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1- APRESENTAÇÃO 

 
A Proposta Pedagógica é um dos principais documentos para o planejamento e 

gestão do trabalho pedagógico numa instituição de ensino por ser o documento que expressa 

a realidade da comunidade escolar e orienta as práticas pedagógicas e administrativas da 

escola, em sintonia com princípios e valores trazidos nos documentos normativos. Para tanto, 

é essencial que a organização das ações ocorra com base na realidade em que a escola se 

insere, bem como naquilo que os atores dessa comunidade expressam. Além disso, é 

necessário a participação efetiva de todos na sua construção, implementação, avaliação e 

reavaliação. Sendo assim, 

“(...) queremos referir-nos à importância do processo de construção coletiva do Projeto Político-
Pedagógico (PPP) da escola que tem na Coordenação Pedagógica o espaço-tempo primordial para essa 
construção. Não um projeto como documento elaborado para atender a cobranças institucionais, numa perspectiva 
meramente burocrática que corrobora a alienação, mas como documento resultante de um processo coletivo de 
avaliação, estudo, reflexão, discussão, escrita e reescrita, principalmente, de decisão democrática.” (SEEDF, 
2014, p.9) 

 

Partindo desse princípio, a Proposta Pedagógica da Escola Classe 04 de Sobradinho 

foi reelaborada de forma coletiva a partir das reflexões e discussões da comunidade escolar, 

apoiadas nos princípios da gestão democrática e na legislação vigente, e traduz o 

compromisso de todos os envolvidos em garantir o acesso, a inclusão e a permanência dos 

estudantes na escola, com oferta de ensino de qualidade, e a corresponsabilidade no 

processo de alfabetização e letramento, na aprendizagem significativa e no desenvolvimento 

integral dos alunos. 

Ademais, pressupõe a valorização dos profissionais de educação, a democratização 

das decisões no interior da escola, de modo a garantir a todos a condição de sujeitos na 

organização do trabalho pedagógico, como possibilidade de socialização do poder de decisão 

dentro da escola, de forma a atender com igualdade e eficiência às necessidades da 

comunidade escolar e promover o protagonismo estudantil com vistas à transformação de sua 

realidade. 

A reelaboração dessa proposta pautou-se nos documentos oficiais da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. São eles: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (Lei nº 9394/96), Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º ciclo 

para as Aprendizagens: BIA e 2º ciclo (2014), Diretrizes da Avaliação Educacional: 

Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala (2014 – 2016), Orientação Pedagógica:
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Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas Escolas (2014), Currículo 

em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental – Anos Iniciais – Anos Finais (2018), 

Lei de Gestão Democrática no Sistema de Ensino Público do Distrito Federal (Lei nº 

4.751/2012), entre outros documentos. 

A presente Proposta Pedagógica passou por importantes momentos de 

reconstrução, sendo iniciado em novembro de 2018 e ocorrendo ao longo do 1º semestre de 

2019, nos espaços democráticos de diálogo, como por exemplo, coordenações pedagógicas 

coletivas, dias letivos temáticos, reuniões de pais, conselhos de classe, reuniões do conselho 

escolar, encontros de pais, entre outros, e é o resultado da ação coletiva como movimento 

democrático e flexível que subsidiará a organização do trabalho pedagógico, facilitar o 

planejamento, materializar o currículo e dará autenticidade às ações pedagógicas 

desenvolvidas na escola. 

As atividades propostas foram divididas em etapas e sendo realizadas conforme os 

momentos descritos: No primeiro momento, foi realizada uma atividade de sensibilização com 

professores e servidores da escola, intitulada “Valores que nos conectam”, que consistiu em 

fazer levantamento dos valores que regem a vida de cada um do grupo e quais os conectam. 

Primeiramente, os presentes escreveram em um papel os 10 valores que direcionam sua vida. 

Em seguida, em duplas, escreveram os cinco valores que os conectam. Em grupos separados 

anteriormente, escreveram o valor que mais conectou as pessoas do grupo. E para finalizar, 

foi feito o levantamento dos três valores que conectaram a todos os presentes. 

Com essa atividade, foi possível construir coletivamente a “Árvore dos valores da 

Escola Classe 04 de Sobradinho”, ou seja, os valores que pautarão todas as ações da escola. 

Do mesmo modo, o “Acordo de Convivência da Escola Classe 04 de Sobradinho” (Apêndice 

1) foi construído coletivamente e deverá ser respeitado e seguido por todos os membros da 

comunidade escolar. 

No segundo momento, a reflexão aconteceu acerca dos princípios e fundamentos 

teóricos-metodológicos que orientam as práticas pedagógicas na escola. Nesse momento, foi 

necessário revisitar os princípios trazidos no Art. 3º da LDB (1996) e nos documentos 

pedagógicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Essa retomada aos 

documentos possibilitou o levantamento das concepções da comunidade escolar, ou seja, 
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qual a filosofia da Escola, o que pensa o grupo que a compõe e que o 
diferencia de outros grupos, a definição da função social, dos objetivos 
institucionais, de sua finalidade, das razões para sua existência e de sua 
intencionalidade. (Orientação Pedagógica. Projeto Político-Pedagógico e 
Coordenação Pedagógica nas Escolas, 2014) 

 

E essa é uma das tarefas mais difíceis a serem trabalhadas em nossa escola: fazer 

com que a comunidade escolar se aproprie das concepções que orientam o trabalho da 

escola, inclusive da legislação que rege a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Torna-

se imprescindível compreender, por exemplo, o significado da dialética entre o político e o 

social trazida pela Pedagogia Histórico-Cultural e pela Psicologia Histórico- Crítica na qual se 

baseia o Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. Isso demanda estudo sistematizado e entendimento por parte dos envolvidos para 

que a proposta e as ações da escola não se tornem um documento pleno de intenções vazias, 

e sim, a expressão da intencionalidade da comunidade escolar a respeito da sociedade que 

se quer formar. 

O terceiro momento aconteceu durante a Semana Pedagógica de 2019. Foi o 

momento de começar a redirecionar a organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 

04 de Sobradinho. Esse foi o momento de entender que, por se tratar de uma escola 

específica de alfabetização, a prática pedagógica vivenciada na escola deve girar em torno de 

ações que promovam ao estudante a conclusão do seu processo de alfabetização. Assim, 

com base no estudo (Apêndice 2) realizado entre os docentes em novembro de 2018, foram 

apresentados os pontos positivos e negativos citados pelo próprio grupo em relação à 

organização do trabalho pedagógico costumeiramente realizado na escola para serem 

analisados, reestruturados e ressignificados, a fim de promover o sucesso no processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes. Dentre esses pontos, podemos citar a rotina escolar, 

os horários de atividades extraclasse, o planejamento pedagógico, a formação continuada, e 

até questões de relacionamento interpessoal. Essa preocupação contribuiu para fortalecer a 

identidade da escola e do grupo. 

No quarto momento, foi discutido a cerca dos instrumentos de avaliação utilizados na 

escola, dentre eles: a psicogênese da escrita, a avaliação de produções escritas dos 

estudantes (textos), o acompanhamento de leitura, as provas, as avaliações externas, a 

avaliação institucional, o conselho de classe, o registro de avaliação (RAVs), a adequação 

curricular, entre outros. Refletiu-se a cerca do “que”, do “como” e do “por que” avaliar e de como 

trabalhar com os resultados, de modo que as avaliações permitam intervenções eficazes no 

processo de ensino-aprendizagem e garanta o sucesso escolar do estudante, bem como o 
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conhecimento das fragilidades e potencialidades no processo de alfabetização, o 

redirecionamento do planejamento e estabelecimento de novas estratégias. 

No quinto momento, foi discutido a respeito da proposta curricular ofertada pela 

escola. Esse currículo deverá ser pensado com base no Currículo em Movimento da SEDF, 

tendo como alicerce da prática pedagógica o trabalho com os eixos integradores 

(Alfabetização, Ludicidade e Letramento) e transversais (Educação para a Diversidade, 

Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação para e em Direitos Humanos). Além 

do que, levará em consideração a vivência sociocultural dos estudantes e sua formação 

integral de modo que possibilite a aplicação dos conhecimentos adquiridos na escola em seu 

cotidiano. 

Outro movimento importante para a reconstrução dessa proposta foi a realização de 

diagnósticos da realidade da escola, com aplicação de questionário entre os professores da 

escola (Apêndice 3), questionário sócio-econômico (Apêndice 4) enviados às famílias dos 

estudantes, e realização da ação “Escola que temos e escola que queremos” entre os alunos, 

elaborados pela pedagoga da escola e reuniões de pais. O levantamento dos dados do 

mapeamento e da dinâmica ficou sob a responsabilidade da pedagoga, e o levantamento dos 

dados do questionário sócio-econômico, da direção. Posteriormente, todos os dados foram 

levantados e divulgados entre a comunidade escolar para reflexão e encaminhamentos. 

Portanto, foram 

 
“(...) realizados o diagnóstico e a análise da escola (e de seu território 
geográfico), sóciohistórico e cultural e da comunidade na qual está inserida, 
com o objetivo de promover uma reflexão, envolvendo pais, mães, 
responsáveis, estudantes, profissionais da educação e conselho escolar, a 
partir da questão: O que torna nossa escola original, singular, única? A partir 
dessa questão, podemos levantar: • Qual sua história? Resgate da História da 
escola. • Quem são seus estudantes? Classe, origem, histórico escolar? Quais 
são suas expectativas em relação à escola? • Em qual comunidade geográfica 
e cultural a escola está inserida? • Qual a situação atual e as perspectivas da 
escola? (considerando os documentos da SEEDF: Currículo da Educação 
Básica, Proposta Pedagógica, Diretrizes e Orientações Pedagógicas). • Quais 
os principais problemas identificados?” (DISTRITO FEDERAL, 2014, OP p. 17) 

 

O levantamento das características atuais da Escola Classe 04 de Sobradinho, de 

suas limitações e possibilidades, de seus elementos identificadores, da imagem que se quer 

construir quanto ao seu papel na comunidade que se insere constitui um excelente 

diagnóstico que serviu de base para a definição dos objetivos e metas a se conquistar, dos 

conteúdos que deverão ser trabalhados e das formas de organização de seu ensino. 

Ainda, poderão ser utilizados tanto para identificar quanto para avaliar os avanços 

alcançados no fortalecimento de sua identidade. 
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Após essas etapas, a direção se encarregou de fazer a escrita da proposta, de modo 

a garantir a fidedignidade das informações, decisões e concepções resultantes das reflexões 

da comunidade escolar. Um texto preliminar foi elaborado pela diretora da escola, professora 

Daniela Pinheiro Alves Poti de Souza, com a síntese das discussões e dos dados analisados, 

que foi encaminhado à apreciação da Unidade de Educação Básica (UNIEB) da Coordenação 

Regional de Ensino de Sobradinho (CRESo). A presente proposta foi analisada e a devolutiva 

aconteceu em 01/08/2019, feita pela professora Viviane Salazar que dialogou com a 

professora Aline Oliveira da Silva, atual vice-diretora da escola, e minunciosamente, fez os 

apontamentos à melhoria do documento e entregou um “Roteiro para apreciação da Proposta 

Pedagógica” contendo sugestões para a revisão da proposta da escola. Sugeriu ainda que, 

por ser um documento oficial que necessita seguir uma estrutura pré-estabelecida, a escrita 

do texto final seja realizada por uma única pessoa, no caso, pela professora Aline, que por 

sua vez, fez a revisão e a redação da proposta, levando em consideração todas as sugestões 

contidas no roteiro, a fim de apresentá-la ao grupo para as devidas análises, assegurando a 

participação de todos. Depois, com as supressões e acréscimos feitos coletivamente, a 

mesma redigiu a versão final da Proposta Pedagógica da Escola Classe 04 de Sobradinho para 

o ano de 2019. 

