivalência de 

frações, parte/todo e 

quantidade. 

 

•Pensamento algébrico - 

Identificar regularidades 

em sequência numéricas 

compostas por múltiplos 

de um número natural. 

 

•Reconhecer a relação de 

igualdade existente entre 

dois termos. 
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•Determinar o número 

desconhecido que torna 

verdadeira uma igualdade. 

 

•Grandezas e medidas: 

medir, comparar e estimar 

área de figuras planas. 

Realizar leituras de 

medidas em instrumentos 

convencionais e não 

convencionais. 

 

•Resolver situações 

problemas envolvendo 

transformações as 

principais unidades de 

tempo.Unidade de tempo - 

construção do relógio, ler 

e registrar medidas e 

intervalos de tempo em 

horas, minutos e 

segundos. 

 

•Resolver e laborar 

problemas que envolvem 

situações de compra e 

venda e formas de 

pagamento. 

 

Geometria - Descrever 

trajetórias e localização de 

pessoas e objetos no 

espaço. 

 

•Distinguir as figuras 

geométricas no meio 

ambiente e utilizá-las para 

representá-lo. 
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•Identificar semelhanças e 

diferenças (quanto ao 

número de lados, ângulos 

e vértices) entre os 

polígonos. 

 

•Reconhecer e estudar os 

elementos           (bases, 

números de faces, vértices 

e arestas) das figuras 

espaciais, cilindros, cones, 

pirâmides. 

 

Probabilidade e estatística 

 

• Ler e interpretar 

informações em tabelas e 

gráficos; 

 

•Realizar pesquisa e 

organizar os dados em 

tabelas e gráficos; 

 

•Identificar entre eventos 

aleatórios aqueles eventos 

que tem maior chance de 

ocorrência. 

 

 

 

METAS DE CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM – 5º ANO 

LEITURA ESCRITA CONHECIMENTOS 

MATEMÁTICOS 

 

•Realizar as leituras 

avaliativa, inferencial e 

objetiva. 

 

 

• Produzir textos de 

diferentes gêneros 

adequados aos objetivos e 

finalidades; destinatários, 

interlocutores e o contexto 

de circulação. 

 

• Compreender o sistema 

de numeração decimal até 

a classe dos milhares. 

 

•Resolver e elaborar 

situações problema de 
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•Identificar os gêneros 

textuais de acordo com 

suas características. 

 

•Ler com fluência 

aplicando ênfase e 

entonação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organizar textos nos 

aspectos: paragrafação, 

sequência lógica de ideias, 

coerência e coesão, 

pontuação e ortografia. 

 

• Autonomia na produção e 

revisão de textos. 

 

• Ampliar vocabulário a 

partir do uso do dicionário, 

leitura de livros entre 

outros. 

adição, subtração, 

multiplicação e divisão 

com números naturais e 

racionais. 

 

•Construir a noção de 

equivalência a partir da 

relação de igualdade entre 

quaisquer números. 

 

•Reconhecer e 

correlacionar as diferentes 

contextos no cotidiano. 

 

•Ler, interpretar e 

compreender informações 

por meio de gráficos. 

 

•Associar figuras 

espaciais as suas 

planificações; analisar, 

nomeara e comparar seus 

atributos. 

 

• Calcular perímetro e 

área de figuras planas 

utilizando malha 

quadriculada. 
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GDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. Brasília, 

2014. 

 

GDF. Orientação Pedagógica – Projeto Político-Pedagógico e Coordenação 

Pedagógica nas Escolas. Brasília, 2014. 

 

GDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos. 

Brasília, 2014. 
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA – GESTÃO PEDAGÓGICA / ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1.Ressignificar os 

tempos e espaços 

escolares como 

forma de ampliar 

as possibilidades 

para as 

aprendizagens, 

admitindo a escola 

como o lugar onde 

as subjetividades 

se encontram e 

lugar de 

construção de 

conhecimento, 

possibilitando ao 

educando tornar-

Proporcionar a 100% dos 

alunos a oportunidade de 

usufruir de espaços 

educativos dentro da 

escola, e estender esses 

espaços aproveitando 

aqueles existentes na 

comunidade e no 

entorno. 

 

Destinar 84% dos 

espaços internos da 

escola para atender aos 

propósitos pedagógicos, 

sendo 56% 

disponibilizados para 

salas de aula. E os 

Adquirir mais 

computadores para o 

Laboratório de 

Informática, podendo 

assim com que a 

utilização seja individual; 

 

 Ampliar o acervo da sala 

de leitura; 

 

 Reformar o parquinho 

proporcionando maior 

segurança e divertimento 

às crianças. 

 

Adquirir um bebedouro 

para a entrada da escola; 

Nas reuniões 

pedagógicas; 

 

Em reuniões com as 

Instâncias 

Colegiadas; 

 

 

Nas coordenações 

coletivas e reuniões 

pedagógicas. 

 

Equipe 

pedagógica e 

Equipe gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

de 2020. 
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se um sujeito 

social pleno. 

outros 16% restantes 

para a esfera 

administrativa. 

 

 

Construir um espaço 

destinado ao refeitório e 

auditório. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

2. Desenvolver 

nos alunos 

atitudes que visem 

à sustentabilidade, 

refletindo de forma 

contextualizada e 

interdisciplinar a 

partir dos 

componentes 

curriculares, 

ressaltando a 

importância da 

harmonia entre os 

seres e a natureza 

para a 

preservação da 

vida na Terra. 

Proporcionar a todos os 

alunos oportunidades de 

compreender a relação 

entre preservação e vida 

saudável. 

Inserir, no contexto de 

sala de aula, orientações 

de preservação dos 

espaços, objetos e 

utensílios de uso 

coletivo. 

 

Promover pesquisas e 

entrevistas feitas pelos 

alunos alfabetizados a 

fim de que conheçam o 

perfil da comunidade 

onde vivem, percebam 

suas potencialidades e 

fragilidades e descubram 

como poderiam colaborar 

Nos Conselhos de 

Classe; 

 

Nas reuniões 

pedagógicas. 

 

Nas reuniões 

bimestrais entre 

pais e mestres; 

 

 

Reflexão com os 

alunos sobre as 

aprendizagens 

realizadas. 

 

 

Equipe 

pedagógica. 

 

Equipe gestora. 

 

 

 

Professores. 

 

 

 

 

Estudantes. 

 

 

 

 

Durante o ano 

letivo de 2020. 
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para seu 

desenvolvimento. 

 

Fazer levantamento por 

meio de pesquisa e/ou 

observação dos 

problemas ambientais 

presentes no dia a dia da 

comunidade e relacioná-

los aos danos que 

podem causar e buscar 

maneiras de solucioná-

los ou minimizá-los, 

utilizando o material 

didático disponível, inter-

relacionando os 

componentes 

curriculares. 

 

Implementar o projeto 

literário LER...  UMA 

INCRÍVEL AVENTURA 

 

 

Nas coordenações, 

reuniões 

pedagógicas e 

avaliações 

institucionais, 

oportunidade em 

que participa toda a 

comunidade 

escolar. 

 

 

 

Toda equipe 

pedagógica da 

escola participará 

das etapas de 

planejamento, 

culminância e 

avaliação. 

O professor 

regente cabe a 

condução 

 

 

 

Coordenadores 

da Sala de 

Leitura e 

professores 

regentes. 

 

 

 

 

No primeiro 

semestre de 

2020. 
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Dar continuidade ao 

projeto INTERAGINDO 

SABERES 

 

Dar continuidade ao 

Projeto de Informática 

CONECTADO AO 

MUNDO. 

 

Dar continuidade ao 

Projeto RECREIO 

LEGAL: CONVIVÊNCIA 

DIVERTIDA E PACÍFICA 

 

 

 

Toda equipe 

pedagógica 

 

 

Coordenadores 

da Sala de 

Informática e 

professores 

regentes 

 

Equipe Gestora, 

Orientação 

Educacional e 

Apoio de direção 
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3. Sensibilizar a 

comunidade 

escolar para a 

convivência 

respeitosa 

referente à 

diversidade, de 

pessoas e de 

opiniões, por meio 

de ações 

integradoras que 

favoreçam uma 

convivência não 

excludente. 

Realizar Encontros com a 

Família a fim de propagar 

o trabalho desenvolvido 

na escola, não tendo o 

caráter apenas de tomar 

ciência do rendimento 

escolar no período. 

Incluir a família na 

agenda escolar 

convidando-a para 

acompanhar as 

aprendizagens 

consolidadas pelas 

crianças por meio de 

apresentações artísticas, 

exposições ou feiras 

culturais que deverão 

contemplar os temas 

propostos para o 

período. 

Convidar os pais ou 

responsáveis para 

participarem de reuniões 

quando se fizer 

necessário, em conjunto 

com os professores, 

equipes especializadas e 

direção. 

Nas reuniões 

bimestrais entre 

pais e mestres; 

 

Nas Coordenações 

Coletivas; 

 

 

Nas Avaliações 

Institucionais. 

 

 

 

 

 

Equipe 

pedagógica, 

Equipe gestora e 

professores. 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro e 

segundo 

semestres de 

2020. 
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Elaborar questionários 

objetivos para que os 

pais possam avaliar as 

ações da escola, dando 

sua contribuição 

administrativa, financeira 

e pedagógica. 
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4. Garantir 

oportunidades 

para que todos os 

educandos 

consolidem as 

aprendizagens 

previstas para 

cada etapa na 

idade certa, a 

partir do direito ao 

acesso, 

permanência e 

aproveitamento 

escolar.  

 

 

 

Atender 100% dos alunos 

com dificuldades de 

aprendizagem em ações 

interventivas. 

Reduzir o total de 

distorção idade/série em 

60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosticar os alunos 

que apresentem 

dificuldades de 

aprendizagem, apesar de 

estarem na Etapa 

adequada para a idade, 

propor reagrupamento 

interclasse (em cada 

bimestre), intraclasse e  

intervenções pontuais, 

quando a demanda 

assim solicitar, e reforço 

escolar quando se 

apresentar a 

necessidade. 

 

Dar continuidade aos 

projetos  

 Reforço com 
intervenções na 
leitura, 

 

Nas reuniões 

pedagógicas e 

Conselhos de 

Classe. 

 

 

 

 

 

 

Nos Conselhos de 

Classe e 

coordenações 

setorizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 

pedagógica, 

coordenadoras e 

professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor 

readaptado 

No início do ano 

letivo e ao longo 

do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 
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interpretação e 
produção textual. 
 
 

 Toda criança é um 
ser matemático. 
 

Implementar a Oficina de 

produção de textos para 

os professores, com 

estratégias pedagógicas 

a serem desenvolvidas 

em sala de aula. 

Fazer levantamento 

numérico e nominal dos 

alunos com defasagem 

idade/série. 

 

Diagnosticar as 

dificuldades específicas 

dos alunos em 

defasagem e propor 

Nas coordenações 

setorizadas 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Mônica Pivante 

( Professora 

readaptada) 

 

Coordenação 

 

 

Equipe de 

secretaria 

 

 

Equipe 

pedagógica, 

coordenadoras e 

professores 

regentes. 

 

 

 

 

 

 

 

No início do ano 

 

 

Bimestralmente 

ou quando 

necessário. 
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Proporcionar a todos os 

alunos portadores de 

necessidades especiais 

de aprendizagem 

atendimento na Sala de 

Recurso ou SEAA, de 

acordo com a 

especificidade de cada 

um. 

ações interventivas 

contínuas e 

diversificadas, incluindo 

grupos de alunos que 

apresentarem 

dificuldades 

semelhantes. 

 

 

Oportunizar atendimento 

especializado em Sala 

de Recurso e no SEAA 

aos alunos com 

necessidades especiais 

de aprendizagem, bem 

como garantir-lhes o 

direito à adequação 

curricular. 

 

 

 

 

 

 

Equipes de apoio 

e Sala de 

Recursos 

 

Ao longo do 

ano, de acordo 

com horários 

estabelecidos.  
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ESCOLA CLASSE 02 DE VICENTE PIRES 

PLANO DE AÇÃO 2020 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

“... mire, veja: o mais importante e bonito do mundo é isto; que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas 

que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. “É o que a vida me ensinou.” (João Guimarães Rosa) 

A coordenação pedagógica é um espaço de construção reflexiva, crítica, dinâmica e avaliativa que objetiva promover ações 

pedagógicas que promovam desenvolvimento global dos educandos. Para confirmar o registrado cito o Regimento da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal (2015) em seu artigo 119:  

Art. 119. A Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de reflexões sobre os processos pedagógicos de ensino e de 

aprendizagem e formação continuada, tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de 

dar suporte ao Projeto Político Pedagógico. 

OBJETIVOS GERAIS 

● Sistematizar as ações do Serviço de Coordenação Pedagógica conforme preconiza o Regimento da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal (2015) em seus artigos 119, 120 e 121;  
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● Dar suporte ao Projeto Pedagógico desta Unidade Escolar para o ano de 2020 em consonância com o Currículo em Movimento 

da Educação Básica e as Orientações Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 

 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias Envolvidas 

na Ação 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

Articular as ações 

pedagógicas entre 

coordenação, 

docentes, equipe 

gestora e demais 

segmentos 

participantes da 

organização 

pedagógica da 

Unidade Escolar 

Realização do 

planejamento das 

atividades 

pedagógicas para a 

Semana 

Pedagógica;  

Realização das 

coordenações 

Professores, 

coordenadores, 

Equipe Pedagógica, 

Coordenadores 

intermediários da 

Unieb/Cret; 

Professores com 

formações 

Toda equipe 

pedagógica 

(professores 

regentes, 

readaptados, OE, 

EEAA, Sala de 

Recursos e Equipe 

Gestora. 

Semana Pedagógica 

e ao longo de todo 

ano letivo. 

Os momentos 

avaliativos serão 

realizados nas 

coordenações, 

avaliações 

institucionais e 

Conselhos de 

Classe. 
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setorizadas de forma 

integrada entre os 

professores 

regentes/coordenad

ores e apoio 

pedagógico. 

específicas nas 

áreas abordadas; 

OE; EEAA, 

Equipe Gestora 

Divulgar e incentivar 

a participação dos 

professores em 

todas as ações 

pedagógicas 

promovidas pela 

SEEDF, conforme 

orientação dos 

gestores. 

Apoiar os 

professores no 

desenvolvimento 

diário das atividades 

em sala de aula. 

 

    

Estimular, orientar e Realização de     
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acompanhar o 

trabalho docente na 

implementação do 

Currículo da 

Educação Básica e 

das Orientações 

Pedagógicas da 

SEEDF, por meio de 

pesquisas, de 

estudos individuais e 

em equipe, e de 

oficinas pedagógicas 

locais, assegurando 

a Coordenação 

Pedagógica como 

espaço de formação 

continuada. 

 

Coordenações 

Coletivas 

propositivas 

buscando à reflexão 

da práxis 

pedagógica, 

alinhada ao Currículo 

em Movimento. 

 

Acompanhar o 

processo de 

aprendizagem e 

desenvolvimento dos 

estudantes. 

 

Dialogar, orientar, 

auxiliar os 
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Divulgar, estimular e 

apoiar o uso de 

recursos 

tecnológicos no 

âmbito da unidade 

escolar  

 

Colaborar com os 

processos de 

avaliação 

institucional, 

articulando os três 

níveis de avaliação, 

com vistas à 

melhoria do processo 

de ensino e 

aprendizagem e 

recuperação dos 

professores quanto a 

questões que 

envolvam o viés 

pedagógico da UE; 

Planejar e  coordenar 

ações pedagógicas 

no âmbito da UE, 

considerando os 

aspectos inclusivos e 

adequações quando 

necessário 

 

Estimular estudos e 

reflexões sobre as 

problemáticas 

presentes no dia a 
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rendimentos/desemp

enho escolar. 

Mediar o processo de 

construção de 

saberes numa visão 

democrática e 

inclusiva. 

Coordenar os 

processos de 

avaliação e emissão 

de relatórios dos 

estudantes de 

acordo com as 

instruções 

normativas da 

dia do contexto 

escolar, 

principalmente 

aquelas que 

impactam no 

andamento do 

trabalho pedagógico 

da UE; 
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Secretaria de 

Educação. 

Identificar, elaborar e 

organizar recursos 

pedagógicos que 

colaborem para o 

processo inclusivo;  

Efetivar contatos e 

ações com áreas 

afins ao trabalho 

educacional com 

vistas a enriquecer o 

processo de 

formação educativa e 

social do educando;  
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Viabilizar eventos 

que propiciem o 

desenvolvimento e 

integração dos 

alunos em diversos 

contextos sociais, 

culturais e lazer; 

Contribuir para o 

aprimoramento do 

trabalho do professor 

na perspectiva 

inclusiva, por meio 

de atividades que 

estimulem o estudo, 

a pesquisa e a busca 

de novas 

metodologias, bem 
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como a troca de 

experiências em 

grupos de estudo 

para melhor atender 

o aluno com 

necessidades 

educativas especiais. 

“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações 

serão necessários hoje, para merecermos um futuro. O produto final do planejamento não é a informação: é sempre o trabalho.” (Peter Drucker). 
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PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – 2020 

Objetivo Metas Ações Avaliações das 

ações 

Responsáveis Cronograma 

 

*Assessorar a 

prática pedagógica e 

acompanhar o 

processo de ensino-

aprendizagem em 

suas perspectivas 

preventiva, 

institucional e 

interventiva de 

alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Proporcionar espaços e 

subsídios que melhorem a 

qualidade de ensino dos 

alunos com dificuldades 

de aprendizagem. 

*Auxiliar os professores 

nas metodologias com a 

finalidade de promover 

intervenções eficazes em 

sala de aula e nos 

projetos interventivos da 

escola. 

* Promover mediações 

entre atores de instituição 

escolar e comunidade. 

 

*Mapeamento escolar. 

*Acompanhamento dos 

alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

*Análise documental dos 

alunos acompanhados. 

*Intervenção junto à família 

visando 

minimizar/solucionar os 

problemas apresentados 

pelas crianças ao longo do 

processo ensino-

aprendizagem. 

*Realização de avaliação 

psicológica e pedagógica. 

*Se necessário, 

encaminhamento de alunos 

para atendimentos clínicos. 

 

*Avaliação 

processual, 

continuada, 

flexível global 

que envolve 

observações, 

análise e registro 

dos alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem. 

*Preenchimento 

semestral das 

ações do EEAA 

através do 

Relatório 

Quantitativo 

Semestral 

enviado à 

Coordenação 

 

*Comunidade 

Escolar 

(pedagogo, 

psicólogo, 

professor 

regente da sala 

de Recursos 

Generalista, 

coordenadores, 

direção, família, 

professor 

regente da sala 

de aula e 

demais 

funcionários do 

contexto 

escolar). 

 

*Mapeamento 

escolar – Início do 

ano letivo. 

*Encaminhamento 

de alunos, análise 

documental, 

avaliações, 

encaminhamentos 

clínicos dos alunos, 

oficinas 

pedagógicas e 

orientações aos 

professores 

regentes – Decorrer 

do ano letivo. 

*Fechamento e 

encaminhamento 

das crianças ANEE 

em estratégia de 
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*Devolutivas com a família, 

responsáveis, professores e 

demais profissionais 

envolvidos no processo 

avaliativo institucional. 

*Geração de relatório 

psicopedagógico dos 

alunos. 

*Auxílio na elaboração de 

Estratégia de Matrícula 

anual. 

*Contribuir com a formação 

continuada do professor; 

*Favorecer a tomada de 

consciência, por parte dos 

atores da instituição 

Educacional, acerca de sua 

história, sua identidade e de 

suas potencialidades para 

atuação. 

Intermediária do 

SEAA na 

Coordenação 

Regional de 

Ensino de 

Taguatinga. 

Matrícula – 

Decorrer do ano 

letivo e/ou período 

específico 

determinado. 
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Escola Classe 02 de Vicente Pires 

Plano de ação / 2020 

 

Orientação Educacional 

CRE: TAGUATINGA                                         

Unidade Escolar:  ESCOLA CLASSE  02 DE VICENTE PIRES                        Telefone: 3901-2977 

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional:  DEBORA MIQUES OLIVEIRA   E ABNER  GARCEZ DA SILVA                 Matrícula:300639-5 

E-mail:  debora.miques@edu.se.df.gov.br                                                                                                      Celular:  (61) 99911-5015 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 

  
 
  

 
              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

                                       Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
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LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2020 

TEMÁTICAS 

(o que?) 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

(como?) 

ENVOLVIDOS 

(para quem?) 

PERÍODO 

(quando) 

 

PARCEIROS 

(com quem?) 

EIXO DE AÇÃO 

DA ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 

O.E 

DESENVOLVIDA 

Apresentação do 
SOE 

Dinâmicas, fichas de 
anotações  

 

 
 

Docentes 2ª coordenação 
coletiva dos 
professores 
12/02/2020  

Direção, EEAA e SR Ação junto aos 
professores 

Perfil de turmas  Resenhas dos 
Conselhos de Classe 

de 2019 

Docentes e direção 2ª coordenação 
coletiva dos 

professores de 2020 

Direção, EEAA e SR Ação junto aos 
professores 

Higiene Pessoal Folder e apresentação 
em slides 

Docentes e 
Discentes 

10/02 à 13/02 Coordenação 
Pedagógica 

Ação junto aos 
estudantes 

Bullying  Dinâmicas, filmes, 
cartazes e rodas de 

conversa 

Docentes e 
Discentes 

Semana de 
educação para a vida 

Direção, 
coordenação 
Pedagógica 

Ação junto aos 
estudantes e pais 
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Representante de 
turma/liderança 

Dinâmicas, 
apresentação em 
slides, rodas de 

conversa em sala, 
votação e posse 

Docentes e discentes 2º bimestre Direção, 
coordenação 
Pedagógica 

Ação junto aos 
estudantes 

Hábitos de Estudos  Jogos e folder Docentes e discentes Durante o ano Direção e 
Coordenação 
Pedagógica 

Ação junto aos 
estudantes 

Projeto  Avental de histórias  Docentes e discentes Mensal Coordenação 
Pedagógica 

Ação junto aos 
estudantes 

Acolhida dos 
estudantes/ 

construção de regras 

Dinâmicas e indicação 
de histórias  

Docentes e discentes Fevereiro  Coordenação 
Pedagógica 

Ação junto aos 
estudantes 

Atendimentos 
individuais e 

coletivos  

Dossiê do aluno ou 
necessidade da turma 

Discentes Durante o ano EEAA, SR , Direção 
e coordenação 

Pedagógica 

Ação junto aos 
estudantes 

 

Atendimentos a pais  Dossiê do aluno ou por 
solicitação dos pais 

Pais Durante o ano  EEAA, SR , Direção 
e coordenação 

Pedagógica 

Ação junto aos 
pais 

 

Murais de Formação Material temático para o 
mural do SOE 

Docentes e 
Discentes 

Mensal Coordenação 
Pedagógica e 

Direção 

Ação juntos aos 
estudantes, 

professores e 
funcionários  
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Transição: Novos 
olhares  

Passaporte para o 6º 
ano, lápis dos 4 alunos, 

folder , jogos 
apresentação de slides. 

Discentes do 5º ano Durante o ano Direção e 
Coordenação 
Pedagógica  

Ação junto aos 
estudantes 

 

Coordenações 
coletivas de OE 

Diversos  Orientadores 
Educacionais  

Semanal ou de 
acordo com as 

orientações  

Coordenação 
Intermediária OE e 

OE 

Ação junto aos OE 

Coordenação 
Coletivas na EU 

Diversos de acordo 
com a pauta 
estabelecida 

Direção, docentes  Semanal ou de 
acordo com as 

orientações  

Coordenação 
Intermediária OE e 

OE 

Ação junto aos OE 
 

Festa da Família Diversos de acordo 
com o planejamento 

Toda a UE 1x ao ano Toda a UE e 
parceiros da mesma. 

Ação junto a toda 
comunidade 

escolar 

Festa Junina   Diversos de acordo 
com o planejamento   

Toda a UE 1x ao ano Toda a UE e 
parceiros da mesma. 

Ação junto a toda 
comunidade 

escolar 

Frequência 100% Sensibilização, 
diagnóstico, 

convocação e 
encaminhamentos  

Toda a UE Durante o ano Toda a UE e 
parceiros da mesma. 

Ação junto a toda 
comunidade 

escolar 

Dia Letivo Temático Diversos de acordo 
com o planejamento  

Toda a UE 4x ao ano Toda a UE e 
parceiros da mesma. 

Ação junto a toda 
comunidade 

escolar 

Conselho de Classe Diversos de acordo 
com planejamento  

Docentes  Bimestral Direção, 
coordenação 

Ação junto aos 
Professores 
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pedagógica, EEAA, 
SR e professores 

Atendimentos 
Psicológicos e 

Psicopedagógicos  

Dossiê do aluno ou por 
solicitação dos 

pais/profissionais  

Profissionais  Durante o ano  EEAA, SR , Direção 
e coordenação 

Pedagógica 

Ação junto aos 
profissionais  

Estratégia de 
Matrícula 

Probabilidade / 
estimativa de turmas 
para o próximo ano 

Secretaria Escolar, 
Direção  

Último bimestre EEAA, SR , Direção 
e coordenação 

Pedagógica 

Ação junto a 
Secretaria Escolar  

PSE- Programa de 
Saúde Escolar 
(Reativação do 

projeto/parceria)  

Diversos de acordo 
com o 

planejamento/demanda 

Centro de Saúde, 
Direção, Docentes e 

Discentes 

Durante o ano  Centro de Saúde  Ação junto aos 
Professores e 

estudantes  

Reuniões Temáticas 
para 

Pais/responsáveis  

Diversos de acordo 
com o planejamento  

Comunidade Escolar  2x ao ano Direção e 
coordenação 
Pedagógica. 