É importante ressaltar que, como a proposta pedagógica constitui-se um caminho em 

construção, passível de reflexão contínua, essa versão final estará constantemente num 

processo de acompanhamento e avaliação e permanecerá ao alcance de toda a comunidade 

escolar para que tome conhecimento e possa consultá-la a qualquer momento. A Proposta 

Pedagógica da Escola Classe 04 de Sobradinho será publicada no site da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal e poderá ser acessada através do link 

http://www.se.df.gov.br/ppp-das-escolas/. 

 Desta forma, o  ano letivo de 2020 iniciou com muitas atividades para que contribuir para 

a continuidade da nossa estória escolar. Sabemos que precisamos a cada ano vivenciar uma nova 

dinamica pedagógica num eterno criar e recriar. Dessa forma, buscamos tecer um movimento 

coletivo com  atividades diversificadas  para iniciar 2020 em uma perspectiva contrutiva. 

• Planejamentos atividades,  

• Formaçao continuada,  

• Organizaçao do calendário anual (definiçao de datas anuais e eventos),  

• Planejamento quinzenal para recepcionar as crianças, 

• Organizaçao da dinamica escolar,  

• Rotinas e novos horários para as atividades extra classe (em anexo).  

http://www.se.df.gov.br/ppp-das-escolas/
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• Revisao dos projetos e combinados entre os professores para a aplicaçao  

Usamos o espaço destinado para a Semana Pedagógica para além de conhecer o grupo 

agregar as novas idéias com as propostas  que já eram vivenciadas na escola.  

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 04 de Sobradinho terá a seguinte estrutura: 

Apresentação, Histórico, Diagnóstico da Realidade, Função Social, Princípios, Missão e 

Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens, Fundamentos Teóricos-

Metodológicos, Organização do Trabalho Pedagógico, Estratégias de Avaliação, Organização 

Curricular, Plano de Ação para Implementação da PP, Acompanhamento e Avaliação da PP, 

Projetos Específicos, Referências, Apêndices e Anexos. 

 

 
 

2- HISTÓRICO 

 
Com o advento da construção de Brasília, houve a necessidade de alojar 

definitivamente os pioneiros que ajudaram na sua construção e as famílias imigrantes do 

Nordeste de Goiás, da Bahia e de outros estados. Diante disso, um dos diretores da 

NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova Capital) teve a idéia de criar uma cidade 

tipicamente rural no Distrito Federal. A alternativa foi construir a nova cidade na região, que 

tradicionalmente desenvolvia atividades agropecuárias desde os tempos de seus primeiros 

ocupantes. Com isso, essas pessoas foram transferidas para as margens da antiga estrada 

que ligava a cidade goiana de Planaltina à nascente Brasília. 

Essa cidade recebeu o nome de Sobradinho, e foi fundada no dia 13 de maio de 

1960, mas só chegou a ser oficializada bem mais tarde, pelo Decreto nº 571, de 1967. E é nessa 

cidade, denominada por seus moradores de “cidade serrana” por ter sido construída numa 

serra, cercada das belezas naturais do Cerrado, de clima ameno e tranquilidade, 

característica que a faz um lugar potencialmente único e com atmosfera cativante, é que 

encontramos a Escola Classe 04 de Sobradinho. 

Com o crescimento de Sobradinho e com o aumento da população, as demandas 

por educação também cresceram. A partir daí, nasceu a Escola Classe 04 de Sobradinho, 

localizada na Quadra 15, Área especial nº 02, tendo iniciado o atendimento à comunidade local 

em 13/02/1964, sendo primeiramente chamada de Escola Classe da Quadra 17 e tinha área 

e estrutura diferente da que possui hoje. 

Em julho de 1965 a escola passou a ser designada Escola Classe 04/09 da Quadra 15 

de Sobradinho e de Escola Classe Nº 04 a partir de 1966. Na data de 21/10/1976, por meio da 
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resolução 95/76 CDE, a escola foi extinta e as denominações da Escola Classe 04 e do Centro 

de Ensino 04 de Sobradinho foram alteradas para Centro de Ensino de 1º grau 04 de 

Sobradinho. A partir de então, passou a ser chamada de Bloco G, tendo as salas identificadas 

por G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 e G9. Finalmente, em 06/03/2002, de acordo com a 

portaria nº 111/2002, a escola voltou a ser chamada de Escola Classe 04 de Sobradinho. 

Apesar da separação de ambas as escolas, não há como separar as histórias do 

Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho e da Escola Classe 04 de Sobradinho, pois 

elas se misturam de forma complementar. Porém, essa separação teve o objetivo de facilitar a 

gestão administrativa, pedagógica e financeira das escolas. 

Por estar inserido num contexto de interação social de diversidade, o processo de 

construção da identidade da Escola Classe 04 de Sobradinho se dá no meio social no qual 

se insere e considera aspectos materiais e imateriais da realidade vivida estabelecida pelas 

relações sociais entre os sujeitos e as instituições sociais que atuam no território, como 

também dos saberes trazidos por eles. 

Desde a sua criação, vários foram os profissionais que por ela passaram e 

contribuíram significativamente nesse processo de formação da identidade da Escola Classe 

04 de Sobradinho. A seguir, apresentamos as direções que a escola teve: 

 

Ano Diretora Vice- diretora 

2002 Renata Luci de Campos Ivonete Luiza Pereira dos Santos, 

seguida por Elizete Brandão 

2003 Renata Luci de Campos Tatiane Jacobino Lima 

2004 Rosangela Souza Almeida Tatiane Jacobino Lima 

2005 Rosangela Souza Almeida Tatiane Jacobino Lima 

2006 Rosangela Souza Almeida Tatiane Jacobino Lima 

2007 Mª de Lourdes R. Cavalcante Enice Teixeira de Oliveira 

2008 Enice Teixeira de Oliveira Daniela Pinheiro Alves Poti 

2009 Enice Teixeira de Oliveira Daniela Pinheiro Alves Poti 

2010 Orlandina Ribeiro Soares Eliane e Valdete Gurgel 

2011 Lílian Kelly de Souza Cilene Vasconcelos 

2012 Lílian Kelly de Souza Evanilde Brandão Ferreira 

2013 Lílian Kelly de Souza Jorge Soares de Souza 

2014 Lílian Kelly de Souza Maria de Lourdes Silva 

2015 Lílian Kelly de Souza Cristiana da Silva Gonçalves 

2016 Lílian Kelly de Souza Maura Campos de Carvalho Ramos 

2017 Daniela Pinheiro Alves Poti de Souza Evanilde Brandão Ferreira 

2018 Daniela Pinheiro Alves Poti de Souza Evanilde Brandão Ferreira 
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2019 Daniela Pinheiro Alves Poti de Souza Aline Oliveira da Silva 

2020 Aldenice Souza da Costa Solino Evaide Flores Campos 

 
No espaço interno, temos: direção/mecanografia, secretaria, sala da EEAA/SOE, 

sala de professores com uma copa e um banheiro, sala de recursos, sala da supervisão 

administrativa com um banheiro, sala da informática, biblioteca, dois banheiros de estudantes 

(feminino e masculino), um banheiro para alunos com necessidades educacionais especiais, 

cantina escolar com depósito, sala de servidores com banheiro,nove salas de aula e um pátio. 

A área externa frontal da escola tem: uma guarita, um estacionamento para funcionários, uma 

pequena quadra, um parquinho, uma área para psicomotricidade e área para recreação. 

 

2.1. Dados da Instituição 

 
Nome da Instituição Educacional Escola Classe 04 de Sobradinho 

Endereço completo Quadra 15, Área Especial n.º 02 

Telefone/Fax/e-mail (61) 3901-3789 

Localização Zona Urbana 

Coordenação de Ensino Regional de Ensino de Sobradinho 

Data de criação da Instituição Educacional 13/02/1964 

Autorização: Deliberação do
 Conselho 

Estadual de Educação 

13/02/1964 

Reconhecimento: Deliberação do 
Conselho 

Estadual de Educação 

06/03/2002 de acordo com a 
portaria 

n.º 111/2002 DODF 

Turno de funcionamento Diurno 

Nível de ensino ofertado Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Etapas, fase e modalidadese 

ensino/programas e projetos especiais 

da Educação Básica 

Anos Iniciais – Bloco

 Inicialde Alfabetização (1º 

ao 3º ano) 

E-mail ec04sob@gmail.com 

 

 
2.1. Quem somos? 

 
EQUIPE GESTORA 

NOME FUNÇÃO 

Aldenice Souza da Costa Solino Diretora 

Evaide Flores Campos Vice-diretora 

Maria Cleonice Monteiro Reichert Chefe de Secretaria 

Marcelo Pimenta Supervisor 

mailto:ec04sob@gmail.com
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Administrativo 

 
 

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

NOME FUNÇÃO 

Maria Aparecida de Salles Fernandes Coordenadora 
Pedagógica 

Aline Oliveira da Silva Coordenadora 
Pedagógica 

 
 

 CARREIRA MAGISTÉRIO 

NOME FUNÇÃO 

Aline Dias Panissa de Matos Professor 

Andréa Silva de Carvalho Professora Regente 

Ana Luiza Daher Professora Substituto 

Clairton Ferreira Costa Professor de 
Informática 

Cristiane Mello de Figueiredo Professora Readaptada 
–Biblioteca 

Cristiane Pereira Lisboa Professora Regente 

Juliene Professora Substituta 

Djanira Lopes Costa Professora Regente 

Evanilde Brandão Ferreira Professora Regente 

Gizely Ribeiro Pôrto Professora Regente 

Juliana Malta Campos Lopes Professora Regente 

Ivonete Luiza Pereira dos Santos Professora Regente 

Gilmara Trindade Professora Substituto 

Lucimar Gonzaga da Silva Lima Professora Regente 

Andressa Salles Professora Substituta 

Mariane Professora Regente 

Stefane  Professora Substituta 

Regina Magalhaes Saraiva Rocha Professora afastamento 
temporário 

Priscila Luiz de Araujo Gonçalves Professora Regente 

Suzanna Bosco Professora Regente 

Ruth Pereira da Silva Professora Regente 

Eduardo Machado da Cruz Professor Educaçao 
Física -  Regente 

Marcelino Antonio Borges Professor Readaptado - Bibiioteca 
 
 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – SEAA 

NOME FUNÇÃO 
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Flávia Motta Santos Pedagoga 

Ilda Dias Lopes Orientadora 

Juliene Batista Rodrigues de Andrade Professora da Sala de 
Recursos 

 
 