Ação junto a toda 
comunidade 

escolar 

Encaminhamentos à 
EEAA e SAA 

Dossiê dos alunos e 
registros 

EEAA e SAA  Durante o ano letivo Direção, 
Coordenação 
Pedagógica 

Ação junto aos 
Serviços 

 

    
 

 EC 02 de Vicente Pires, 10 de fevereiro de 2020  
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DISTRIBUIÇÃO DE ATUAÇÃO/ CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DOS 

PROFISSIONAIS READAPTADOS CONFORME ORIENTAÇÕES DA 

PORTARIA Nº12 DE 13 DE JANEIRO DE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SALA DE LEITURA 

JUSTIFICATIVA: Considerando a qualidade e quantidade do acervo literário 

existente na escola e a necessidade de traçar metas e ações para reativar o 

espaço destinado à Sala de Leitura, o funcionamento dessa atividade contribuirá 

de forma eficaz no letramento dos pequenos leitores. 

OBJETIVOS: Despertar o prazer da leitura, proporcionando momentos 

prazerosos em ambiente amistoso e lúdico com integração à musicalidade, artes, 

práticas voltadas à formação do leitor. 

META: Atendimento a 100% dos alunos matriculados na escola, acompanhados 

sempre pelo professor regente que direcionará as atividades com o apoio dos 

responsáveis pelo setor. 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE TRABALHO:  

02 professores readaptados (sendo distribuídos nos dois turnos com Jornada 

Ampliada– levando em consideração a distribuição de carga conforme a Portaria 

nº 12 – 17/01/17) 

DEMAIS ENVOLVIDOS: Professores Regentes; Coordenação; Educadores 

Sociais Voluntários e Direção. 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Proporcionar momentos e espaços adequados para “contação" de histórias 

que será realizada pelos professores regentes; 

 Acompanhar e auxiliar no planejamento das atividades que serão realizadas 

na Sala de Leitura pelos professores regentes; 

 Promover encontros /visitação com autores literários; 

 Organizar e controlar o empréstimo dos livros literários aos alunos da 

escola; 

 Distribuição e recolhimento dos livros didáticos no início e término do ano 

letivo. 

CRONOGRAMA: Ao longo do ano letivo 

AVALIAÇÃO: Será realizada por meio das atividades desenvolvidas no decorrer 

dos bimestres, levando em consideração a participação dos alunos. Observando 

os índices do desenvolvimento da alfabetização (desenvolvimento da leitura e 

escrita) nos Conselhos de Classe, assim como nas Avaliações Institucionais. 
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SALA DE INFORMÁTICA 

 

JUSTIFICATIVA: É missão da escola promover um espaço onde o aluno seja capaz 

de construir seu conhecimento, assegurando o acesso às novas tecnologias como 

instrumentos de mediação para essa construção, visando a formação integral do  

aluno. O computador desperta a curiosidade e interesse de todos, inclusive da 

criança.  

 

OBJETIVOS: Promover o uso pedagógico da informática na educação, integrando-a 

com a proposta pedagógica da escola, com o intuito de desenvolver diversas 

habilidades com o uso do computador, contribuindo com a formação integral do aluno. 

 

META: Atendimento a 100% dos alunos matriculados na escola, acompanhados 

sempre pelo professor regente que direcionará as atividades com o apoio dos 

responsáveis pelo setor. 

 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE TRABALHO:  

02 professores readaptados (sendo distribuídos nos dois turnos com Jornada 

Ampliada – levando em consideração a distribuição de carga conforme a Portaria nº 

12 – 17/01/17)  

 

DEMAIS ENVOLVIDOS: Professores Regentes; Coordenação; Educadores Sociais 

Voluntários e direção. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Acompanhar e auxiliar no planejamento das atividades que serão realizadas 
na Sala de Informática pelos professores regentes; 

 Orientar o correto uso da sala e dos equipamentos; 
 Auxiliar o professor regente na supervisão durante o uso dos computadores 

pelos alunos, observando o manuseio adequado e sites visitados.  

 

CRONOGRAMA: Ao longo do ano letivo 

 
AVALIAÇÃO: Será realizada por meio das atividades desenvolvidas no decorrer dos 
bimestres, levando em consideração a participação dos alunos. Observando os 
aspectos positivos que contribuirão para o desenvolvimento da aprendizagem dos 
alunos nos Conselhos de Classe, assim como nas Avaliações Institucionais. 
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PROJETO VIVENCIANDO AS DIFICULDADES PARA APRENDIZAGEM EM 

LEITURA E ESCRITA 

 

JUSTIFICATIVA: A aprendizagem em leitura e escrita começa no primeiro ano do 

ensino fundamental, mas algumas crianças chegam até ao terceiro ano sem dominar 

essas duas áreas do conhecimento. A criança que apresenta dificuldades de 

aprendizagem não é incapaz, muitas vezes demonstra dificuldades para entender e 

acompanhar os demais alunos, culminando no grande índice de repetência. Sendo 

assim, faz-se necessário um olhar mais focado e de forma individualizada para o 

processo de aprendizagem do aluno.  

 

OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos, dando-lhes 

oportunidades para suprir carências na consolidação no processo da alfabetização. 

 

META: Atender 80% dos alunos que apresentam dificuldades no processo de 

alfabetização no 3º ano do Ensino Fundamental, que apresentam um histórico de 

retenção e de possíveis casos que foram aprovados para o 4º ano sem ter 

consolidado o processo de alfabetização. Alcançando ao fim do atendimento um 

avanço significativo em relação a consolidação da alfabetização. 

 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE TRABALHO:  

01 professor readaptado 

 

DEMAIS ENVOLVIDOS: Professores Regentes; Coordenação. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Atendimento individualizado no horário contrário da aula, realizado no máximo 
de quatro alunos por turno. Cada atendimento terá em torno de 1h e 30 
minutos e ocorrerá uma vez por semana; 

 Planejamento das atividades de forma que atenda as dificuldades de 
aprendizagem da criança, sendo que esteja integrado ao planejamento e 
atividades desenvolvidas em sala de aula, sala de leitura e em consonância 
com o projeto pedagógico da escola. 

 

CRONOGRAMA: Ao longo do ano letivo 

 
AVALIAÇÃO: Será realizada por meio das atividades desenvolvidas pelo aluno e 
observadas pelo professor do projeto. Sendo acompanhado pelo coordenador 
durante as coordenações. Por toda Equipe Pedagógica durante a realização dos 
Conselhos de Classe. 
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PROJETO INTERVENÇÃO NA LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

JUSTIFICATIVA: O projeto dará oportunidade ao aluno de vivenciar situações de 

aprendizagens relacionadas à leitura, interpretação e produção de textos, sanando 

as dificuldades apresentadas em sala de aula. Foi observado que mesmo que a 

criança tenha vencido o seu processo de alfabetização, algumas ainda apresentam 

uma dificuldade em relação ao letramento e necessitam de uma intervenção mais 

pontual e individualizada. 

 

OBJETIVOS: Promover o desenvolvimento das habilidades em leitura e 

interpretação. 

META: Atender 90% dos alunos que apresentam dificuldades na leitura, interpretação 

e produção textual no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e que apresentam um 

histórico de retenção. Alcançando ao fim do atendimento um avanço significativo em 

relação ao domínio de tais habilidades. 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE TRABALHO:  

01 professor readaptado 

DEMAIS ENVOLVIDOS: Professores Regentes; Coordenação. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Atendimento individualizado no horário contrário da aula, realizado no máximo 
de quatro alunos por turno. Cada atendimento terá em torno de 1h e 30 
minutos e ocorrerá uma vez por semana; 

 Planejamento das atividades de forma que atenda as dificuldades de 
aprendizagem da criança, sendo que esteja integrado ao planejamento e 
atividades desenvolvidas em sala de aula, sala de leitura, e em consonância 
com o projeto pedagógico da escola; 
 

CRONOGRAMA: Ao longo do ano letivo 

 

 
AVALIAÇÃO: Será realizada por meio das atividades desenvolvidas pelo aluno e 
observadas pelo professor do projeto. Sendo acompanhado pelo coordenador 
durante as coordenações. Por toda Equipe Pedagógica durante a realização dos 
Conselhos de Classe. 
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PROJETO “DESENVOLVENDO MEU SER MATEMÁTICO” 

 

JUSTIFICATIVA: O projeto propõe um repensar no ensino da Matemática: de forma 

contextualizada, propiciando sua aplicação em situações reais, do cotidiano, 

tornando a aprendizagem mais atraente para o aluno, podendo descobrir seus 

caminhos para o pensamento. 

 

OBJETIVOS: Promover o desenvolvimento de competências conceituais e o 

desenvolvimento do pensamento crítico, por meio da aprendizagem de conceitos 

matemáticos com atividades de aprendizagem Matemática, para os alunos do 3º ao 

5º ano que apresentarem dificuldades nessa área. 

 

META: Atender os alunos que serão indicados pela equipe pedagógica que 

apresentaram dificuldades no letramento matemático no último conselho de classe 

do ano de 2016 cursando do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental e que apresentam 

um histórico de retenção. Alcançando ao fim do atendimento um avanço significativo 

em relação ao domínio de tais habilidades. 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE TRABALHO:  

01 professor readaptado 

DEMAIS ENVOLVIDOS: Professores Regentes; Coordenação. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Atendimento individualizado no horário contrário da aula, realizado no máximo 
de quatro alunos por turno. Cada atendimento terá em torno de 1h e 30 
minutos e ocorrerá uma vez por semana; 

 Planejamento das atividades de forma que atenda as dificuldades de 
aprendizagem da criança, sendo que esteja integrado ao planejamento e 
atividades desenvolvidas em sala de aula, sala de leitura e em consonância 
com o projeto pedagógico da escola; 
 

CRONOGRAMA: Ao longo do ano letivo 

AVALIAÇÃO: Será realizada por meio das atividades desenvolvidas pelo aluno e 
observadas pelo professor do projeto. Sendo acompanhado pelo coordenador 
durante as coordenações. Por toda Equipe Pedagógica durante a realização dos 
Conselhos de Classe. 
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APOIO PEDAGÓGICO – ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL  

 

JUSTIFICATIVA: Devido à demanda excessiva das funções do coordenador 

pedagógico faz-se necessário um apoio para acompanhamento dos registros 

pedagógicos em diários de classe, relatórios avaliativos individuais dos alunos e 

frequência escolar, assim como 

 

OBJETIVO: Acompanhar os registros e encaminhamentos pedagógicos da vida 

escolar dos alunos.  

                     

 

META: Manter 100% atualizados os diários de classes no que tange à parte 

pedagógica, orientando os professores em relação aos registros. Acompanhando e 

encaminhando a frequência dos alunos e contatos com as famílias. 

 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE TRABALHO:  

01 professor readaptado 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Acompanhamento de todos os registros pedagógicos dos diários Web e Manual; 
 Comunicação escola/família em caso de faltas consecutivas ou intercaladas, 

assim como de situações emergenciais (doenças / mal estar); 
 Encaminhamentos aos setores responsáveis (SOE/ DIREÇÃO) com vistas para 

acompanhamento familiar com o Conselho Tutelar; 
 Conferência dos relatórios individuais dos alunos (RAv/ RDia); 
 Apoio ao atendimento à comunidade referente ao acompanhamento 

pedagógico. 

 

CRONOGRAMA: Ao longo do ano letivo 

 

 
AVALIAÇÃO: Será realizada em reuniões pedagógicas com toda equipe pedagógica, 
Conselhos de Classe e Avaliações Institucionais. 
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APOIO PEDAGÓGICO – Produção e distribuição das atividades e avaliações            

pedagógicas impressas. Distribuição e organização dos 

materiais didáticos coletivos. 

 

JUSTIFICATIVA: Diante das funções excessivas e o acompanhamento minucioso no 

planejamento realizado pelo coordenador pedagógico, faz-se necessário um apoio 

pedagógico que receba a demanda do material planejado que necessita ser 

impresso, reproduzido e distribuído aos professores. Assim, como a conservação e 

distribuição dos materiais didáticos de uso coletivo.  

 

OBJETIVOS: Reproduzir o material impresso que servirá de suporte pedagógico para 

atender as demandas no processo de ensino aprendizagem.  

                      Conservar e distribuir os materiais pedagógicos de uso coletivo 

 

META: Viabilizar a produção de material para complementar os livros pedagógicos. 

             Reduzir o desperdício e extravio dos materiais didáticos coletivos em 90%.   

 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE TRABALHO:  

01 professor readaptado 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Reprodução de todo material produzido na coordenação pedagógica sob a 
supervisão e acompanhamento do coordenador; 

 Manter padrão estético do material pedagógico impresso produzido; 
 Evitar desperdício de material xerocopiado. 
 Zelar, distribuir e evitar o desperdício dos materiais didáticos coletivos 

 
 

 

CRONOGRAMA: Ao longo do ano letivo 

 
AVALIAÇÃO: Será realizada em reuniões pedagógicas com toda equipe pedagógica, 
Conselhos de Classe e Avaliações Institucionais. 
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APOIO PEDAGÓGICO – Acompanhamento dos planejamentos, projetos 

pedagógicos, rendimento escolar e formação continuada dos professores 

 

JUSTIFICATIVA: Devido à demanda excessiva das funções do coordenador 

pedagógico faz-se necessário um apoio para acompanhamento pontual dos projetos 

pedagógicos, dos planejamentos coletivos e individuais e formação continuada dos 

professores.  

 

OBJETIVO: Promover integração entre o corpo docente e proporcionar situações de 

práticas de ensino e aprendizagem. 

 

META: Garantir o direito de aprendizagem dos educandos em 100%. 

 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE TRABALHO:  

01 professor readaptado 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Acompanhar o planejamento anual, semestral, bimestral e semanal coletivo e 
setorizado; 

 Acompanhamento pedagógico sistematizado e individualizado dos alunos; 
 Observar a execução dos projetos pedagógicos; 
 Avaliar os resultados dos indicadores internos e externos; 
 Redirecionar os caminhos pedagógicos, quando necessário; 
 Proporcionar momentos de formação continuada. 

 

 

CRONOGRAMA: Ao longo do ano letivo 

 
AVALIAÇÃO: Será realizada em reuniões pedagógicas com toda equipe pedagógica, 
Conselhos de Classe e Avaliações Institucionais. 
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ESCOLA CLASSE 02 DE VICENTE PIRES 

 

PROJETO ANUAL “INTERAGINDO SABERES” 

TEMA CENTRAL: EU, O OUTRO E O MEIO EM QUE VIVEMOS. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Oportunizar a construção do conhecimento sistemático, consciente e coletivo por meio de 

atitudes virtuosas que privilegiem a interação com o outro e com o meio para que se possa conviver 

fraternalmente e praticar a sustentabilidade. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 Desenvolver os subtemas propostos em cada bimestre por meio de confecção de murais e 

atividades artísticas como forma de valorizar o trabalho realizado pelos alunos e professoras, 

proporcionando a interação dos saberes. 

 Utilizar os livros literários como instrumento norteador do trabalho bimestral. 

 

I BIMESTRE – ÉTICA E CIDADANIA 

1) SUBTEMAS: 

ECA 

Eu e o outro 

 

2) OBJETIVO 

Incentivar a vivência da cidadania por meio de ações éticas que promovam a igualdade 

social de forma interdisciplinar a partir dos conteúdos de Português, História, Ensino 

Religioso, Arte e Música. 

 

3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer;  

 Identificar e fazer uso dos gêneros literários, textuais e tipos textuais pertinentes à cultura 

oral e escrita; 

 Ler para esclarecer dúvidas e obter novas informações quanto ao assunto; 

 Perceber-se como pessoa humana, com características diferentes, mas direitos iguais; 

 Identificar-se como um ser que faz parte de grupos sociais: família, escola e comunidade; 

 Respeitar a si mesmo e aos outros; 

 Reconhecer na convivência humana a importância de ações éticas; 
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 Reconhecer valores que edificam a convivência social; 

 Participar de discussões éticas: ambientais e sociais; 

 Conviver eticamente com o outro, conhecendo e respeitando seus direitos, deveres, 

costumes e modo de viver, na busca da eliminação da discriminação e do preconceito; 

 

 

 

 

 Perceber a importância dos poderes na construção de uma sociedade democrática, 

assim como a relevância dos grupos sociais na democratização dos direitos e deveres 

políticos, avanços tecnológicos e melhores condições de vida. 

 

 NO DECORRER DO ANO LETIVO, DURANTE AS COORDENAÇÕES COLETIVAS E 

SETORIZADAS, SERÃO ELENCADOS POR TODA EQUIPE PEDAGÓGICA: 

ASSOCIAÇÃO COM O CURRÍCULO EM MOVIMENTO; AS AÇÕES PEDAGÓGICAS 

DE ACORDO COM A NECESSIDADE E REALIDADE DE CADA ANO/ETAPA; 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS; LEITURAS; FILMES; PASSEIOS EDUCATIVOS E 

OUTRAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUÍREM PARA NORTEAR E 

FORTALECER O PROJETO ANUAL. 

 

II BIMESTRE – DIVERSIDADE CULTURAL 

 

1) SUBTEMAS: 

 Valorização das raízes do povo brasileiro e herança para a cultura brasileira; 

 Folclore Brasileiro; 

 Respeito às Diferenças (Inclusão) 

 

2) OBJETIVO: 

Sensibilizar a comunidade escolar para a convivência respeitosa referente à diversidade 

cultural, racial e regional refletindo de forma interdisciplinar a partir dos conteúdos de 

Geografia, História, Português como preceito de favorecer uma convivência não 

excludente. 

 

3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer;  

 Identificar e fazer uso dos gêneros literários, textuais e tipos textuais pertinentes à cultura 

oral e escrita; 

 Ler para esclarecer dúvidas e obter novas informações quanto ao assunto; 

 Compreender e valorizar a diversidade étnico-racial, reconhecendo como ser único, com 

diferenças e semelhanças; 

 Reconhecer as diferenças e semelhanças existentes entre si e o outro, respeitando e 

valorizando a diversidade; 
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 Identificar e respeitar as diferenças étnico-raciais do povo brasileiro, reconhecendo a 

condição de igualdade e liberdade do ser humano; 

 Analisar as diferenças existentes entre o modo de vida, da sociedade e a cultura dos 

povos que habitavam o Distrito Federal e a população atual; 

 Identificar as diferenças culturais existentes entre o modo de vida de sua sociedade e de 

outros povos e comunidades, compreendendo os papéis do índio, do negro e do branco 

na sociedade e suas implicações sociais na atualidade; 

 Conhecer e respeitar os diferentes modos de vida social. 

 

 

III BIMESTRE – MEIO AMBIENTE 

 

1) SUBTEMAS 

 Reaproveitamento; 

 Horta Educativa / Jardim Sustentáveis (com Pneus); 

 Campanha Educativa de Prevenção à Dengue; 

 Campanha Informativa sobre a importância da separação do lixo. 

 

2) OBJETIVO 

Promover a interação com o meio ambiente por meio de práticas sustentáveis apoiadas 

no conhecimento historicamente construído e propagado no currículo da Educação 

Básica. 

 

3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer;  

 Identificar e fazer uso dos gêneros literários, textuais e tipos textuais pertinentes à cultura 

oral e escrita; 

 Ler para esclarecer dúvidas e obter novas informações quanto ao assunto; 

 Entender que o meio ambiente influencia os seres vivos, ao mesmo tempo em que é 

modificado por eles, sendo o homem o principal agente transformador; 

 Compreender a importância da água para o planeta Terra, assim como para a 

sobrevivência e a saúde dos seres vivos; 

 Reconhecer a necessidade da preservação e da manutenção do ambiente em que vive; 

 Perceber que a transformação dos materiais muda a qualidade de vida do ser humano; 

 Compreender as responsabilidades da sociedade humana na preservação do ambiente 

terrestre; 

 Desenvolver valores, atitudes e habilidades relacionadas à preservação e soluções de 

problemas ambientais, tendo em vista a qualidade de vida. 

 

 

IV BIMESTRE – CONVIVÊNCIA FRATERNA EM SOCIEDADE 

 

1) SUBTEMAS: 

Valores que promovam um convívio social harmonioso 
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O verdadeiro sentido do Natal – cantada, peça teatral, etc 

 

2) OBJETIVO: 

 Desenvolver nos alunos as virtudes necessárias para o convívio fraterno em 

sociedade, por meio de práticas de hábitos e atitudes saudáveis e da reflexão interdisciplinar 

a partir de conteúdos de Ensino Religioso, História, Português e Matemática de modo a 

contribuir para a formação de um cidadão consciente. 

 

 

 

3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer;  

 Identificar e fazer uso dos gêneros literários, textuais e tipos textuais pertinentes à 

cultura oral e escrita; 

 Ler para esclarecer dúvidas e obter novas informações quanto ao assunto; 

 Conhecer e discutir os problemas que afligem a comunidade local, o país e o mundo 

no qual vivemos; 

 Reconhecer ações negativas que interferem na boa 

convivência social; 

 Reconhecer-se como ser capaz de colaborar com a paz, 

justiça, solidariedade, respeito e cooperação na sociedade a 

qual pertence. 

 

A socialização do projeto Interagindo Saberes será realizada por meio do 

“Momento Cultural” e Encontros com a comunidade. 

 

 

 

Escola Classe 02 de Vicente Pires 
Projeto Momento Cultural - 2020 

  
 
 Tema  

“Interagindo Saberes¹” – com foco na literatura 
 
 
 

 
Subtemas²  
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Ética e Cidadania 
Diversidade Cultural 

         Meio Ambiente 
                          Convivência Fraterna em Sociedade 
 
 
 
 
         
       Objetivos 
  Proporcionar um aprendizado significativo,           
contextualizado e lúdico por meio da apreciação da 
literatura. 

Incentivar a cultura e o hábito da leitura 
prazerosa, buscando a interação e a troca de 
saberes entre alunos e professores, valorizando as 
singularidades de cada um e instigando o respeito à diversidade e à 
criatividade literária. 

 

 
  

Desenvolvimento: 
 
  Ao final de cada bimestre as turmas sorteadas (4 turmas no 

1º bimestre, 3 turmas no 2º bimestre, 4 turmas no 3º bimestre e 3 turmas no 4º 

bimestre) farão apresentações abordando o(s) livro(s) escolhidos 
referente(s) ao tema do bimestre, ficando a critério da criatividade 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA     
ESCOLA CLASSE 02 DE VICENTE PIRES 

  FONE: 39012977 

 

  

 

 

83 

 
 

 

 

 

do professor e da turma à escolha do que irão apresentar, podendo 
ser recitação de poesia, poema cantado, apresentação teatral, etc. 
Além da confecção dos murais (dos blocos B e C e do pátio) da escola. 
 
 Culminância 
 
  Sarau Literário para toda a comunidade escolar dia 21/11  
(sorteio entre todas turmas ou aquelas que se oferecerem para se apresentar) 

 

  

 

Avaliação 
 

  Durante a realização do projeto, fazendo os ajustes 
necessários para o momento cultural do bimestre seguinte. 
 
 
Obs: Os livros para o desenvolvimento do projeto estão disponíveis nos “Baús 

Temáticos” da Sala de Leitura. O professor também pode optar por outros livros 

relacionados ao tema do bimestre. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA     
ESCOLA CLASSE 02 DE VICENTE PIRES 

  FONE: 39012977 

 

  

 

 

84 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LER...  UMA INCRÍVEL 
AVENTURA 
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VICENTE PIRES, FEVEREIRO 2020. 

 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 
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A principal missão proposta no Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 02 de 

Vicente Pires é promover ao aluno um espaço onde ele seja capaz de construir seu 

conhecimento, baseado nos princípios da integralidade e inclusão, assim como 

proporcionar uma educação de qualidade. 

 Ao observar os avanços tecnológicos da sociedade moderna, não podemos 

desconsiderar as necessidades de alfabetização em diversas situações do cotidiano em 

que exigem dos indivíduos o domínio da leitura e escrita no mundo letrado. 

Considerando a existência de um espaço físico satisfatório, assim como a qualidade 

e quantidade do acervo de livros literários ao atendimento dos pequenos leitores da escola, 

surgiu a necessidade de traçar metas e ações para reativar o espaço destinado à Sala de 

Leitura, transformando assim, num ambiente dinâmico, atrativo, permeando a fantasia, 

criatividade, imaginação, ludicidade e musicalidade. Tal necessidade foi apontada por meio 

de Avaliação Pedagógica Institucional em 2016 envolvendo alunos e professores, sendo 

que atualmente trata-se de um espaço destinado ao armazenamento e empréstimo de 

livros, sem que haja um maior envolvimento, sedução e conscientização da importância da 

literatura infantil na formação de pequenos leitores. Ao propor a revitalização desse espaço, 

não se trata apenas de um espaço simples para empréstimo de livros literários, como vem 

funcionando. Deve ser criado um ambiente atrativo e agradável, com atividades 

enriquecedoras, atraindo assim, o usuário e despertando o interesse no mundo literário. 

Sendo assim, tal proposta busca desenvolver o hábito de leitura, ultrapassando a 

decodificação de códigos, proporcionando ao aluno um contato mais significativo e lúdico 

com o universo das histórias infantis. Considerando que a literatura infantil associada à 

música, às artes plásticas e cênicas, torna-se um relevante suporte na alfabetização das 

crianças, além de despertar o leitor dinâmico. 