SERVIDORES DA CARREIRA 
ASSISTÊNCIA 

NOME FUNÇÃO 

Geseneuda Coelho Viana Servidora do Apoio 
Administrativo 

Heldinar Soares Servidora Readaptada – 
Portaria 

Jorge Soares de Souza Servidor do Apoio 
Administrativo 

Marceli Santana e Silva Servidora Readaptada – 
Portaria 

Marli Lopes Oliveira Servidora Readaptada – 
Portaria 

Laiane Alves Batista Monitora  

Socorro de Souza Pereira Agente de Portaria 

 Agente de Portaria 

Terezinha Neres da Rocha Fontenele Servidora Readaptada – 
Biblioteca 

Elias Bispo dos Santos Vigia 

José Mariano de Campos Sobrinho Vigia 

William Pereira Barbosa Vigia 

Everaldo Ferreira da Silva Vigia 

 
 

EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS – 
ESV 

NOME FUNÇÃO 

Carlos Alexandre Pereira Monitor 

Danúbia Rodrigues Paz da Silva Monitora 

Aldenizia de Oliveira Silva Monitora 

  Manoela Gonçalves dos Santos Monitora 

Maria Alda da Silva Guimares Souza Monitora 

 
SERVIDORES 

TERCEIRIZADOS 

NOME FUNÇÃO 

 Antonia Flávia Barbosa Santiago Servidora de Limpeza e 
Conservação 

Eli Souza do Amor Divino Servidor de Limpeza e 
Conservação 
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Francisca Barbosa dos Santos Servidora de Limpeza e 
Conservação 

Lindalva Borges de Souza Merendeira 

Maria de Fátima Costa Servidora de Limpeza e 
Conservação 

Raquel Merendeira 

  Dayane Leitao Barbosa Servidora de Limpeza e 
Conservação 

Luciano da Silva Sales Servidor de Limpeza e 
Conservação 

 

 
 

CONSELHO 
ESCOLAR 

NOME FUNÇÃO 

Aldenice Souza da Costa Solino Membro Nato 

Clairton Ferreira Costa Membro Representante da 
Carreira 

Magistério 

Geseneuda Coelho Viana Membro Representante da 
Carreira 

Assistência 

 
 

ESTAGIÁRIO 

NOME FUNÇÃO 

Paulo Victor Estagiário administrativo  

 

 

 

3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

 
Antes de falar sobre a realidade atual da escola, é importante fazer um levantamento 

acerca dos índices escolares apresentados em 2019, a fim de subsidiar o estudo e o 

entendimento da realidade. 

A Escola Classe 04 de Sobradinho encontra-se em plena atividade e oferta o Bloco 

Inicial de Alfabetização (1ºaos 3ºanos do Ensino Fundamenta ), ou seja, o 1º bloco do 1º ciclo 

do Ensino Fundamental I. Tendo em vista que os alunos dos 1º e 2º anos desse bloco 

reprovam apenas por falta, é de suma importância advertir que seis alunos dos 1º anos 

reprovaram por falta em 2018, e isso equivale a 6,38% dos 94 alunos dos 1º anos. Além disso, 

nesse mesmo ano, três alunos dos 3º anos reprovaram por falta, e isso corresponde a 2,04% 

dos 147 alunos dos 3ºanos. Somando-se os alunos reprovados por falta, temos um total de 
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nove alunos,e isso é igual a 2,62% do total de 343 alunos. 

Da mesma forma, temos que destacar que 18 alunos foram reprovados nos 3ºanos 

em 2018, além daqueles reprovados por falta. Se juntarmos o número de alunos reprovados 

nos 3º anos ao número de alunos reprovados por falta, teremos 27 alunos reprovados em 

2018, e isso é o mesmo que dizer que 7,87% dos 343 alunos matriculados na Escola Classe 

04 de Sobradinho em 2018 reprovaram. 

É importante dizer que 25 alunos estão defasados em idade x série, o que 

corresponde a 6,41% dos alunos matriculados no ano letivo de 2019. Em relação ao índice 

de evasão,quatro alunos  evadiram em 2018, o que significa dizer que 13,72% dos alunos 

matriculados evadiram. 

Vale ressaltar que a Escola Classe 04 de Sobradinho finalizou o ano de 2018 com 

343 alunos. Isso demonstra um aumento de 48 alunos em 2019. Numa primeira análise, 

podemos agregar a esse aumento de matrículas a perda de poder aquisitivo das famílias e 

de bolsas de estudos na rede de ensino particular. Cabe ainda levar em consideração, 

segundo dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), houve um 

aumento populacional, desde o início desta década, da região onde fica a cidade de 

Sobradinho devido à migração de pessoas que, consequentemente, demandou um número 

maior de matrículas nas escolas da cidade. 

Em uma segunda análise, e tendo em vista que Sobradinho possui apenas sete 

escolas classes que atendem crianças de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, e dentre elas, 

a Escola Classe 04 de Sobradinho, esse número não é o suficiente para atender o aumento 

da demanda de matrículas, posto que, há quase cinco décadas, não se construíram escolas 

dentro da cidade. Com isso, podemos concluir que o aumento de matrículas nas escolas de 

Sobradinho é fato que não aconteceu apenas em nossa escola. 

Contudo, evidenciam-se grandes impactos e riscos no contexto escolar causados 

por esse aumento de matrículas em nossa escola.Segundo relato de alguns professores já 

nas primeiras coordenações pedagógicas, o desrespeito às regras escolares e combinadas 

da turma e o barulho de conversas paralelas e fora do contexto dos conteúdos causam um 

tormento no processo de aprendizagem e transformam a sala de aula em um ambiente 

desconfortável,desagradável e desfavorável para o aprendizado. 

 
Além disso, outro fator de risco resultante da indisciplina é a violência que ocorre 
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entre os próprios alunos, que se agridem física ou verbalmente, praticam bullying e pequenos 

furtos. Essas atitudes também são vistas durante o recreio e nos horários extraclasse. Há 

também alguns alunos que desrespeitam professores e demais funcionários da escola com 

xingamentos, agressões, como chutes e tapas. 

 
A indisciplina e a violência que ocorrem no interior da nossa escola interferem de 

forma significativa na qualidade das aulas e no aprendizado dos alunos, pois a aula é 

interrompida em diversos momentoseprejudicaorendimento de todo senão podem ser 

consideradas meras atitudes de imaturidade ou simples brincadeiras,pois ferem o direito do 

próximo. Então podemos deixar de ressaltar que o professor gasta aproximadamente 20% do 

tempo da aula resolvendo esses conflitos e dando encaminhamentos para a orientação 

educacional ou direção, ou seja, é gasto um dia de aula por semana para lidar com a 

indisciplina dos alunos. 

 
Nesse contexto, a escola busca constantemente fortalecer a parceira com as famílias 

no intuito de apoiar os alunos e professores, de forma a melhorar o trabalho ambiente escola, 

bem como conhecer a situação das crianças. Procuramos ainda, pedagógico e o rendimento 

dos alunos. As famílias são sempre convidadas a participar do envolvê-las em atividades 

pedagógicas,como dias letivos temáticos, palestras, reuniões, oficinas e festividades em 

geral, e para melhor atendê-las em suas necessidades, essas atividades são promovidas em 

dias e horários diversificados. No entanto,ainda é mínimo o número de pais que comparecem 

a esses eventos, e aqueles pais que a escola tem maior necessidade que participem, 

geralmente não comparecem. 

 
Em 2020, a escola atende a 384 alunos matriculados, com faixa etária de 6 a 12 

anos, distribuídos em18 turmas, nove turmas no matutino e nove no vespertino.A maioria dos 

alunos dos 1º anos que a escola recebe é encaminhada pelo Centro de Educação Infantil 03 

de Sobradinho, localizado na quadra 16 de Sobradinho, que vão formar, em maioria, as 

turmas de 1º anos da escola. Já os alunos dos 2º e 3º anos são oriundos da própria escola. 

Entretanto, todas as turmas da escola recebem matrículas do Telematrícula–156 ou 

efetivadas após o início ou durante o ano letivo. 

Os alunos matriculados nesse ano foram distribuídos nas turmas conforme 

especificado na tabela a seguir: 

                          ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 

QUANTITATIVO DE ESTUDANTES – 2020 
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MATUTINO VESPERTINO 

Turma Númerode 

estudantes 

Turma Númerode 

Estudantes 

1º ano A  18 1º ano C 26 

1º ano B  18 1º ano D 26 

2º ano A  18 1º ano E 26 

2º ano B 25 2º ano D  17 

 

Nesse ano temos vinte e nove alunos matriculados que apresentam necessidades 

educacionais especiais  ou transtornos de aprendizagem.  

 

NEE Quantitativo 

TDAH 12 

Síndrome Down 01 

TGD/ Autismo 03 

Dislexia 01 

Dislalia 01 

Discalculia 00 

Deficiente Auditiva 01 

DMU 00 

DPAC 02 

Deficiente Intelectual 03 

DF/BNE 02 

DF/MNE 02 

Transtorno Opositor Desafiador 00 

Outros 01 

TOTAL 29 

 

A proposta de mapear a instituição educacional EM 2019 (apendice 3) integra-se a uma 

perspectiva de atuação preventiva e institucional, por parte da Equipe Especializada de Apoio á 

Aprendizagem (EEAA) , uma vez que remete e compromete os profissionais desse serviço à 

compreensão do contexto escolar, valorizando as características particulares que interferem 

diretamente no desempenho da instituição educacional. 

O Mapeamento Institucional tem como objetio identificar fortalezas e fragilidades da 

realidade escolar. Não é culpar ninguém, mas é útil para discutirmos algo fundamental na escola, 

pessoas. 

Desta forma, as EEAA têm condições de conhecer melhor a instituição, sistematizar 

ações e promover um fértil diálogo com a instituição educacional, visando à reflexão e à 
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ressignificação de concepções e práticas capazes de transformar o contexto escolar. 

Nesse sentido, como ponto de partida, realizamos, com auxílio da comunidade 

escolar, dois questionários o primeiro voltado para professores e funcionários da Escola 

Classe 04, o segundo voltado para as famílias e por último realizamos entrevistas com os 

alunos a respeito da realidade na qual estão inseridos. 

A partir de informações obtidas por meio do primeiro questionário para professores e 

funcionários, podemos obsevar que, sobre a Escola Classe 04, 54,2% em sua maioria consideram 

que a escola é um ambiente positivo, um espaço de trabalho acolhedor e de aprendizado. 33,3 

respondeu que consideram a escola como um ambiente negativo, insconstante, conflituoso e 

difícil. 12,5 % omitiram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação aos alunos. As professoras majoritariamente (71,8%) avaliam positivamente o 

convívio e consideram – os queridos, felizes, inocentes e tranquilos. 25% avaliam negativamente 

como insdisciplinados e agitados. 4,2% omitiram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sobre a família, 70,8% percebem negativamente (ausentes, desestruturadas e alheias). 

25% percebem a participação da família positivamente (presente, participativas e companheiras 

no processo ensino – aprendizagem). 4,2% omitiram. 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 

20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sobre a direção 83,3% avaliam a direção positivamente: acessível, esforçada, apoio, 

comprometida. 4,2% avaliam a direção negativamente: desencontrada e autoritária. 12,5% 

omitiram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Coordenação Pedagógica 66,7% percebem positivamente a coordenação: 

parceria, necessária, prestativa, auxílio. 20,8% percebem a coordenação negativamente: não vi 

atuação, inexistente, pouco efetivo. 12,5% omitiram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem 66,7% avaliam positivamente a 

EEAA: acolhedora, escuta, auxílio, ótimo. Ninguém avaliou negativamente a EEAA 33,3% 

omitiram.  
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Sobre o Serviço de Orientação Educacional 79,2% avaliam positivamente o SOE: 

excelente, esperança, acolhedora, meu alento. 8,3% avaliam negativamente: ajustes necessários, 

precisa estar mais próxima.  12,5% omitiram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

41,7% percebem a biblioteca positivamente: organizada, linda, acessível, busca de 

conhecimento fantástico. 41,7% percebem a biblioteca negativamente: inadequada, inexistente, 

pequena. 16,7% omitiram.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sobre as escolas seqüenciais 12,5% avaliam positivamente as escolas que enviam 

alunos para a EC 04: boas, responsáveis, 45,8% avaliam negativamente: desinformadas, deveriam 

focar nas atividades, indiferentes. 41,7% omitiram.  
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79,1% percebem os colegas positivamente: comprometidos, guerreiros, competentes, 

parceiros. 20,8% percebem os colegas negativamente: individualistas, precisam Ninguém se 

omitiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,2% avaliam positivamente os projetos interventivos na UE: alívio, esperança,  bons e 

ajudam, efetivos. 66,7% avaliam negativamente os PIs: ineficazes, inexistentes, pouco realizados, 

não acontece. 4,2% omitiram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Utilizando o mesmo questionário foram algumas questões abertas que foram tabuladas 

no quadro abaixo. 

Poderíamos Deveríamos É ótimo 

• Ter maior praticidade; 

• Mais parcerias; 

• Realizar mais; • Amizade; 

• União; 
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• Ser mais humanos; 

• Melhorar as relações 

interpessoais; 

• Ser coletivo; 

• Sermos mais 

assertivos; 

• Mais união; 

• Inovar; 

• Sermos mais 

eficazes; 

• Melhorar as relações; 

• Acreditar mais; 

• Cultivar afetividade; 

• Mais condições de 

trabalho; 

• Sermos mais 

cordiais; 

• Compartilhar mais; 

16,7% omitiram 

• Aceitar e acatar 

decisões coletivas; 

• Colaborar; 

• Respeitar;  

• Partilhar; 

• Sorrir; 

• Fortalecer laços; 

• Trabalho coletivo; 

• Ser mais parceiros; 

• Decidir juntos; 

• Inovar; 

• Fortalecer o coletivo; 

• Unir; 

• Focar propostas 

eficazes; 

• Conversar mais; 

• Ter mais foco; 

• 25% omitiram 

 

• Companheirismo; 

• Amor; 

• Cordialidade; 

• Empatia; 

• Convívio; 

• Receber apoio; 

• As crianças; 

• Todos juntos; 

• Amizades; 

• Compartilhamento; 

• Valorizar, reconhecer; 

• Amigos; 

• Resolver problemas 

com maturidade e 

profissionalismo 

• 25% omitiram 

 

 

Temas formativos para as 

famílias 

Temas formativos para os 

alunos 

Como podemos ajudar 

• Limites ; 

• Papéis; 

• ECA; 

• Participação junto aos 

filhos; 

• Acompanhamento 

escolar; 

• Valores familiares; 

• Disciplina; 

• Educação; 

• Responsabilidade; 

• Parceria escola x 

família; 

• Diretos e deveres; 

• Inclusão; 

• Bullying; 

• Bons modos; 

• Compromisso; 

• Higiene; 

• Cuidados; 

• Sexualidade; 

• Oficinas de brincar; 

• Inteligência emocional; 

• Música e artes; 

• Respeito; 

• Saúde; 

• Que as decisões 

fossem tomadas 

coletivamente, com a 

maior participação de 

todos. 

• Melhor estrutura do 

laboratório de 

informática; 

• Confiar na equipe em 

geral; 

• Projeto de acolhida 

dos alunos 

ingressantes; 
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• Diálogo; 

• Limites; 

• 12,5% omitiram 

 

• Alimentação; 

• Violência; 

• Disciplina; 

• 12,5% omitiram 

 

• Apoio sistemático 

dos alunos e 

problemas vividos 

em sala; 

• Melhora na qualidade 

do ambiente 

(espaços e relações); 

• Orientação no 

trabalho na atuação 

com os estudantes; 

• 66,7% omitiram 

 

 Entendendo que o diagnóstico reflete a realidade que temos e pode nos levar a realidade 

que queremos. Os alunos participaram deste levantamento de dados. Por meio de entrevista 

coletiva, cada aluno ia dizendo a sua opinião e o registro eram realizados em cartazes. Como 

mostra a foto abaixo. 

 

 

Figura 1 – Imagens dos cartazes criados após entrevistas coletivas com alunos  

 Fonte: Acervo da  Escola Classe 04 de Sobradinho 
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ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 

QUANTITATIVO DE ESTUDANTES – 2020 

MATUTINO VESPERTINO 

Turma Número de 

estudantes 

Turma Número de 

Estudantes 

1º ano A  18 1º ano C 26 

1º ano B  18 1º ano D 26 

2º ano A  18 1º ano E 26 

2º ano B 25 2º ano D  17 

 

 

3.1 Perfil socioeconômico da comunidade escolar 

 

É de suma importância lembrar que trabalhamos com a visão de que todos os 

alunos são únicos e, portanto, devem ser atendidos em suas necessidades e  

potencialidades, sem rótulos ou discriminação e realizando a adaptação de materiais e a 

adequação curricular sempre que necessário para garantir a inclusão. 

Diante do aumento do número de alunos e para conhecer melhor a realidade sócio- 

econômica  dos nossos estudantes, em fevereiro foi enviado um questionário às famílias, 

com perguntas relevantes que facilitarão na compreensão de quem são esses alunos, de 

onde vêm e como vivem, quais os laços que  têm com suas famílias e quais as impressões 

que as famílias têm da escola.  

Dos ____ questionários enviados, foram devolvidos _____, e com base nesses 

questionários,  pode-se constatar que a maioria dos estudantes atendidos: 

A tabulamos dos dados e nos permitiu a caracterização da clientela da EC04 aponta 

para uma diversidade de perfis socioeconômicos. 

 

 A tabela abaixo retrata a procedência de nossos alunos (dados de fevereiro/2020): 

2º ano C 26 2º ano E 26 

3º ano A 21 2º ano F 26 

3º ano B 18 3º ano E 19 

3º ano C 20 3º ano F 17 

3º ano D 18 3º ano G 20 

TOTAL 
MATUTINO 

182 TOTAL 
VESPERTINO 

202 

TOTAL GERAL 384 
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Procedência Sobrad. 1 Condominios Dnocs Zona 

rural 

Planaltina Nova colina Paranoá Colorado Total 

Quantidade 

de alunos 

         

 

Entendemos que a procedência dos alunos precisa ser observada, pois a mesma reflete 

em suas subjetividades. É necessário um olhar particularizado em relação aos processos de 

aprender. O questionário socioeconômico aplicado com a comunidade nos mostrou que muitos 

de nossos alunosnão contam com a presença das famílias para acompanhamento das tarefas, 

bem como são carentes de estímulos à leitura à escrita e ao raciocínio lógico- matemático. 

      O histórico educacional tem mostrado que a comunidade escolar apresenta níveis 

socioeconômicos e educacionais bastante diversificados, conforme verificado no questionário 

socioeconômico cultural aplicado em 2019. Alunos residentes na _________ enfrentam 

violência, tráfico de drogas e muitas vezes  abandono afetivo dos pais. Tais demandas 

psicossociais exigem que a escola conte com a parceria dos Conselhos Tutelares, promotorias 

públicas de defesa dos direitos das crianças, CRAS e CREAS para suporte às questões 

psicoafetivas e sociais. 

Assim, é necessária a ampliação da participação efetiva das famílias, no que se refere 

ao apoio aos filhos nas atividades escolares em casa, favorecendo uma interação mais afetiva e 

atuante. Embora se registre a presença significativa da comunidade escolar em eventos, 

reuniões e festas, a escola anseia por ajudar a construir vínculos de amor e amizade, 

autoconfiança e cooperação em outros espaços e atividades escolares e, principalmente, no 

estreitamento dos laços entre pais e filhos. 

Para tanto, a E.C. 04 vem buscando instituir projetos que viabilizem a participação dos 

pais na vida dos filhos.  

      O dia letivo temático das famílias constitui-se como momento de encontro para palestras 

e reflexões sobre desenvolvimento, aprendizagem e vínculos afetivos eficientes entre os 

familiares, constituindo-se também como espaço para acompanhamento da Proposta 

Pedagógica. Nessas ocasiões, a escola conta com palestrantes convidados, além da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem e a Sala de Recursos. A escola contabiliza esse evento 

em todo o seu histórico escolar, desde a sua inauguração. 

De fato, algumas famílias se mantêm distante da escola durante o ano letivo. 

Sabemos que muitos pais estão imersos em longas jornadas de trabalho e ocupando 

diversas funções sociais além das responsabilidades da criação dos filhos, o que é normal. 
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Nesse sentido, alguns responsáveis não conseguem atender a todas as demandas escolares, 

resultando em filhos que chegam com as atividades  incompletas, por exemplo. O que não pode 

ocorrer, entretanto, é o depósito de responsabilidade da família sobre a escola. 

A ausência da família no acompanhamento da rotina escolar de seus filhos, muitas 

vezes se reflete de maneira negativa no aprendizado dos estudantes. Ao mesmo tempo, 

alguns alunos oriundos de famílias em situação de risco nos são preocupantes, fazendo- se 

necessárias convocações e alguns encaminhamentos, como por exemplo, ao Conselho 

Tutelar, no intuito de garantir os direitos das crianças, além de outros encaminhamentos que 

se fazem necessários para garantir os direitos de aprendizagem das crianças. 

Podemos elencar alguns fatores que prejudicam diretamente na aprendizagem de 

nossos alunos: vulnerabilidade social, carência afetiva, ausência de acompanhamento 

familiar, ausência de rotina familiar, indisciplina, privações alimentares, ambiente 

repressivo, nível elevado de ansiedade, relações familiares conturbadas, uso de muita 

tecnologia, falta de atividades em grupo da mesma idade fora da escola, programas apenas 

com adultos e aspectos cognitivos, físicos e mentais  (transtornos e deficiências). 

Quanto às famílias, constatou-se que a maioria dos pais: 

 Possui mais de 36 anos de idade; 

 Possui o Ensino Médio e Ensino Superior; 

 Frequentou a escola pública; 

 Está trabalhando; 

 Apresentam profissões de diversas áreas; 

 Tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos; 

 Não recebe auxílio do governo; 

 Afirma ser católica; 

 Avalia a escola como “excelente”. 

Em continuidade ao processo de diagnóstico da realidade da escola, foi feito o 

“Mapeamento Institucional” (Apêndice 8) orientado pela Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA) com informações colhidas entre os professores e demais profissionais  da 

educação da área pedagógica. De acordo com esse mapeamento, constatou-se que a maioria 

avaliou positivamente: 

 A escola como um ambiente majoritariamente positivo, pois se trata de um espaço 

de trabalho acolhedor, de aprendizado e familiar; 

 Os alunos, por serem queridos, felizes, inocentes e 27déias 27ênc; 

 A direção, por ser acessível, esforçada, comprometida e oferece apoio; 
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 A coordenação pedagógica, por ser parceira, prestativa, oferece auxílio e é 

extremamente necessária; 

 A EEAA, por ser ótima, acolhedora, oferece escuta e auxílio; 

 O SOE, por ser excelente, acolhedora, alento e dá esperança; 

 Os colegas, por serem comprometidos, guerreiros, competentes e parceiros; Em 

relação aos aspectos negativos, a maioria: 

 Percebe que a participação da família é mínima, por serem desestruturadas, 

alheias e ausentes; 

 Avalia negativamente as escolas que nos encaminham os alunos, por serem 

desinformadas, indiferentes e deveriam focar nas atividades; 

 Avalia negativamente o Projeto Interventivo, pois alega que são ineficazes, 

inexistentes, pouco realizados ou não acontece. 