Assim, com a reestruturação do Projeto Político Pedagógico, o projeto “Ler... uma 

grande aventura”, será aprimorado, aplicado e acompanhado por toda comunidade. 

Promovendo o resgate da importância da leitura na formação do cidadão letrado. A 

abordagem dos temas será de forma criativa integrado à proposta pedagógica da escola:  
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Ética e Cidadania; Meio Ambiente – Sustentabilidade; Diversidade Cultural; Convivência 

Fraterna em Sociedade. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 – OBJETIVO GERAL 

Despertar o prazer pela leitura, proporcionando momentos prazerosos em 

ambiente amistoso e lúdico com interação à musicalidade e artes, práticas 

voltadas à formação integral do leitor, desenvolvimento da linguagem oral, 

ampliação do seu vocabulário, organização de pensamentos e o 

desenvolvimento da criatividade. Estimulando no pequeno leitor um futuro 

contador de histórias. 

 

2.2 -OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar o prazer pela leitura de diversos livros infantis, estimulando a 

imaginação, o lúdico e o faz-de-conta; 

 Confrontar a realidade e fantasia; 

 Organizar ideias e pensamentos; 

 Propiciar por meio da literatura o desenvolvimento cognitivo e emocional 

da criança; 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Participar de atividades que integrem a literatura e a música: canções, 

música popular brasileira, cantigas de rodas, instrumentos musicais; 

 Desenvolver a expressão corporal por meio de dramatizações de histórias; 

 Estimular a criatividade; 

 Promover momentos de interação: escola, família, escritores, 

enriquecendo o trabalho pedagógico com trocas de experiências. 

 

 

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Ouvir ou ler uma história é entrar em um mundo encantador, com inúmeras 

possibilidades: mistérios, surpresas, alegrias, tristezas, finais felizes ou não... mas  

sempre muito interessante, curioso, que diverte e ensina. Assim, envolve o leitor 

numa relação lúdica e prazerosa despertando o interesse por uma prática constante. 

A criança que desde muito cedo entra em contato com a obra literária escrita 

ela terá uma compreensão maior de si e do outro. Terá oportunidade de desenvolver 

seu potencial criativo e ampliar os horizontes da cultura e do conhecimento, 

percebendo o mundo e a realidade que a cerca. De acordo com o Currículo em 

Movimento da Educação Básica – Ed. Infantil, do Distrito Federal (2013), traz a 

importância de atividades desafiantes, de contato com diferentes gêneros escritos, 

como a leitura diária de livros pelos adultos e a contação de histórias, e o incentivo 

à criança de manusear livros, gibis e revistas e produzir “textos”, mesmo sem saber 

ler e escrever convencionalmente. 

Ao apresentar o mundo literário a escola estabelece uma relação dialógica 

com o aluno, o livro, sua cultura e a própria realidade. Ao contar uma história, o 

professor, cria condições para que a criança trabalhe com a história a partir do seu 

ponto de vista, trocando opiniões, assumindo posições em relação aos fatos 

narrados defendendo atitudes ou personagens, criando novas situações através das 

quais as crianças são capazes de construir uma nova história, retratando até mesmo 

uma própria experiência. De acordo com Abramovich (1995, p.17): 

Ler histórias para crianças, sempre, 

sempre... É poder sorrir, rir, gargalhar com 

situações vividas por personagens, com a 

ideia do conto ou com o jeito de escrever 

dum autor e, então, poder ser cúmplice 

desse momento de humor, de brincadeira, 

de divertimento... É também suscitar o 

imaginário, é ter a curiosidade respondida a 

tantas perguntas, é encontrar outras ideias 

para solucionar questões (como as 
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personagens fizeram...). É uma 

possibilidade de descobrir o mundo imenso  

dos conflitos, dos impasses, das soluções 

que todos vivemos e atravessamos. 

 

Sendo assim, a conquista do pequeno leitor se dá através da relação prazerosa 

com o livro infantil, onde o sonho, a fantasia e a imaginação se misturam numa 

realidade única, e o levam a vivenciar as emoções em parceria com os 

personagens da história, introduzindo situações da realidade. 

 

É ouvindo histórias que se pode sentir 

(também) emoções importantes, como a 

tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o 

medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a 

tranquilidade, e tantas outras mais, e viver 

profundamente tudo o que as narrativas 

provocam em quem as ouve – com toda 

amplitude, significância e verdade que cada 

uma delas fez (ou não) brotar... Pois é ouvir, 

sentir e enxergar com os olhos do 

imaginário! (Abramovich, 1995, p.17) 

 

 

4. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 Levantar temas semanais ou mensais e obras literárias com os 

professores a serem trabalhados com as turmas na sala de leitura 

interligando com as atividades de classe; 

 Organizar um espaço mais livre na sala de leitura para contação de 

história, leitura prazerosa; 

 Definir o cronograma de atendimento com as turmas, proporcionando 

também momentos para o empréstimo literário; 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA     
ESCOLA CLASSE 02 DE VICENTE PIRES 

  FONE: 39012977 

 

  

 

 

90 

 
 

 

 

 

 Reinaugurar o espaço literário com um momento lúdico: contação da 

história “O menino que morava no livro” utilizando um teatro de 

fantoche; 

 Organizar periodicamente, com auxílio do professor regente, novas 

formas para contar histórias, envolvendo também os alunos; 

 Promover eventos que envolvam toda comunidade escolar: teatro, 

sarau de poesia, competições literárias, visitas de autores... 

 Confeccionar com as turmas murais de divulgações de livros lidos; 

 Confeccionar maquetes com cenários das histórias; 

 Reproduzir personagens de histórias com materiais diversos: papel 

marche, argila, massa de modelar, sucatas... 

 Organizar a disposição dos livros de forma que facilite a utilização pelas 

crianças e assim desperte o interesse; 

 Organizar os meios de empréstimo e utilização do acervo, atualizando 

e controlando para que os livros não sejam extraviados; 

 Preencher fichas de inscrição e empréstimos dos leitores. 

 Propiciar momentos que estimulem os pequenos leitores a atuarem 

como contadores de histórias. 

 Incentivar a prática teatral associando ao mundo literário. 

 

5. RECURSOS HUMANOS  

 Dois professores readaptados, que não tenham restrições a ambiente ruidoso 

e permitam o movimento de alunos. Tendo sua carga de trabalho 40 horas 

atendendo em jornada ampliada, em cada turno de aula. Um deverá ter seu turno de 

atuação no matutino com a coordenação no vespertino de três horas, e o outro o 

atendimento contrário. Para que assim nenhum turno seja prejudicado sem a 

supervisão do responsável pela sala.  

 O professor regente que acompanhará a turma no momento de contar história, 

podendo desempenhar assim a função de contador. 

  

Comunidade escolar: pais, alunos, professores, gestores, demais funcionários.  
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6. RECURSOS MATERIAIS 

Livros, revistas, gibis, aparelho de som, máscaras, fantoches, fantasias, etc... 

 

7. CRONOGRAMA 

O Projeto Literário “Ler... uma incrível aventura.” Será executado ao longo do ano 

letivo, sendo avaliado pela comunidade escolar bimestralmente, podendo 

permanecer inserido no Projeto Político Pedagógico nos próximos anos letivos, caso 

apresente resultados satisfatórios atingindo seus objetivos. 

 

8. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação ocorrerá de forma contínua e processual, observando o funcionamento 

efetivo do espaço: interesse e frequência de visitação; Assim como o desempenho 

em relação ao processo de aquisição e refinamento da leitura, interpretação e 

produção textual dos alunos. 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

SOUZA, Renata Junqueira de... (et al) Leitura Literária na Escola, Reflexões e 

propostas na perspectiva do Letramento.1ª ed. Mercado das Letras, 2011. 

 

Currículo em Movimento da Educação Básica – Anos Iniciais e Educação Infantil. 

Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal. 2013. 

 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: Gostosuras e Bobices. 5ª ed, São Paulo, 

Ed. Scipione, 1995. 
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PROJETO RECREIO LEGAL: CONVIVÊNCIA 

DIVERTIDA E PACÍFICA 

 
 

 
 

 

 
Vicente Pires-DF, 2020. 
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1. INTRODUÇÃO 

O brincar estimula a inteligência fazendo com que a criança solte sua imaginação 

e desenvolva sua criatividade, a concentração, atenção e a socialização, proporcionando 

desafios e motivação. Sendo uma das missões da escola a formação de indivíduos 

dinâmicos, criativos, reflexivos e capazes de enfrentar desafios, então se devem promover 

condições para que as crianças brinquem de forma espontânea, dando a elas 

oportunidades de ter momento de prazer e alegria no ambiente escolar, possibilitando 

momentos em que sejam autoras de suas criações e decisões. Fazendo assim, que 

percebam a necessidade de conviverem em um ambiente harmonioso e divertido. São 

relevantes as atividades lúdicas no desenvolvimento infantil, bem como sua função no 

processo educativo, transformando o ensino numa ação prazerosa.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

A brincadeira faz com que a criança expresse suas emoções, desenvolva sua 

personalidade, ajudando-a a superar seus limites e a respeitar as regras de convivência 

com disciplina. Levando em consideração esse princípio percebeu-se a necessidade 

urgente de transformar o espaço e tempo do recreio num momento rico em aprendizagem 

e ludicidade. O histórico do recreio ao longo dos anos apresentou registros de conflitos, 

correrias e brigas que geralmente resultavam em pequenos acidentes. Além de relatos dos 

professores em relação à agitação que os alunos retornavam às aulas, prejudicando o 

rendimento escolar após esse momento que deveria ser movido de prazer e descontração. 

Sendo assim, surgiu a ideia de desenvolver brincadeiras diversificadas que estimulassem 

o desenvolvimento corporal, o espírito de partilha, a convivência pacífica, aceitação de 

regras, o respeito mútuo, etc. Foi realizada uma pesquisa entre os alunos a respeito de 

como seria um recreio ideal e divertido. Assim, eles puderam sentir-se mais participativos 

no processo de mudança e implementação. Foram realizadas palestras de como 

aconteceriam as brincadeiras e a necessidade de indicação e formação de monitores do 

recreio, que promoveriam e auxiliariam na organização, interação, cuidados com os 

brinquedos que seriam de uso coletivo, e principalmente na missão de propagar a paz e a  
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harmonia entre todos. Além dos monitores, teriam como agentes colaboradores e 

responsáveis membros da direção, orientador educacional, apoio disciplinares, educadores 

sociais voluntários. No início do ano de 2017 foi possível com uma emenda parlamentar do 

PDAF a revitalização do piso da escola e assim pintar jogos que foram de extrema 

importância para a realização do Projeto Recreio Legal: amarelinhas, percursos para 

desenvolver a psicomotricidade, Locomotiva do alfabeto, caracol maluco, pista para 

carrinhos, entre outros. Além de utilizar brincadeiras culturais e folclóricas como: pula corda, 

pula elástico, chute ao gol, queimada, brincadeira de roda, vai-e-vem, arremesso à cesta 

de basquete. Foi possível também a aquisição de brinquedos pedagógicos para a 

realização do projeto, além da confecção de brinquedos com sucata. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1- OBJETIVO GERAL 

 Promover atividades lúdicas: jogos e brincadeiras, que estimulem o respeito 

as regras preestabelecidas e a boa convivência, formando educandos 

atuantes, reflexivos, participativos, autônomos, críticos, dinâmicos e capazes 

de vencer desafios. 

 

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular a brincadeira em grupo desenvolvendo os princípios de 

cooperação, liderança e competição com respeito; 

 Proporcionar o brincar de forma criativa e prazerosa; 

 Promover brincadeiras que estimulem a socialização entre as crianças de 

diferentes faixas etárias, desenvolvendo o cuidado uma com as outras; 

 Estabelecer e respeitar regras para os jogos constituídas por si ou pelo grupo; 

  

 Resolver conflitos que possam surgir de forma pacífica; 

 Desenvolver o cuidado com os brinquedos de uso coletivo; 

 Respeitar a figura dos monitores que serão escolhidos pelas professoras; 

 Promover momentos de formação aos monitores (alunos dos 4º e 5º anos) 

com orientações de como agir com os colegas em momentos de conflitos, no 

cumprimento das regras de boa convivência e no uso dos brinquedos. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

No início do ano haverá uma formação, preparação e conscientização com todos os 

alunos da escola sobre a importância do Projeto Recreio Legal e a necessidade da 

conservação e cuidados com todo material que será utilizado. Realizar momentos de 

palestras, apreciação de desenhos e filmes que explorem o tema. Em seguida será 

realizada a formação dos alunos de 4º e 5º anos que desempenharão a função de monitores 

do recreio. Eles serão identificados com uniforme especial e deverão apresentar um 

comportamento colaborador dentro e fora de sala de aula. O recreio será de 20 minutos: 

matutino às 10 horas e no vespertino às 15h30. Esses momentos de palestras, debates, 

reflexão e formação serão organizados pela Orientação Educacional com apoio da direção.  