De fato, algumas famílias se mantêm distante da escola durante o ano letivo. 

Sabemos que muitos pais estão imersos em longas jornadas de trabalho e ocupando 

diversas funções sociais além das responsabilidades da criação dos filhos, o que é normal. 

Nesse sentido, alguns responsáveis não conseguem atender a todas as demandas escolares, 

resultando em filhos que chegam com as atividades  incompletas, por exemplo. O que não pode 

ocorrer, entretanto, é o depósito de responsabilidade da família sobre a escola. 

A ausência da família no acompanhamento da rotina escolar de seus filhos, muitas 

vezes se reflete de  maneira negativa no aprendizado dos estudantes. Ao mesmo tempo, 

alguns alunos oriundos de famílias em situação de risco nos são preocupantes, fazendo- se 

necessárias convocações e alguns encaminhamentos, como por exemplo, ao Conselho 

Tutelar, no intuito de garantir os direitos das  crianças, além de outros encaminhamentos 

que se fazem necessários para garantir os direitos de aprendizagem das crianças. 

Podemos elencar alguns fatores que prejudicam diretamente na aprendizagem de 

nossos alunos: vulnerabilidade social, carência afetiva, ausência de acompanhamento 

familiar, ausência de  rotina familiar, indisciplina, privações alimentares, ambiente 

repressivo, nível elevado de ansiedade, relações familiares conturbadas, uso de muita 

tecnologia, falta de atividades em grupo da mesma idade fora da escola, programas apenas 

com adultos e aspectos cognitivos, físicos e mentais  (transtornos e deficiências). 

Quanto às famílias, constatou-se que a maioria dos pais: 

   Possui mais de 36 anos de idade; 
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   Possui o Ensino Médio e Ensino Superior; 

   Frequentou a escola pública; 

   Está trabalhando; 

   Apresentam profissões de diversas áreas; 

   Tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos; 

   Não recebe auxílio do governo; 

   Afirma ser católica; 

   Avalia a escola como “excelente”. 

Em continuidade ao processo de diagnóstico da realidade da escola, foi feito o 

“Mapeamento Institucional” (Apêndice 8) orientado pela Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA) com informações colhidas entre os professores e demais profissionais 

da educação da área pedagógica. De acordo com esse mapeamento, constatou-se que a maioria 

avaliou positivamente: 

     A escola como um ambiente majoritariamente positivo, pois se trata de um espaço 

de trabalho acolhedor, de aprendizado e familiar; 

 Os alunos, por serem queridos, felizes, inocentes e 27déias 27ênc; 

        A direção, por ser acessível, esforçada, comprometida e oferece apoio; 

  A coordenação pedagógica, por ser parceira, prestativa, oferece auxílio e é 

extremamente necessária; 

  A EEAA, por ser ótima, acolhedora, oferece escuta e auxílio; 

  O SOE, por ser excelente, acolhedora, alento e dá esperança; 

  Os colegas, por serem comprometidos, guerreiros, competentes e parceiros; Em 

relação aos aspectos negativos, a maioria: 

      Percebe que a participação da família é mínima, por serem desestruturadas, 

alheias e ausentes; 

    Avalia negativamente as scolas que nos encaminham os alunos, por serem 

desinformadas, indiferentes e deveriam focar nas atividades; 

      Avalia negativamente o Projeto Interventivo, pois alega que são ineficazes, 

inexistentes, pouco realizados ou não acontece; 
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       Com relação à Biblioteca, houve empate entre a avaliação negativa e positiva, pois: 

   41,7% percebem a biblioteca positivamente, por ser um ambiente organizado, 

lindo, acessível, fantástico e de busca de conhecimento; 

   41,7% percebem a biblioteca negativamente, por ser um ambiente inadequado, 

pequeno ou inexistente. 

 

3.2 DIAGNOSTICO INICIAL DE 2020  

 

O diagnóstico Inicial ocorre no início do ano letivo e compõe atividades para avaliação 

da leitura e escrita (psicogênese, produção de texto, Autoditado, interpretação textual nos níveis 

objetivo, inferencial e avaliativo),  raciocínio matemático (numerização, operações e resolução 

de problemas do campo aditivo e multiplicativo), psicomotricidade (lateralidade, habilidades 

motoras amplas e finas). 

O diagnostico inicial da turma norteia a construçao do trabalho pedagogico realizado, 

em sala de aula, objetiva a  adequaçao de uma metodologia de ensinovoltada aos conhecimentos 

prévios dos alunos. É a partir das necessidades de aprendizagens dos alunos que se inicia a 

organizaçao do trabalho pedagogico.  

Os resultados colhidos atraves do diagnóstico serao analisados e discutidos com o 

grupo de professores e, a partir das necessidades destacadas, poderemos fazer o planejamento 

das intervenções. Apresentamos a  seguir o resultado do Diagnóstico Inicial do ano letivo de 

2020. A coleta de dados, a partir dos instrumentos que compõe o diagnóstico inicial, objetiva o 

avanço das aprendizagens previstas no currículo, uma vez que  o mapeamento dos avanços dos 

estudantes demonstrará o retrato da escola, e consequentemente, possibilitará uma avaliação 

pontual para direcionar o planejamento das estratégias pedagógicas e ações singulares que irão 

impulsionar o  aprendizado. 
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MATUTINO 

 

 

  

      Totais Totais Totais Totais Totais 

1A 

 

Ruth 

18 alunos 

Pré-silábico  0 0 0 0 

Silábico SVS  0 0 0 0 

Silábico CVS  0 0 0 0 

Silábico-Alfabético  0 0 0 0 

Alfabético  0 0 0 0 

    

 

            

      Totais Totais Totais Totais Totais 

1B 

 

Evanilde   

18 alunos 

Pré-silábico  0 0 0 0 

Silábico SVS  0 0 0 0 

Silábico CVS  0 0 0 0 

Silábico-Alfabético  0 0 0 0 

Alfabético  0 0 0 0 

 

                

      Totais Totais Totais Totais Totais 

2 A 

 

Gizely 

18 alunos 

Pré-silábico  0 0 0 0 

Silábico SVS  0 0 0 0 

Silábico CVS  0 0 0 0 

Silábico-Alfabético  0 0 0 0 

Alfabético  0 0 0 0 

 

 

               

       Totais Totais Totais Totais Totais 

2 B 

 

Priscila 

25 alunos 

Pré-silábico 12     
Silábico SVS      
Silábico CVS 1     

Silábico-Alfabético 2     

Alfabético 8     
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Totais Totais Totais Totais Totais 

3 A 

 

Djanira  

21 alunos 

Pré-silábico  0 0 0 0 

Silábico SVS  0 0 0 0 

Silábico CVS  0 0 0  0 

Silábico-Alfabético  0 0 0 0 

Alfabético  0 0 0 0 

                

       

 

 

Totais Totais Totais Totais Totais 

3 B 

 

Gilmara  

18 alunos 

Pré-silábico  0 0 0 0 

Silábico SVS  1 0 0 0 

Silábico CVS  0 1 0 0 

Silábico-Alfabético  0 0 1 0 

Alfabético  0 0 0 0 

               
 

 

 

 

 

Totais Totais Totais Totais Totais 

 

 

3C 

 

Juliene 

 20 alunos  

Pré-silábico 2 0 0 0 0 

Silábico SVS 0 0 0 0 0 

Silábico CVS 0 0 0 0 0 

Silábico-Alfabético 2 0 0 0 0 

Alfabético 14 0 0 0 0 

                

 

       

 

 

Totais Totais Totais Totais Totais 

3 D 

 

Juliana  

18 alunos 

Pré-silábico 2 0 0 0 0 

Silábico SVS  0 0 0 0 

Silábico CVS 4 0 0 0 0 

Silábico-Alfabético 3 0 0 0 0 

Alfabético 9 0 0 0 0 
 

  

   

   

   

   

 
 

 

 

 Totais Totais Totais Totais 
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Totais 

1 C 

 

Aline  

 26 alunos 

Pré-silábico 2 0 0 0 0 

Silábico SVS 10 0 0 0 0 

Silábico CVS 4 0 0 0 0 

Silábico-Alfabético 1 0 0 0 0 

Alfabético 3 0 0 0 0 

  

             

   

 

 

 

    Totais Totais Totais Totais Totais 

1 D 

 

Andressa 

 26 alunos 

Pré-silábico  0 0 0 0 

Silábico SVS  0 0 0 0 

Silábico CVS  0 0 0 0 

Silábico-Alfabético  0 0 0 0 

Alfabético  0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Totais Totais Totais Totais Totais 

1 E 

 

Suzanna 

25 alunos  

Pré-silábico  0 0 0 0 

Silábico SVS  0 0 0 0 

Silábico CVS  0 0 0 0 

Silábico-Alfabético  0 0 0 0 

Alfabético  0 0 0 0 
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Totais Totais Totais Totais Totais 

2D 

 

Ana Luiza 

17 alunos  

Pré-silábico 5 0 0 0 0 

Silábico SVS 1 0 0 0 0 

Silábico CVS 4 0 0 0 0 

Silábico-Alfabético 2 0 0 0 0 

Alfabético 5 0 0 0 0 
       

 

 

 

 

 

Totais Totais Totais Totais Totais 

2E 

 

Mariane 

26 alunos  

                 Pré-si lá         Pré-silábico 8 0 0 0 0 

Silábico SVS 0 0 0 0 0 

Silábico CVS 2 0 0 0 0 

Silábico-Alfabético 4 0 0 0 0 

Alfabético 9 0 0 0 0 

       

      

 

 

Totais Totais Totais Totais Totais 

2F 

Andreia 

26 Alunos 

Pré-silábico 3 0 0 0 0 

Silábico SVS 2 0 0 0 0 

Silábico CVS 3 0 0 0 

 

0 

Silábico-Alfabético 3 0 0 0 0 

Alfabético 14 0 0 0 0 

              

      

 

 

Totais Totais Totais Totais Totais 

3E 

 

Ivonete 

19 Alunos 

Pré-silábico  0 0 0 0 

Silábico SVS  0 0 0 0 

Silábico CVS  0 0 0 0 

Silábico-Alfabético  0 0 0 0 

Alfabético  0 0 0 0 

 - 
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Totais Totais Totais Totais Totais 

3F 

 

Lucimar 

17 Alunos 

Pré-silábico 2 0 0 0 0 

Silábico SVS 0 0 0 0 0 

Silábico CVS 1 0 0 0 0 

Silábico-Alfabético 12 0 0 0 0 

Alfabético 2 0 0 0 0 

  

        

      

 

 

Totais Totais Totais Totais Totais 

3G 

 

Stephanie 

20 Alunos 

Pré-silábico  0 0 0 0 

Silábico SVS  0 0 0 0 

Silábico CVS  0 0 0 0 

Silábico-Alfabético  0 0 0 0 

Alfabético  0 0 0 0 

        

              Quanto aos índices de rendimento, esclarecemos que, por atender apenas o Bloco 

Inicial de Alfabetização, a escola não apresenta índice de IDEB. No entanto, participou das 

avaliações em larga escala, como a prova ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização, a 

Provinha Brasil, ambas promovidas pelo Ministério da Educação, e a Prova Diagnóstica 

realizada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

A prova ANA tinha o objetivo de aferir o nível de alfabetização e letramento em 

Língua Portuguesa e alfabetização em Matemática, por meio de testes cognitivos, e foi 

aplicada nos anos de 2013, 2014 e 2016, para alunos matriculados nas turmas do 3º ano do 

Ensino Fundamental. Além dos testes, a ANA oferecia um conjunto de indicadores 

importantes para análise do contexto do trabalho realizado pela escola. Nele são registrados 

os dados de contexto e de aprendizagem dos estudantes. 

A Provinha Brasil visava investigar as habilidades desenvolvidas pelas crianças 

Diagnóstico Inicial - CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS PSICOGÊNESE 
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matriculadas nas turmas do 2º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras. 

Composta pelos testes de Língua Portuguesa e de Matemática, a Provinha Brasil permitia 

obter mais informações que auxiliassem o monitoramento e a avaliação dos processos de 

desenvolvimento da alfabetização, do letramento inicial e das habilidades iniciais em 

matemática. 

A Prova Diagnóstica tem o objetivo de obter informações que auxiliem a formulação 

constante de estratégias e ações pedagógicas que contribuam para a efetiva aprendizagem 

dos estudantes. É destinada aos alunos matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental que, 

durante dois dias, fazem provas de Português e Matemática. Em 2018, as provas também 

foram aplicadas aos alunos de 3º ano do Ensino Fundamental. 

Pelos indicadores da prova ANA, podemos perceber que o nível de proficiência dos 

alunos em leitura foi de 54,44%, em 2013, 41,54% em 2014 e 42,36% em 2016. Em todos os 

anos, a escola apresentou proficiência em leitura relativa ao nível 3, de 4 níveis de 

proficiência. Já o nível de escrita, temos 54,23% em 2013, 81,54% em 2014 e 63,89% em 2016. 

Isso quer dizer que a escola apresentou proficiência em escrita relativa ao nível 4, de 5 níveis 

de proficiência. Em relação ao nível de proficiência em matemática, em 2013 tivemos uma 

aproximação entre os níveis, ficando 32,45% no nível 4 e 30,75% no nível 3, de 4 níveis de 

proficiência. Vale citar ainda que no nível 2, tivemos um percentual de 26,85%. Já em 2014, 

a escola apresentou proficiência de 30,83% no nível 4, 25,56% no nível 3 e 34,59% no nível 

2. E em 2016, 33,81% no nível 4, 24,46% no nível 3 e 32,37% no nível 2. Isso significa dizer 

que, nos anos 2013 e 2016, a escola apresentou nível de proficiência relativo ao nível 4, de 

4 níveis de proficiência em matemática, e em 2014, nível 3 de proficiência. (Anexo 1) 

Com base nos dados da segunda fase da Provinha Brasil, observamos que o 

desempenho dos alunos no ano de 2016, foi de 34% no nível 5 e de 26% no nível 4 em leitura, 

e de 26,7% no nível 5 e 52,5% no nível 4, em matemática. Em 2017, 66,1% no nível 5 e 24,8% 

no nível 4 em leitura, e 80,5% no nível 5 em matemática. (Anexo 3). 

Em relação aos dados das Provas diagnósticas realizadas em 2018, observamos 

que o rendimento dos alunos dos 2º anos em leitura foi de 22,9% no nível 5 e 49,5% no nível 

3, em leitura, e 26,9% no nível 4 e 52,9% no nível 3 em matemática. Nesses índices (Anexo 

4), constatamos fragilidades preocupantes na aprendizagem dos alunos das turmas de 2º ano 

em 2018. O rendimento dos 3º anos em leitura foi de 63,5% no nível 5 e 27,7% no nível 4, e 

em matemática, 79,9% no nível 5. É importante perceber que com base nos resultados dessas 

avaliações, foi possível estabelecer metas, objetivos e ações pedagógicas, no âmbito da 
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escola, necessárias à superação das fragilidades nos processos de ensino e à garantia do 

direito de aprendizagem dos estudantes, além da formulação constante de estratégias de 

intervenção pedagógica. 

Além dos dados dessas avaliações, surgiu a necessidade de formular um 

instrumento próprio de avaliação diagnóstica inicial para fazer o levantamento das habilidades 

em português e matemática já adquiridas pelos alunos e auxiliar no planejamento pedagógico. 

Nessa tentativa, foram aplicadas aos alunos dos 2º e 3º anos, no início desse ano letivo, as 

mesmas provas diagnósticas de leitura e matemática realizadas no ano anterior, e para os 

alunos dos 1º anos também, porém a prova foi elaborada pela equipe docente e levou em 

consideração a aquisição de habilidades mínimas para o início da alfabetização dos alunos 

ingressantes, tendo como referência o Currículo em Movimento da Educação Infantil. 

Paralelamente, como parte fundamental do acompanhamento do processo de 

alfabetização e com base na teoria de Emília Ferreiro sobre a Psicogênese da Língua Escrita, 

investigamos como as crianças se apropriam dos conceitos e habilidades linguísticas, com 

um diagnóstico individualizado e significativo. É o que chamamos de “Teste da Psicogênese”, 

um diagnóstico que leva em consideração as hipóteses de escrita dos alunos. Nesse sentido, 

os professores têm o conhecimento da evolução do sistema de escrita é imensurável para 

avaliar os progressos das crianças, e mais importante ainda, perceber sinais da alfabetização 

ainda não observados. 

Nas Psicogêneses, foi constatado que há um número elevado de alunos dos 3º anos 

nas hipóteses pré-silábica, silábica e silábico-alfabetica. Há que se considerar que alguns 

desses alunos são repetentes ou possuem alguma necessidade educacional especial, e 

levando em consideração que se caso os alunos não completem o processo de alfabetização 

no 3º ano eles poderão ficar retidos, podemos concluir que alguns deles se tornarão bi ou 

trirrepetentes. 

As provas diagnósticas foram aplicadas e corrigidas pelos próprios docentes durante 

dois dias. Já a Psicogênese foi aplicada durante a semana. A direção se propos a fazer a 

tabulação do desempenho dos alunos e colocar os dados em gráficos, para que  fossem 

apresentados ao grupo no 1º Dia Letivo Temático, como proposta de um Forum de 

Rendimento. 

hipótese alfabética. Contudo, é importante observar que 25% dos alunos encontram-

se na hipótese silábico-alfabética. Há que se considerar também os 21,42% dos alunos que 
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estão nas hipóteses pré-silábica e silábica. 

Considerando que a escola é uma escola inclusiva, é importante esclarecer que os 

alunos com necessidades educacionais especiais estão inseridos em classes comuns 

inclusivas e turmas de integração inversa e recebem atendimento especializado por meio de 

adequação curricular e atendimento semanal em Sala de Recursos. Dentre esses alunos, há 

aqueles que necessitam de acompanhamento constante para se alimentarem, se 

locomoverem e fazer a higiene pessoal, e por isso necessitam e têm direito ao auxílio de 

monitores ou educadores sociais voluntários. Já os estudantes que apresentam transtornos 

de aprendizagem, apesar de não apresentarem essa necessidade, são atendidos de forma 

diferenciada por meio de atividades pedagógicas como reagrupamentos e Projetos 

Interventivos desenvolvidos pelas professoras regentes, e acompanhados pela Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA, pelo Serviço de Orientação Escolar, pela 

Coordenação Pedagógica e pela direção. Além disso, alguns alunos são atendidos em Salas 

de Apoio à Aprendizagem em outras escolas. 

Nesse ano, temos _________ alunos matriculados que apresentam necessidades 

educacionais especiais ou transtornos de aprendizagem: 

NEE Quantitativo 

TDAH 09 

Síndrome Down 01 

TGD/ Autismo  

Dislexia 01 

Dislalia 01 

Discalculia  

Deficiente Auditiva 01 

DMU 01 

DPAC 01 

Deficiente Intelectual  

DF/BNE 04 

DF/MNE 01 

Transtorno D  

Transtorno Opositor Desafiador  

Outros 02 

TOTAL 22 

 

No ano de 2020 a EC4, conta com o apoio de 01 monitora concursada e 05 educadores 

sociais voluntários para acompanhamento das turmas onde estão incluídos alunos com 
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necessidades educacionais especiais, que necessitam de apoio para locomação, higiene ou 

alimentação. 

Levando em consideração as queixas iniciais das professoras em relação aos alunos, 

foi organizado um cronograma de atendimento para se fazer o “Perfil das turmas” com a 

coordenação dos Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem (Apêndice 6) e as 

“Adequações Curriculares” com o auxílio do AEE – Sala de Recursos (Apêndice 7). Esse 

momento foi de suma importância para levantamento das potencialidades e fragilidades das 

turmas. Diante dos dados coletados, percebeu-se que as demandas levantadas pelas 

professoras estavam diretamente ligadas a temáticas como: dificuldades de aprendizagem, 

problemas psicológicos e indisciplina, esse último com o maior número de queixas dentre as 

demandas levantadas entre os alunos de 1º e 2º anos. Após as análises, os serviços 

mapearam as demandas a fim de estabelecer as estratégias de acompanhamento para cada 

caso, bem como acelerar os atendimentos e encaminhamentos a serem feitos. 

Prosseguindo com análise dos dados do mapeamento, grande parte dos professores 

é formada em pedagogia e tem pós-graduação na área da Educação, sendo que 41,37% 

desses profissionais têm mais de 20 anos de magistério público e com mais de 10 anos de 

experiência em alfabetização. Uma das características marcantes desses profissionais é o 

comprometimento com o sucesso no processo de alfabetização dos estudantes. São, em 

maioria, participativos, questionadores e colaboram nas ações pedagógicas da escola. 

Porém, ainda passam por processo de constituição de grupo coletivo, e para isso, é 

necessário que se apropriem de aspectos que colaboram na organização do fazer 

pedagógico, que podemos citar: reconhecer a coordenação pedagógica como um espaço 

democrático de diálogo, tomada de decisões, reflexão, estudo e compartilhamento de 

saberes; participar e operacionalizar o planejamento coletivo e por ano; cumprir prazos na 

entrega de documentos; respeitar as orientações, normas e legislação; respeitar decisões 

coletivas; participação em cursos e formações promovidos dentro e fora da escola; participar 

da elaboração de materiais pedagógicos; etc. 

Ainda com base nas informações colhidas no Mapeamento Institucional, destacam- se 

problemas nas relações interpessoais, de modo que a maioria sinalizou que o grupo precisa: 

ter maior praticidade e assertividade nas ações, ser mais eficaz, fazer mais parcerias entre si, 

ser coletivo, melhorar as relações interpessoais, ser mais humano, cultivar afetividade, ser 

mais cordial, ter mais união, inovar, compartilhar mais e acreditar mais. Observa-se, então, 

que há alguns anos, a escola vem deparando-se com dificuldades no processo de organização 

do trabalho pedagógico coletivo, bem como nas relações interpessoais. Contribui 
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negativamente para esse quadro a carência de coordenadores. 