Estarão envolvidos no projeto: equipe gestora, orientador educacional, apoios disciplinares, 

educadores sociais voluntários, além dos monitores dos 4º e 5º anos. Os alunos serão 

distribuídos em dois espaços: os alunos da Educação Infantil, 1º ao 3º anos no pátio e suas 

proximidades; e os alunos do 4º e 5º anos na quadra de esporte. Evitando assim a 

aglomeração de alunos e resguardando a segurança dos alunos menores. Os brinquedos 

pedagógicos poderão ser confeccionados com sucatas, assim, como destinar parte da 

verba pública para a aquisição duas vezes ao longo do ano letivo. 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação acontecerá de forma contínua durante a realização do projeto ao longo 

de cada ano letivo. Nos momentos de palestras coletivas; por meio de questionários 

individuais dos alunos sem identificação; durante as avaliações institucionais, 

coordenações coletivas dos professores e reuniões dos Monitores do Recreio. 
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ESCOLA CLASSE 02 DE VICENTE PIRES 

 

PROJETO DE INFORMÁTICA: CONECTADO AO MUNDO 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

 A missão da Escola Classe 02 de Vicente Pires proposta no Projeto Político 

Pedagógico é promover ao educando espaços onde ele seja capaz de construir seu 

conhecimento, assegurando acesso às novas tecnologias como instrumentos de mediação 

para essa construção, visando sua formação integral. É importante ressaltar que diante dos 

interesses e exigências da sociedade atual e a adequação do ensino às mudanças sociais, 

é necessário integrar a informática ao currículo escolar, pois a tecnologia faz parte do 

cotidiano e a escola precisa preparar o aluno para acompanhar o presente e o futuro. 

 O computador desperta a curiosidade e interesse do aluno, por isso é preciso 

aproveitar esse recurso para estimular sua vontade de aprender, despertando o espírito de 

pesquisador. Para isso, a escola necessita promover o contato com a tecnologia, 

ultrapassando as fronteiras da sala de aula onde na prática o professor utiliza poucos 

recursos para ministrar suas aulas: quadro, pincel, caderno e livro. 

 A informática educativa torna o processo de ensino aprendizagem mais dinâmico, 

atraindo a atenção e curiosidades das crianças desde a mais tenra idade. Assim, “dirigir a 

curiosidade infantil sobre os elementos tecnológicos e midiáticos disponíveis, propicia o 

descobrimento de potencialidade e capacidades.” (Currículo em Movimento – Ed, Infantil, 

2013, 152). Sendo assim,  ao associar o ensino dos conteúdos de forma interdisciplinar e 

interativa, o acesso a internet de forma adequada promove uma janela para o conhecimento 

do mundo sem sair da escola. Proporcionando ao aluno a capacidade de desenvolver sua 

autonomia e pensamento crítico. 

 É importante ressaltar que de acordo com o levantamento do perfil socioeconômico 

da comunidade local, realizado por meio de questionários enviados e preenchidos pelas 

famílias, foi constatado que muitos vivem em condições mínimas, assistidos pelos 

programas do governo e igrejas locais. A vida social e o lazer são bastante limitados. Diante 

desse fato, aumenta ainda mais a responsabilidade da educação em propiciar às nossas  
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crianças um futuro mais digno, por meio de melhores recursos para o ensino no presente, 

preparando-os para uma sociedade informatizada. 

2. PÚBLICO ALVO 

Alunos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Regular. 

3. OBJETIVO GERAL 

 Promover o uso pedagógico da informática na educação, integrando-a com a 

proposta pedagógica da escola, com o intuito de desenvolver diversas habilidades com o 

uso do computador e contribuir com a formação integral do aluno, estimulando sua 

aprendizagem de forma lúdica, contextualizada e interdisciplinar. 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Promover o conhecimento e manuseio correto do computador 

 Propiciar o desenvolvimento da capacidade de criação, observação, interação e 

pesquisa; 

 Estimular o raciocínio lógico por meios de jogos pedagógicos; 

 Utilizar o programa de desenho e pintura estimulando a criatividade; 

 Utilizar o editor de texto para desenvolver a escrita e correções ortográficas; 

 Utilizar a internet como fonte de pesquisa, conhecimento e complemento dos 

estudos; 

 Propiciar a acessibilidade à informação, fontes de pesquisas em páginas educativas 

na internet. 

 

5. METODOLOGIA 

 As aulas serão planejadas pelo professor regente com o apoio do Coordenador da 

Sala de Informática, levando em consideração os temas desenvolvidos em sala de aula de 

forma interdisciplinar e contextualizados. Assim, as aulas de informática funcionarão como 

suporte, complemento e enriquecimento das aprendizagens. 

 

6.  RECURSOS HUMANOS 

 Dois professores readaptados (de acordo com a Portaria nº12 e 13, de 13 de 

janeiro de 2017) com carga horária de 40 horas semanais, em jornada ampliada. 
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Deverão atuar em turnos diferentes e coordenação de 3 horas no turno contrário. 

Terão a função de coordenador das atividades que serão desenvolvidas. 

Professor regente – que acompanhará sempre as aulas no laboratório de 

informática, ministrando as atividades. 

7. RECURSOS MATERIAIS 

A escola já possui um laboratório de informática devidamente equipado com 26 

computadores com acesso à internet. No entanto, faz necessária a aquisição de mais 

05 computadores para que o atendimento ao aluno seja individual. 

8. CRONOGRAMA 

O projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo, podendo ser estendido aos anos 

posteriores mediante a avaliação eficiente do seu funcionamento. 

9. CULMINÂNCIA  

Ao final do ano letivo será realizada uma feira cultural digital para a apreciação dos 

trabalhos realizados com auxílio das aulas de informática. 

10.  RESULTADOS ESPERADOS 

 Acessibilidade à informação por meio de fontes de pesquisas da internet; 

 Autonomia nos trabalhos, contribuindo com o aprendizado; 

 Atividades mais dinâmicas e atrativas no ambiente informatizado, 

despertando o interesse em aprender; 

 O desenvolvimento da criatividade do aluno; 

 Promover a inclusão digital a todos os alunos; 

 Maior desenvolvimento no raciocínio lógico; 

 Enriquecimento das aulas ministradas diariamente em sala.  

 

11.  AVALIAÇÃO 

 Observando o envolvimento dos alunos ao realizar as atividades propostas.  

 Durante as coordenações pedagógicas, ao final de cada bimestre durante os 

conselhos de classes, nas avaliações institucionais. 
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http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/inedu01.htm 

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – Ed. Infantil e Anos 

Iniciais. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2013 
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PROJETO “Toda criança é um ser matemático” 

Professora Mônica Pivante 

 

JUSTIFICATIVA 

A Matemática, como disciplina escolar tem apresentado, em seu percurso histórico, fatos, 

mitos e crenças que definem comportamentos e ações. Classificada pelo senso comum 

como uma ciência difícil, exata e principalmente incontestável, a Matemática traz uma 

ideologia que Borba e Skovsmose (2001) chamaram de “Ideologia da certeza”, aquela que 

detém o argumento final, que aponta a melhor saída, enfim, que tem o poder. Tais crenças 

em relação à Matemática têm contribuído para uma atitude de exclusão daqueles que não 

“são bons em Matemática”, influenciando as relações interpessoais, as relações com o 

conhecimento e até as escolhas profissionais. (OLIVEIRA.2014) 

Tais concepções influenciam muito na forma como se concebe o ensino da matemática. 

Vamos encontrando assim inúmeras pessoas que compartilham desse pensamento, tanto 

os adultos, quanto as crianças. 

Mesmo sabendo, que muitos alunos podem aprender uma matemática de forma mecânica 

e descontextualizada, mas talvez, sentindo grande dificuldade nos conteúdos matemáticos, 

o ensino-aprendizagem de Matemática poderia ser desenvolvido de maneira 

contextualizada, de forma a proporcionar a construção dos conceitos, valorizando as 

estratégias de resolução de cada criança. Talvez, essa forma de ensinar pudesse contribuir 

para uma melhor compreensão da Matemática, propiciando sua aplicação em situações 

reais, do cotidiano, para além daquelas trabalhadas na sala de aula, tornando-se mais 

atraentes para os alunos. 

 

É nessa concepção, que vem para repensar a matemática, A Educação Matemática, que 

se fundamenta esse projeto. Uma aprendizagem que acontece guiada principalmente pelo 

envolvimento da criança em uma determinada ação, onde ela possa descobrir seus 

caminhos de pensamento, ou seja, onde ela possa ser o “principal agente e autor da própria 

aprendizagem” (Currículo em Movimento da Educação Básica – Anos Iniciais) 
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Assim, por perceber tais crenças ainda tão presentes em nossa sociedade, e por verificar 

por meio das avaliações internas e externas da nossa escola, que evidenciam a grande  

dificuldade das crianças com a aprendizagem matemática, como está registrado no Projeto 

Político Pedagógico da escola, “Por meio dessa análise conseguimos constatar uma 

necessidade urgente em redirecionar nosso trabalho no que diz respeito ao letramento 

matemático” (PP da Escola Classe 02 de Vicente Pires), faz-se necessário buscar ações 

para que as descobertas das crianças sejam um fator de desenvolvimento intelectual, social 

e emocional. Para tal, é necessário que os professores tenham conhecimentos de como as 

crianças aprendem, como propiciar aprendizagens de forma significativa, dando 

oportunidade para os discentes expressarem suas estratégias de pensamento, e os 

caminhos que encontraram para a resolução, valorizando  suas  ações,  ensejando  para  

que  participem  da  construção  de conhecimentos, trazendo fatos da vida e reconhecendo 

como a Matemática pode contribuir para a  resolução  de  situações  do  cotidiano,  obtendo  

novas  aprendizagens  para   além  daquelas tradicionalmente propostas pela escola. 

Na intenção de mudar a concepção tradicional, que a partir da década de 80, vai cedendo 

espaço, ainda que lentamente, à uma nova forma de perceber o ensino e a aprendizagem 

matemática, e mesmo sabendo que a Matemática tem sido uma disciplina que muitas vezes 

leva à exclusão, acreditamos que ela pode estar a serviço de uma educação crítica, numa 

nova proposta de alfabetização matemática.  

Segundo Skovsmose, “se uma educação pretende desenvolver uma competência crítica, 

tal competência não pode ser imposta aos estudantes, deve, sim, ser desenvolvida com 

base na capacidade já existente” (SKOVSMOSE, 2001, p. 18). 

São nessas concepções em que se baseia esse projeto, uma aprendizagem matemática 

critica autônoma, pretendendo assim não apenas auxiliar os alunos com os conhecimentos 

escolares, os quais estão momentaneamente apresentando dificuldades, mas desenvolver 

o Ser Matemático que habita em cada criança, tomando como base a formação de 

conceitos, bem como auxiliar os professores com estudos e estratégias para a formação e 

desenvolvimento de conceitos matemáticos. 

Portanto, o trabalho consiste em uma ação entre professor, aluno, mediador, os processos 

didáticos, as interações e avaliação escolar, para buscar compreender como acontece a 

relação ensino-aprendizagem no espaço educativo. Além do atendimento ao aluno partir 

das análises do todo escolar, auxiliar a direção e demais professores a refletirem sobre a 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA     
ESCOLA CLASSE 02 DE VICENTE PIRES 

  FONE: 39012977 

 

  

 

 

103 

 
 

 

 

 

aprendizagem, metodologias de ensino e práticas pedagógicas em matemática, tendo em 

vista a melhoria da qualidade do ensino. Propondo assim, identificar as dificuldades e 

obstáculos presentes na escola e que possam interferir no processo de aprendizagem, 

prevenir o fracasso escolar e orientar as funções de cada sujeito para que assim todos 

possam trabalhar harmonicamente para que os objetivos educacionais possam ser 

alcançados, no caso desse projeto com o olhar voltado para a Alfabetização/Letramento 

em Matemática. 

Na proposta destinada ao atendimento dos alunos que necessitam de um apoio 

diferenciado para aprendizagem em Matemática, trabalharemos acompanhando o tema do 

Projeto Geral da escola, “Eu, o  outro e o meio em que vivemos”, permitindo que a criança 

desenvolva sua identidade e autonomia, trabalhando com o lúdico, faz de conta, 

diversidade e possibilitando a interação criança-criança, criança-adultos e as relações 

como o meio. O projeto faz uso de metodologias diversificadas como brincadeiras, jogos, 

artes cênicas, arte musical e atividades de desenho e leitura. Estando assim em 

consonância como os Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas previsto no PPP 

da escola de acordo com o documento elaborado para a XVIII conferência Ibero-Americana 

de Educação de 2008, um dos objetivos da educação é:  

Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e 

assegurar a excelência de todos, de forma que os resultados de 

aprendizagem reconhecidos e mensuráveis sejam alcançados 

por todos, especialmente em alfabetização linguística e 

matemática e na capacitação essencial para a vida. (ONU, 2008, 

p.18). 

A Escola Classe 02 de Vicente Pires tem ciência da importância da construção coletiva no 

processo ensino-aprendizagem. Portanto, todo esse trabalho é feito levando em conta o 

que alunos e professores trazem, ajudando-os a transformar seu conhecimento, tornando-

o um multiplicador dessas práticas no meio onde vive. Pois, sabemos “da nossa 

responsabilidade como aparato social propondo parceria à comunidade escolar para que  

 

 

juntos, falando a mesma linguagem, conquistemos a vivência da cidadania” (Projeto Político 

Pedagógico da E.C 02 de Vicente Pires) 
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OBJETIVO GERAL 

Promover o “desenvolvimento de competências conceituais e o desenvolvimento do 

pensamento crítico”, por meio da aprendizagem de conceitos matemáticos com atividades 

de aprendizagem Matemática, para alunos do 1º ao 5º ano que apresentarem dificuldades 

nessa área. (FÁVERO,2014, p.26) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Criar meios, situações para a geração de conceitos; 

 Estimular a ludicidade; 

 Promover a autonomia; 

 Desenvolver a autoestima; 

 Estimular a oralidade, a argumentação e o registro das estratégias de pensamento; 

 Auxiliar os professores regentes sugerindo atividades para análise dos registros de 

seus alunos, consequentemente o desenvolvimento dos conceitos matemáticos 

como professores e alunos.  

METODOLOGIA 

Projeto atenderá os alunos individualmente ou em pequenos grupos com atividades 

diversificadas utilizando principalmente dos materiais manipulativos e dos jogos. 

Acreditamos que o uso de materiais manipulativos deve proporcionar uma ação reflexiva, 

permitindo ao aluno, pela experimentação, a construção de conceitos. Não apenas no início 

de um novo conteúdo, com a finalidade de despertar interesse, ou no final para fixar a 

aprendizagem, nem acreditando que o material manipulável ou o jogo por si só garanta uma 

melhor aprendizagem, mas que deve ser dado ao aluno o direito de aprender não de forma 

mecânica, repetitiva, “de fazer sem saber o que faz e porque faz, muito menos um 

“aprender” que  se  esvazia  em  brincadeiras”,  mas  um  aprender  significativo,  do  qual  

o  aluno  participe raciocinando, compreendendo, reelaborando seu saber. (FIORENTINI; 

MIORIM, 1990) Para esses autores:  

O material ou o jogo pode ser fundamental para que isso ocorra.  

Nesse sentido, o material mais adequado, nem sempre será o 

visualmente mais bonito e nem o já construído.  Muitas vezes, 
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durante a construção de um material, o aluno tem a oportunidade 

de aprender matemática de uma forma mais efetiva.  Em outros 

momentos, o mais importante não será o material, mas sim a 

discussão e resolução de uma situação-problema ligada ao 

contexto do aluno, ou ainda, a discussão e utilização de um 

raciocínio mais abstrato. (FIORENTINI, MIORIM, 1990, p. 7) 

 

Reconhecemos que jogo é um recurso importante para aprendizagem em matemática, com 

um objetivo didático. Como cita Muniz (2010), “no jogo existe uma atividade matemática 

muito rica que pode ser um espaço para se estabelecer e para se testar teoremas e 

conceitos em ação pode ser um possível mediador de conhecimentos, de representações 

presentes numa cultura matemática de um contexto sociocultural do qual a criança faz 

parte”, além do envolvimento emocional e afetivo (MUNIZ, 2010, p. 10,16) 

 

 Os alunos serão atendidos individualmente ou em grupos pequenos, de maneira a 

permitir o acompanhamento e a intervenção durante a atividade.  

 O professor terá papel de mediador da aprendizagem, utilizando de atividades 

diversas, de brincadeiras e jogos, diferenciados da sala de aula.  

 Cada atendimento se baseia no que cada criança traz de conhecimento, e a partir 

dos conceitos já construídos ir propondo outras estratégias de maneira a promover 

o desenvolvimento de competências conceituais. 

 

RECURSOS HUMANOS 

O professor como mediador do ensino deverá auxiliar o desenvolvimento autônomo do 

aluno e dos aspectos cognitivo, social e emocional do sujeito. Aprender é um processo  

 

complexo que envolve o indivíduo como um todo, devendo ser levados em consideração o 

desenvolvimento psicomotor, afetivo e cognitivo da pessoa. Todos fazem parte do processo 

educacional e para compreender as causas das dificuldades de aprendizagem é necessário 

reavaliar algumas atitudes escolares, entre elas a avaliação, práticas pedagógicas, 
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organização curricular e da sala de aula, postura do professor, diálogo, gestão, os fatores 

sociais, pedagógicos e emocionais que interferem na aprendizagem. 

Será necessário para o desenvolvimento do projeto, um professor com experiência em 

alfabetização matemática e como a didática a que se propões o projeto, fundamentada nos 

princípios da Educação Matemática, bem como dos processos que envolvem o ensino e 

aprendizagem das atividades que levam as crianças a formarem e desenvolverem os 

conceitos matemáticos. 

A professora Monica Aparecida Pivante de Oliveira, matrícula 32.258-X, autora do projeto, 

vem desde 2009 se dedicando a estudos sobre a alfabetização, principalmente em relação 

a matemática. É associada à SBEM (Sociedade Brasileira de Educação Matemática) do 

DF, possui experiência em alfabetização, com mestrado na área de formação de 

professores, além de ter sido formadora de professores alfabetizadores nos programas Pró-

Letramento Matemática e PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa), 

ambos oferecidos pelo MEC. A professora está em processo de readaptação funcional, e 

se propõe a desenvolver o projeto nessa Instituição de Ensino. 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

A escola possui pequena sala, atualmente utilizadas para atendimento de reforço escolar, 

e poderá ser organizada para ser um ambiente matematizador. 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

O projeto será desenvolvido a partir de março de 2016 até dezembro. No entanto, como foi 

observado nas avaliações internas e externas a Matemática têm se revelado a grande 

dificuldade dos alunos. Assim, o projeto poderá se tornar um atendimento constante na 

escola. Os alunos serão atendidos semanalmente de acordo com a grade horária 

estabelecida. 

 

 

 

CULMINANCIA 

Ao final do ano será realizada uma feira cultural dos alunos atendidos pelo projeto para 

divulgação de suas produções matemáticas. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Autonomia no fazer matemática 

 Elevação da autoestima 

 Desenvolvimento de notações matemáticas variadas e criativas 

 Desenvolvimento das habilidades leitura, oralidade e de registro 

 Formação e desenvolvimento de conceitos matemáticos de número 

 Compreensão das 4 operações 

 Elaboração e Resolução de Situação-problema 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá, acontecerá de forma contínua, processual e permanente, “para 

promover intervenções constante” de acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional, 

do Currículo em Movimento do DF.Uma avaliação qualitativa do desenvolvimento do aluno, 

Assim, o professor mediador, acompanhará o desenvolvimento do aluno através de 

registros e observações nos atendimentos, sistematizando-as em registros de atendimento 

e com relatórios semestrais entregue aos professores, responsáveis pela supervisão 

escolar e equipe pedagógica. 
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PROJETO INTERVENTIVO DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

TEXTO PARA ALUNOS DO 4º e 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

“A leitura é uma atividade que desenvolve o bem estar mental, espiritual, físico, social, 

cultural. Transforma! Cultive essa idéia e passe adiante.” 

 

1. INTRODUÇÃO:   

O projeto interventivo de leitura, interpretação e produção de texto para alunos do 4º 

ano e 5º ano do ensino fundamental, foi elaborado com o intuito de melhorar a 

capacidade leitura, interpretação e escrita dos alunos com dificuldade/defasagem de 

aprendizagem.  

 

2. TEMA: 

 

 Projeto interventivo de leitura, interpretação e produção de texto para alunos do 4º 

e 5º ano do ensino fundamental, fora da faixa etária, repetentes ou com defasagem 

de aprendizagem na língua portuguesa. 

 

3. JUSTIFICATIVA:   

 

 O projeto interventivo (PI) justifica-se por ser um instrumento de apoio didático 

pedagógico que visa suprir dificuldades de aprendizagem relacionadas à leitura, 

interpretação e escrita. No dia a dia, em sala de aula, nem sempre é possível 

trabalhar a dificuldade do aluno.  

O Projeto interventivo, dará oportunidade ao aluno de vivenciar situações de 

aprendizagem voltadas para a dificuldade específica. 
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Nas reuniões pedagógicas e nos conselhos de classe, analisando as avaliações 

observou-se a necessidade de ações pedagógicas que visem o desenvolvimento 

das habilidades de leitura, escrita e interpretação. Sendo assim, o projeto  

interventivo pretende trabalhar tais habilidades por meio de textos, explorando os 

diversos gêneros textuais, ortografia, interpretação e produção de texto.  

De acordo com Vygotsky  é possível afirmar que a linguagem é constitutiva dos 

sujeitos sociais. Ressaltando a importância da linguagem - que se concretiza na 

palavra - na constituição do sujeito ou, mais especificamente, na formação social do 

pensamento humano, Vygotsky, afirma que o conhecimento se constrói passando 

de uma forma intersubjetiva para uma intra-subjetiva. Nesse sentido, o autor afirma 

que “a verdadeira comunicação humana pressupõe uma atitude generalizante, que 

constitui um estágio avançado do desenvolvimento do significado da palavra” 

(Vygotsky 1993, p.5). Daí pode-se compreender que o desenvolvimento cognitivo é 

produzido no processo de internalização da interação social com materiais 

fornecidos pela cultura que, dito de outra forma, refere-se ao domínio dos 

instrumentos de mediação entre os quais incluímos a linguagem-literatura.  

Diante disso, o projeto interventivo propõe desenvolver atividades pedagógicas que 

colaborem  com o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.  

 

OBJETIVOS: 

I - Geral:  

Promover o desenvolvimento das habilidades em leitura e escrita.  

       II – Específicos: 

- Ler e compreender textos de diferentes gêneros;   

- Estimular o raciocínio, a linguagem, a escrita e a atenção;  

- Enriquecer a vivência, a convivência e a cidadania. 

 

3- PÚBLICO ALVO: 

- Alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental, fora da faixa etária, repetentes ou 

com dificuldades em leitura, escrita, interpretação e produção de texto. 
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4- PROCEDIMENTOS: AÇÕES PEDAGÓGICAS 

     - O atendimento será feito em dupla, no contra turno, pelo professor do projeto. 

 

- Após a realização do teste diagnóstico, os alunos serão indicados pelo professor 

regente e supervisora pedagógica. O atendimento será em dupla, durante duas 

horas, uma vez por semana. 

Serão trabalhados leitura de gêneros textuais, interpretação, produção, atividades, 

ortográficas, entre outras necessárias para aquisição das habilidades de leitura, 

escrita e interpretação.  

 

 

          5- CRONOGRAMA: Todo ano letivo 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 

VYGOTSKY, L. S.. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
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Vivenciando as dificuldades para aprendizagem 

em leitura e escrita  

 

 
 

 

 

DIFICULDADE EM APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Projeto reforço de intervenção 

pedagógica aos alunos da Escola Classe 02 

de Vicente Pires. 
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Tema: Dificuldade em aprendizagem em leitura e escrita no terceiro ano do ensino 

fundamental da Escola Classe 02 de Vicente Pires 

 

Introdução 

O projeto em questão tem o intuito de mostrar os fatores que influenciam na 

dificuldade dos alunos de leitura e escrita no período de alfabetização, analisando as 

dificuldades encontradas na trajetória escolar, principalmente nos anos iniciais. Elas 

surgem envolvendo vários outros aspectos sociais, culturais e pedagógicos. 

A importância da leitura deve ser enfatizada desde cedo, para a criança descobrir 

que o domínio da leitura fornece novos instrumentos de pensamento, registros de novos 

conhecimentos e formas de organizar as ações. A aprendizagem da leitura é um processo 

complexo que envolve várias habilidades, lingüísticas, perceptivas, motoras cognitivas e 

não se pode esperar, portanto que seja determinado um único fator como responsável pela 

dificuldade de aprender. 

 

Justificativa 

A aprendizagem em leitura e escrita começa no primeiro ano do ensino fundamental, 

mas muitas crianças chegam ao terceiro ano sem dominar essas duas áreas do 

conhecimento. A criança com dificuldades de aprendizagem não é deficiente, nem é 

incapaz, muitas vezes ela só demonstra dificuldades para entender e acompanhar os 

demais alunos, culminando no grande índice de repetência. 