A Escola Classe 04 de Sobradinho, por ser uma escola apenas de alfabetização, 

torna-se atrativa aos professores que gostam de atuar nesse ciclo, pois recebem uma 

gratificação específica, chamada de Gratificação de Atividade em Alfabetização (GAA), o que 

impede que algum professor da escola assuma a função de coordenador pedagógico, uma vez 

que não receberá mais a referida gratificação ou sequer terá alguma outra de igual valor que 

possa substituir a perda da GAA. Logo, resta a direção buscar a figura do coordenador fora 

da escola, mas muitas vezes acaba não conseguindo pessoas para assumir a coordenação 

pedagógica. 

Quanto às demandas formativas, o grupo sinalizou que gostaria de ter formações 

sobre como Ensino Especial, Produção textual e construção de materiais, Ética, Metodologias 

de ensino, Coletividade para avanço das atividades na escola, Psicogênese, Organização 

interna e documentação da SEDF, Psicomotricidade, Educação matemática, Jogos, 

Sexualidade, Ciclo, Projeto interventivo e Ferramentas de apoio à educação. Sinalizou 

também alguns assuntos para serem trabalhados com as famílias dos estudantes, são eles: 

Limites, Papéis, ECA, Participação junto aos filhos, Acompanhamento escolar, Valores 

familiares, Disciplina, Educação, Responsabilidade, Parceria escola x família e Diálogo. Além 

disso, alguns assuntos foram sugeridos para trabalhar com os alunos: Diretos e deveres, 

Inclusão, Bullying, Bons modos, Compromisso, Higiene, Cuidados, Sexualidade, Oficinas de 

brincar, Inteligência emocional, Música e artes, Respeito, Saúde, Alimentação, Violência e 

Disciplina. 

Em relação às necessidades emergenciais, o grupo respondeu que precisa: 
 

✓ Que as decisões sejam tomadas coletivamente, com maior participação de todos; 

✓ Melhorar a estrutura do laboratório de informática; 

✓ Confiar na equipe em geral; 

✓ De um projeto de acolhida dos alunos ingressantes; 

✓ Apoio sistemático dos alunos e problemas vividos em sala; 

✓ Melhora na qualidade do ambiente (espaços e relações); 

✓ Orientação no trabalho na atuação com os estudantes. 
 

Há que se considerar ainda que, por ser uma escola de alfabetização, os 

professores recebem uma gratificação específica e, caso 

Quanto à análise do currículo e do planejamento feito na escola, mais 
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especificamente o da sala de aula, é importante falar que na escola não havia uma 

unicidade dos objetivos e conteúdos curriculares, seja nos currículos formal, real ou oculto, 

trabalhados pelos professores, pois cada um dos professores os desenvolvia de forma 

individualizada ou, raramente, nos grupos por turno, evidenciando um trabalho pedagógico 

fragmentado e contrariando a proposta de ensino integral do aluno. 

Diante disso, vale ressaltar que o currículo escolar precisa ser analisado e 

elaborado com muita atenção e reflexão, pois as ações não serão planejadas apenas 

para um aluno ou uma turma, mas sim para todos os alunos, inclusive para aqueles com 

necessidades educacionais especiais. Construir o currículo na nossa escola e na sala de 

aula requer formação, profissionalismo e competência por parte dos professores quanto à 

utilização dessa importante ferramenta da organização pedagógica. 

 

Em se tratando de instalações físicas, podemos dizer que, à medida do possível, os 

ambientes da Escola Classe 04 de Sobradinho são adaptados às necessidades. Porém, por 

não ter sido aproveitado um espaço do CEF 04 de Sobradinho, com ambientes inadequados 

ao atendimento de alunos na faixa etária da alfabetização, seria extremamente importante a 

construção de uma nova escola. 

No ano de 2019, a direção realizou pintura dos espaços escolares e do muro e 

cimentou o espaço da recreação. 

 
 

Área de Recreação 

 
A escola é mantida por meio de recursos oriundos do Governo Federal, por meio do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e do Governo do Distrito Federal, com o 

Programa de Descentralização e Administração Financeira (PDAF). Essas verbas públicas 

são destinadas a: compra de materiais pedagógicos; contratação de serviços e pessoas para 
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realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nas instalações físicas da 

escola; gás liquefeito de petróleo (GLP); pagamento de serviços contábeis e tarifas bancárias 

para manutenção de conta; etc. Além disso, arrecadamos recursos financeiros promovendo 

bazares e festas, e ainda, contamos com a participação das famílias na contribuição simbólica 

da Associação de Pais e Mestres (APM) para auxiliar nas despesas que as verbas públicas 

não cobrem. 

Contudo, apenas durante o recesso de julho do ano corrente, sob a gestão da 

professora Aline Oliveira da Silva, a escola passou por algumas reformas significativas, 

financiadas por verbas públicas enviadas à escola como o PDAF, o PDDE e Emendas 

Parlamentares. Essas notórias modificações deixaram a comunidade escolar muito satisfeita 

e, sobretudo, reacendeu as esperanças e acalentou os tão desacreditados corações do 

grupo. 

Foram realizados os seguintes serviços: reforma elétrica, troca do quadro de energia, 

colocação de refletores na parte externa (quadra, área de psicomotricidade, parquinho e área 

de recreação) e estacionamento dos funcionários, colocação de mais duas calhas de luz nas 

cinco salas de aula do bloco A, troca de lâmpadas florescentes por lâmpadas LED, troca de 

interruptores e tomadas, construção de guarita, colocação de alambrado no corredor da 

entrada com barras de acessibilidade, colocação de portão nocorredor da entrada, colocação 

de portão de acesso ao estacionamento, colocação de grades na rampa da área externa, 

ampliação do portão principal de entrada de alunos, colocação de alambrado na área alta da 

recreação, ampliação do alambrado e troca do portão do parquinho, colocação de brita no 

estacionamento, colocação de bebedouros na parte externa, pintura do espaço de 

psicomotricidade, da quadra e brincadeiras na área de recreação, corredor de entrada e pátio 

interno, colocação de traves maiores na quadra, colocação de porta e janela (blindex) na sala 

da EEAA e SOE, colocação de porta de vidro na direção, colocação de ar condicionado na 

informática, colocação de blindex na informática, reforma completa na sala e banheiro dos 

servidores, colocação de tampa de chapa de ferro na caixa d’água da escola, etc. Algumas 

das modificações feitas podem ser observadas a seguir: 
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Quadra 

 

 
Quadra 

 

  
 

Área de Psicomotricidade 
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Parquinho 

 
 

 
 

Área de recreação e bededouros 
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Guarita 

 

 

 
Corredor da entrada 

 
 

Escada de acesso à quadra, área de psicomotricidade e parquinho 
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Parte externa da Sala dos Servidores 

 
 

 
 

Parte interna da Sala dos Servidores 

 

 
Informática 
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Mesmo com as mudanças, ainda há algumas dificuldades a sanar, como: ampliação 

do espaço físico da escola, reparo e aumento do muro, colocação de blindex em todos os 

ambientes da escola, separação da rede hidráulica e de esgoto da Escola Classe 04 de 

Sobradinho e do Centro de Ensino Fundamental 04 (CEF 04), construção e pavimentação dos 

estacionamentos interno e externos, coberturas das áreas externas (quadra, área de 

psicomotricidade e parquinho), ampliação da sala de recursos e da biblioteca, construção de 

depósito de materiais e bens inservíveis, construção de sala para audiovisual, troca do forro 

e piso, reforma nos banheiros dos alunos e funcionários, instalação de aparelhos de ar 

condicionado para as salas de aula e outros ambientes da escola, etc. 

Entretanto, o que toda a comunidade escolar deseja é que a Escola Classe 04 de 

Sobradinho tenha o seu próprio espaço físico e não fique mais nas dependências físicas do 

CEF 04, pois vários são os incômodos e desconfortos, principalmente pelo constante 

desligamento do relógio da CAESB que fica dentro da área do CEF 04 que quase que 

diariamente deixa a escola sem água, bem como do excesso de barulho oriundo da quadra 

de esportes coberta do CEF 04. 

É importante ressaltar que na tentativa de resolver a questão do desmembramento da 

água entre ambas as escolas, a direção protocolou processo no SEI e, para a resolução do 

transtorno causado pelo excesso de barulho proveniente da quadra de esportes coberta do 

CEF 04, o atual coordenador da Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho, senhor 

Marco Aurélio, em visita e reunião com os funcionários da Escola Classe 04 de Sobradinho, 

informou que há previsão de cobertura de cinco quadras de esportes para esse ano em 

Sobradinho e sugeriu fazer a cobertura da outra quadra do CEF 04 para poder disponibilizar 

à EC 04 a quadra que já é coberta, e completou que fará a comunicação e mediação para que 

isso ocorra. 

Diante das dificuldades levantadas nesse diagnóstico, a Escola Classe 04 de 

Sobradinho tem consciência dos grandes desafios que enfrenta e enfrentará e se prontifica 

em reescrever sua história de modo a construir sua identidade institucional, com base nos 

valores de seu Acordo de Convivência, nos princípios da aprendizagem dialógica e na busca 

incansável de oferecer um ensino de qualidade e significativo aos estudantes em que todos 

aprendam, e muito! 

 

 
 

 

4- FUNÇÃO SOCIAL 
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“Iniciar a discussão do Projeto Político-Pedagógico analisando a função 
social da Escola na sociedade atual favorece a compreensão do sentido de 
sua existência secular, como instituição formal de educação de crianças, 
jovens e adultos. Ao mesmo tempo, discutir a função social da escola nos 
remete a pensar ainda nosso papel como profissionais da educação; sobre 
que projeto de educação, de formação e de sociedade defendemos 
cotidianamente, no exercício de nosso trabalho.” (DISTRITO FEDERAL, 
2014, OP p. 17) 

 

É primordial destacar que a Escola Classe 04 de Sobradinho é uma escola de 

alfabetização e como tal, sua função social está intimamente ligada à função social da leitura 

e da escrita: de comunicação e interação entre as pessoas. 

Desenvolver a leitura e a escrita da criança vai além do desenvolvimento das 

capacidades de ler e escrever, pois é preciso prepará-la para saber usar essas habilidades 

no mundo globalizado e em constante mudança, o qual está em constante contato. 

Sendo assim, o ensino no período da alfabetização deve ser conduzido de modo 

intencional, com vistas a organizar e levar à aprendizagem da leitura e da escrita, adequada 

a situações específicas no contexto das práticas culturais, possibilitando a inclusão de fato da 

criança na sociedade letrada onde vive. 

Nessa perspectiva, é primordial que a escola promova situações que oportunizem o 

desenvolvimento dessas habilidades linguísticas. Quanto mais a criança for exposta à cultura 

letrada, mais ganha condições de entender e usar adequadamente a língua. 