Portanto, observando-se essa dificuldade do aluno acompanhar os demais colegas 

no currículo normal, faz-se necessário um olhar mais focalizado no aluno para encontrar o 

ponto de dificuldade e poder trabalhá-lo, preocupando-se também com fatores além do 

conteúdo. Por exemplo, para um bom aprendizado é necessário que o aluno tenha um 

ambiente familiar bem estruturado e harmonioso, um bom relacionamento com os 

professores e desenvolvimento da auto-estima. Quando há a falta de algum desses pontos 

a aprendizagem pode ser prejudicada. 

 

Objetivos 

 Objetivo Geral 

Ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos, dando-lhes oportunidades 

para suprir carências dos conteúdos. 

 

 Objetivos Específicos 

- Identificar os alunos com dificuldade de aprendizagem 

- Propor o reforço individualizado, visando corrigir distorções de aprendizagem. 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA     
ESCOLA CLASSE 02 DE VICENTE PIRES 

  FONE: 39012977 

 

  

 

 

114 

 
 

 

 

 

- Oferecer atividades pedagógicas, no contra turno para alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

 

- Convencer os pais da importância do projeto e de sua participação. 

- Resgatar a auto-estima dos alunos e o desejo de aprender. 

 

 

Fundamentação Teórica 

Piaget escreveu sobre a interação entre indivíduo e o meio constituído através de 

dois processos: organização interna das experiências e adaptação ao meio. Piaget não deu 

ênfase aos valores sociais e culturais no desenvolvimento da inteligência, pressupostos 

escritos por Vygotsky. 

Ambos entenderam o conhecimento como adaptação e como construção individual 

e compreenderam a aprendizagem e o desenvolvimento como auto-regulados, viram o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança como participativa.  

Para Piaget, a criança desenvolve a inteligência antes da linguagem, desenvolvida apenas 

no período pré-operatório (2 a 7 anos). Porém a linguagem causa importantes mudanças 

na criança, como aprender a utilização de símbolos, mudando suas relações sociais e 

afetivas. Logo depois se desenvolve o período operatório-concreto (8 a 11 anos) onde a 

criança concretiza noções de grandeza e consegue assimilar as ideias de forma lógica e 

coerente, sendo também onde ela desenvolve mais fortemente sua interação social. 

Portanto, se uma fase não é bem desenvolvida, a próxima pode ser prejudicada. 

Já para Vygotsky, a relação do indivíduo com o mundo não é direta e sim mediada, 

sendo a linguagem e a escrita signos ou instrumentos psíquicos que atuam nessa 

mediação. Vygotsky compreende o aprendizado como desenvolvimento. ou seja, o 

aprendizado de leitura e escrita desperta desenvolvimentos internos do indivíduo para 

adquirir a leitura e escrita (OLIVEIRA, 1998, p. 56). Além disso, o aprendizado depende do 

meio social. Se uma sociedade não tem determinado conhecimento, o indivíduo não o 

desenvolverá.  

Vygotsky também nos dá o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal que é a 

capacidade que o indivíduo tem de aprender, sendo auxiliado por um parceiro-mais-capaz. 

Assim, a escola tem fundamental importância, já que ela age como esse parceiro, mediando 

a aprendizagem da criança. “O único bom ensino, afirma Vygotsky, é aquele que se adianta 

ao desenvolvimento” (OLIVEIRA, 1998, p. 62). Antes de ser alfabetizada a criança já tem 

uma pré-história da escrita. O contato com a escrita é extremamente importante, pois a 

criança desenvolve a visão da escrita como um instrumento de representação da realidade. 

Portanto, a criança transforma aquilo que aprende de acordo com sua capacidade 

interna e nata, tornando-se transformadora e criadora da aprendizagem. Vygotsky e Piaget 

estavam preocupados com o desenvolvimento intelectual, porém cada um começou e 

perseguiu por diferentes questões e problemas. 
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Considerando que a escola é um meio privilegiado para o desenvolvimento dos 

processos de aprendizagem. A Escola Classe02 mobiliza diversas ações que venham  

contribuir para o desenvolvimento intelectual e social de seus alunos, entre elas o reforço 

escolar previsto nas Orientações Curriculares da SEDF.  

 

Metodologia 

 Serão selecionados alunos com maiores dificuldades de aprendizagem nas suas 

turmas de origem pelo professor de sala. O reforço será dado no horário contrário da aula 

em dupla para cada turno, com duração de uma hora e meia por dia, uma vez por semana. 

Serão selecionados conteúdos a partir das dificuldades dos alunos nas suas turmas de 

origem, com planejamento dos professores da sala de aula e a professora do atendimento. 

As atividades serão elaboradas seguindo o projeto pedagógico da escola. 

Avaliação 

Cabe ao professor do projeto avaliar periodicamente os resultados de aprendizagem 

desses alunos em parceria com a coordenação pedagógica e o professor da turma. Os 

alunos que apresentarem resultado satisfatório serão substituídos por outros alunos com 

dificuldades de aprendizagem.  

Cronograma 

 O projeto será desenvolvido a partir do 1º bimestre, com termino no 4º bimestre do 

ano letivo. Será realizado atendimento semanal aos alunos de acordo com a grade horária 

estabelecida, respeitando as restrições sala de aula da professora readaptada, por isso o 

atendimento será realizado em dupla. 

 
 

Referências 
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-

histórico. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1998. 

TERRA, Márcia Regina. O desenvolvimento humano na teoria de Piaget. Disponível em: 

<http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm> Acesso em: 17 jun. 

2013. 
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JUSTIFICATIVA: 

 

O Projeto desenvolvido pela Sala de Recursos tem como justificativa essencial o 

atendimento aos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais com a adoção de 

práticas pedagógicas diferenciadas e criativas para construção de uma nova filosofia 

educativa. A pluralidade e a heterogeneidade são o caminho para a resolução dos 

preconceitos e de nossas dificuldades no reconhecimento das diferenças, abrindo espaço 

para uma transformação social a partir da conscientização de nossas crianças.  

 “O homem, na sua essência, é um ser inacabado, num processo contínuo de vir a 

ser, mediado pelo acesso às interações sociais.(GADOTTI, 1999, p. 44)” 

 A Sala de Recursos da Escola Classe 02 Vicente Pires, promove ações 

didático/pedagógicas para que a integração ocorra de forma prazerosa.  A diversidade é o 

foco primordial do atendimento, valorizando as peculiaridades de cada aluno e 

incorporando suas diferenças sem nenhuma distinção, para que cada educando seja 

favorecido em seu desenvolvimento integral, respeitadas as suas necessidades adequando 

o currículo, articulando-os ao contexto social e às suas experiências pessoais. 

É papel da escola compreender o verdadeiro sentido da educação inclusiva, seus 

desafios e suas possibilidades; identificar quem é estudante com necessidades 

educacionais especiais; conhecer as diferentes deficiências, bem como suas respectivas 

formas de trabalho; conhecer os diferentes processos de diagnóstico e de 

encaminhamentos além de conduzi-los para integração na sociedade.  

 

OBJETIVO GERAL: 

 Promover o desenvolvimento de potencialidades dos estudantes que apresentam 

Necessidades Educacionais Especiais de modo a assegurar a dignidade humana, 

busca da identidade, desenvolvimento da autonomia e inserção social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover adequações metodológicas e avaliativas visando suprir as necessidades 

específicas dos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais. 

 Tornar possível, orientar, sugerir, adaptar, apoiar e dar o suporte necessário para o 

estudante, o professor de turma regular, monitor/educador social e demais 
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profissionais da educação, com estratégias que permitam o desenvolvimento das 

habilidades e potenciais do educando, e, sempre que possível, com a plena 

participação das famílias envolvidas. 

 Atuar, como docente, nas atividades de complementação ou suplementação 

curricular específica que constituem o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE); 

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

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante  ao currículo e a sua 

interação no grupo; 

 Promover as condições para a inclusão dos estudantes em todas as atividades da 

escola; 

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

educacional; 

 Informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais vigentes 

que asseguram a inclusão educacional; 

 Participar do processo de identificação e tomada de decisões acerca do atendimento 

às necessidades educacionais especiais dos estudantes 

 Preparar material específico para uso dos estudantes na sala de recursos; 

 Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados 

pelos estudantes nas classes comuns; 

 Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros recursos 

existentes na família e na comunidade; 

 Articular, com gestores e professores, para que o projeto pedagógico da instituição 

de ensino organize-se coletivamente numa perspectiva de educação inclusiva; 

METODOLOGIA: 

Para desenvolver o trabalho na Sala de Recursos, pretende-se explorar os recursos 

existentes na sala, valorizando o aspecto lúdico da criança, pois a brincadeira já está 

presente no universo infantil, sendo um ótimo caminho para atingir os objetivos propostos. 

Assim como também, explorar os recursos tecnológicos da sala, pois existem vários 

materiais didáticos que auxiliam a diminuir as barreiras das Pessoas com necessidades 

específicas na escola, facilitando e auxiliando sua aprendizagem. 

  Os atendimentos acontecerão respeitando as individualidades de cada um e 

buscando atender as metas traçadas para cada estudante. Este atendimento será 
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individual, quando necessário, ou em pequenos grupos, de até três alunos, conforme a 

necessidade de cada estudante atendido. Para acompanhar melhor o desempenho dos 

estudantes, é necessário estar em diálogo constante com a equipe pedagógica e 

professores das turmas, discutindo o crescimento de cada um. E visitas na sala de aula 

também são previstas ao longo do ano, para que se possa acompanhar bem de perto o 

rendimento destas crianças no grupo, buscando junto com o professor de sala de aula 

traçar estratégias que venham superar as dificuldades individuais e valorizar suas 

potencialidades. Assim como a participação da família, que deve estar sempre presente, 

para que juntos possamos traçar melhor as metas a serem atingidas, estabelecendo uma 

mesma linguagem com estes estudantes 

. 
As atividades serão desenvolvidas a partir de atividades lúdicas, reflexivas, motoras, 

artísticas, expressivas visando estimular:  

- Desenvolvimento de habilidades referentes às funções executivas como autocontrole, 

memória de trabalho e flexibilidade cognitiva; 

- Estimulação de competências cognitivas, respeitados o nível de desenvolvimento de cada 

estudante; 

- Estimulação de habilidades sensoriais articulando-as aos sentimentos aumentando a 

percepção de si mesmo e do outro. 

- Identificação de diferentes estados emocionais bem como as situações que os favorecem; 

- Estímulo à positividade, a capacidade de promover ações que favoreçam a construção do 

bem estar coletivo e de um ambiente harmônico em sala de aula; 

- Desenvolvimento do respeito e a valorização de si mesmo e do outro; 

- Resgate da valorização da origem de vida e história pessoal de cada um, fortalecendo 

vínculos familiares; 

- Identificação do seu papel social na família e na escola percebendo-se como sujeito ativo 

e transformador; 

- Desenvolvimento de atividades corporais que integram corpo, mente e emoção, 

estimulando a expressão corporal de forma autônoma e criativa. 

- Provocação de atividades lúdicas para estimulação da criatividade e livre expressão. 
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RECURSOS HUMANOS: 

Para desenvolvimento efetivo da proposta é necessário o envolvimento do professor de 

sala de recurso na condução dos objetivos propostos em parceria com o professor regente,  

 

demais funcionários da escola e participação das famílias. 

 

RECURSOS FINANCEIROS: 

Dentro da viabilidade financeira da Instituição serão adquiridos materiais pedagógicos 

como jogos, livros de literatura infantil, softwares educativos,, materiais para 

desenvolvimento de atividades psicomotoras, e demais materiais que atendam as 

necessidades específicas das atividades propostas. 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO: 

Durante o ano letivo os alunos com necessidades Educacionais Especiais serão atendidos 

duas vezes por semana, por um período de 50’ min, preferencialmente em horário inverso 

ao turno escolar.  

Encontros bimestrais realizados com as famílias para acompanhamento do 

desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo dos alunos, bem como dicas e vivências práticas 

que auxiliam no desenvolvimento da criança. 

Encontros bimestrais com o coletivo dos professores e ou quando necessário para 

vivências e reflexões sobre  adequações curriculares, inclusão, relação escola e famílias 

etc. 

 

RESULTADOS ALMEJADOS: 

-  Respeito à Diversidade; 

- Diminuição e exclusão de ações discriminatórias; 

- Desenvolvimento da autonomia; 

- Reconhecimento de talentos e habilidades pessoais; 

- Desenvolvimento de empatia; 

- Ampliação das ações colaborativas em detrimento às competitivas; 

- Maior controle de impulsos emocionais; 
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- Ampliação da capacidade de planejamento, organização e ações conscientes. 

- Maior capacidade cognitiva e produtividade acadêmica; 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será feita de forma permanente e integral a partir da observação e registro de 

posturas, comportamentos, atitudes, desenvolvimento acadêmico pré e pós aplicabilidade 

da proposta em formulário específico.  

 

 

 

 