Assim, a alfabetização é, ao mesmo tempo, uma aprendizagem do sistema de escrita 

e uma forma de interação contextualizada com a diversidade cultural presente na sociedade 

onde o sujeito está inserido. Não corresponde a um mero processo mecânico de 

decodificação de sinais gráficos sem a preocupação maior com a leitura de mundo e a 

compreensão do contexto. Dessa forma, 

“Mais que escrever e ler que a ‘asa é da ave’, os alfabetizandos necessitam perceber a necessidade 
de um outro aprendizado: o de ‘escrever’ a sua vida, o de ‘ler’ a sua realidade, o que não será possível se não 
tomarem a história nas mãos para, fazendo-a, por ela serem feitos e refeitos. (FREIRE, 1984, p.16) 

 

Além disso, é preciso formar um indivíduo crítico, autônomo, ético, responsável, 

solidário e consciente de seus deveres e direitos por meio de práticas de leitura e escrita, que 

são consideradas instrumentos imprescindíveis à participação na sociedade letrada, e prepará-

lo para que possa fazer a “leitura” de sua realidade e atuar de forma crítica e participativa com 

objetivo de transformá-la em benefício do bem comum. 
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5- PRINCÍPIOS 

 
Conhecer os princípios que norteiam o processo educativo na escola, os valores e 

concepções que a regem, tipo de ensino a que se propõe, as concepções de mundo e de 

sociedade que valoriza e o que entende por educação são atitudes fundamentais na 

construção da Proposta Pedagógica da Escola Classe 04 de Sobradinho. A definição desses 

princípios vai balizar as metodologias de trabalho, a organização dos espaços e dos tempos 

da escola, a seleção de conteúdos e atividades, as propostas didáticas, as relações que a 

escola estabelece externa e internamente e vão guiá-la diante de cada novo desafio. 

Com base nos princípios da Educação Integral elencados na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento, a escola procura 

desenvolver um trabalho pedagógico promovendo a formação integral, moral e ética do 

educando para a vida em coletividade. Está centrada na valorização da pessoa, da sua 

história, dos seus talentos, da curiosidade, da criatividade e da liberdade para permitir o 

desabrochar das habilidades que tem para viver em sociedade e ser capaz de nela intervir. 

Nossa escola privilegia a formação cidadã do aluno em aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais, e constitui-se em um espaço de convivência ética e democrática no 

qual se exercita a cidadania por meio da ação, da vivência, pelos sujeitos, de situações 

relacionadas aos conteúdos trabalhados, estimulando o gosto pela aprendizagem e pela 

produção de conhecimento para intervir no mundo. 

Desse modo, consideramos importante educar para a formação cidadã, para a 

solidariedade, para o respeito ao outro e às regras de convivência, para o cultivo dos valores 

morais e éticos. Buscamos também o desenvolvimento integral do aluno, no sentido de 

torná-lo reflexivo, crítico e autônomo, promovendo atividades de socialização na escola, 

com reflexão e o posicionamento dos alunos sobre diversos temas. Assim, noções de 

civismo, respeito ao outro e às normas de convivência, cuidado com o meio ambiente e 

respeito às diferenças individuais são abordadas e vivenciadas com os alunos também no 

momento da acolhida no pátio da escola. Além disso, a reflexão e o compartilhamento de 

saberes entre os alunos são realizadas em atividades especiais como na Semana da 

Conscientização do Uso Sustentável da Água nas Ues, Semana de Educação para a Vida, 

Semana de Alimentação Saudável, Semana Distrital de Conscientização e Promoção da 

Educação Inclusiva aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, entre 

outros. 
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Em relação ao princípio da transversalidade, defendemos que ações dos sujeitos 

em nossa escola devem estar amparadas no contexto cultural em que os estudantes estão 

imersos. Nesse sentido, consideramos a aprendizagem significativa que envolve uma 

proposta educativa que valoriza os conhecimentos prévios dos alunos e supõe a formação 

de um novo conhecimento com base nos já adquiridos, tornando possível a reflexão e a 

negociação de significados. Assim, a aprendizagem deve conter algo significante para o 

aluno, assim como deve considerar a individualidade e a autonomia do estudante. Por ser 

plena de sentido para a pessoa que aprende e mais centrada na postura do docente do que 

em metodologias, o professor deixa de ser um mero transmissor de informações e procura 

mediar o conteúdo de forma interdisciplinar e com situações práticas que façam com que 

os alunos saibam aplicar os conhecimentos adquiridos às situações vividas, capacitando-os 

a resolverem seus problemas. 

Podemos citar como exemplo, a realização de tutorias nos roteiros de estudos dos 

alunos, desenvolvidas esse ano por duas professoras dos 3º anos, inspirada na 

Metodologia de Trabalho de Projeto das Comunidades de Aprendizagem, uma forma de 

trabalho prevista na proposta educativa do professor José Pacheco, em que os participantes 

assumem-se como sujeitos de aprendizagem em interação com outros atores, partilhando 

valores e tradições, mobilizando saberes, construindo competências, desocultando práticas 

sociais e, por tentativa e erro, superam obstáculos, que requerem novos saberes, 

observando e refletindo. O trabalho com essa metodologia oferece oportunidades de 

autoavaliação, desenvolve a autonomia, a cooperação, a inteligência socioemocional e a 

identidade pessoal. 

Nesse sentido, é importante que o professor considere o princípio do trabalho em 

rede e a essência do trabalho que a Escola Classe 04 de Sobradinho deve desenvolver. 

Por ser necessariamente uma escola organizada em ciclo de aprendizagem, 

a sistematização do trabalho pedagógico na escola organizada em ciclos 
constitui-se como “[...] possibilidade de se recorrer a pedagogias 
diversificadas e diferenciadas, a fim de contemplar os diferentes modos de 
aprender sem, contudo, abandonar os preceitos da Pedagogia Histórico- 
Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural”. (DISTRITO FEDERAL, 2014, OP 
p. 18). 

 

É necessário que se entenda que o aluno não é somente do professor ou da escola, 

e sim que existe uma corresponsabilidade do trabalho, que se dá em rede, no processo de 

ensino e formação desse aluno. Aprender em comunidade pressupõe outra visão e requer a 

adoção de princípios transformadores. Significa passar de um sistema fragmentado de ensino 
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para uma abordagem integradora do currículo, centrada em projetos, no aprender com o outro 

e na compreensão e transformação social. 

Para fortalecer o diálogo entre a escola e a comunidade, são realizadas reuniões, 

palestras, oficinas e comemorações. Esses espaços dialógicos garantem a participação 

democrática da comunidade, tornando-a ativa desde o processo de planejamento das ações 

pedagógicas da escola até a concretização das aprendizagens. Reconhecemos que o 

processo educativo/formativo deve ser realizado em parceria com a família e que ambas as 

instituições devem comungar de valores semelhantes, a serem vivenciados tanto no ambiente 

escolar como em casa. Contudo, para embasar as ações de fortalecimento da relação Escola 

x Comunidade no princípio da territorialidade, há a necessidade de extrapolarmos os muros 

da escola, pois Sobradinho é um rico laboratório de aprendizagem. Há que se considerar 

também a rede de aprendizagem que pode ser formada a partir do desenvolvimento de 

projetos socioculturais significativos e que envolvam parcerias duradouras. 

Levando em consideração o princípio da unicidade entre a teoria e a prática, 

acreditamos que, no contexto contemporâneo de incertezas, novos saberes e outras 

habilidades devem ser adquiridos, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Sendo assim, 

a relação com o conhecimento deve ser repensada, para que a experiência de aprender não 

se torne apenas mera assimilação de informações desconectadas e sem sentido para aquele 

que aprende. E para romper a barreira entre a teoria e a prática no fazer pedagógico, é 

necessário fortalecer a coordenação pedagógica como espaço de formação continuada, 

oferecendo ao grupo estudos sistematizados e investindo em formações, palestras e oficinas. 

Embora ainda não tenhamos conseguido garantir esse espaço em sua totalidade, há que se 

considerar que existe na escola esse movimento. 

Por fim, reconhecendo a importância da afetividade também como princípio 

norteador dos processos educativos dentro da escola, é necessário o investimento da 

dimensão afetiva nas relações entre os sujeitos, que vai além da demonstração de afeto pela 

via do contato físico. Para a maioria do grupo, a demonstração da afetividade envolve uma 

atitude de sensibilidade em relação às reações que determinadas situações provocam no 

aluno, bem como de uma atitude de acolhimento, que não exclui o estabelecimento de limites. 

Seja por meio do olhar, do toque, da postura de acolhimento, da conversa, do respeito aos 

sentimentos do outro, da mediação de conflitos. 

 

6- MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
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6.1- Missão 

 
Oferecer educação de qualidade e excelência e contribuir na formação integral de 

cidadãos críticos e conscientes de seus deveres e direitos, e capazes de atuar como sujeitos 

transformadores da sociedade num ambiente democrático de aprendizagem. 

 

6.2. Objetivos da Educação 

   
✓ Promover ambiente acolhedor e favorável ao desenvolvimento das aprendizagens; 

✓ Proporcionar condições para que os alunos desenvolvam as habilidades 

necessárias ao exercício pleno da cidadania; 

✓ Ampliar o potencial crítico dos alunos; 

✓ Reconhecer e respeitar a diversidade de cada um de acordo com suas 

potencialidades e necessidades; 

✓ Favorecer a inclusão; 

✓ Garantir o acesso e a permanência do aluno na escola; 

✓ Reduzir os índices escolares de reprovação, evasão e defasagem em idade x 

série; 

✓ Acompanhar e elevar o índice de rendimento escolar nas avaliações internas e 

externas; 

✓ Fortalecer e valorizar a coordenação pedagógica como espaço democrático de 

diálogo, formação, planejamento e troca de saberes; 

✓ Auxiliar, fortalecer e valorizar o trabalho de todos; 
 

✓ Integrar os segmentos da escola; 

✓ Estimular a participação de todos os segmentos da comunidade escolar nos 

espaços democráticos e ações pedagógicas; 

✓ Contribuir para a formação continuada do grupo; 

✓ Promover a interação entre família e escola; 

✓ Viabilizar e dar seguimento aos Projetos; 

✓ Buscar melhorias no espaço escolar; 

✓ Realizar a avaliação institucional com todos os segmentos da comunidade 
escolar. 

 
6.2. Objetivos do Ensino 
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✓ Desenvolver trabalho de excelência em alfabetização e letramento; 

✓ Transformar a Escola Classe 04 de Sobradinho em uma escola de referência em 

alfabetização; 

✓ Construir coletivamente o planejamento quinzenal por ano; 

✓ Elaborar e executar projetos coletivamente; 

✓ Apoiar o trabalho do professor, subsidiando com recursos pedagógicos e ações 

para melhoria de sua prática pedagógica; 

✓ Utilizar metodologias diferenciadas para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem; 

✓ Trabalhar os conteúdos de maneira interdisciplinar e contextualizada; 

✓ Usar as estratégias pedagógicas para o BIA como facilitadoras no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

6.3. Objetivos das Aprendizagens 

 

 
✓ Desenvolver a Cidadania; 

✓ Exercitar a Democracia; 

✓ Ampliar o potencial crítico; 

✓ Desenvolver a competência emocional; 

✓ Reconhecer-se como sujeito de sua história; 

✓ Atuar de maneira autônoma, reflexiva, crítica, ética e responsável; 

✓ Interagir como sujeito transformador de sua realidade; 
 

✓ Desenvolver habilidades linguísticas de leitura e escrita; 

✓ Ser solidário. 

 
 

7- FUNDAMENTOS TEÓRICO–METODOLÓGICOS 
 

 
Os documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

trazem em seus pressupostos teóricos as concepções da Pedagogia Histórico-Crítica de 

Piaget e da Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky. A primeira fala da importância dos 

sujeitos na construção da história. Assim, o aluno é visto como um ser em busca da 

aprendizagem e a escola deve ofertar uma educação que amplie os seus horizontes, que 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 

54 

 

 

aprenda a respeitar a si e ao outro, que use do seu conhecimento para transformar a realidade 

em busca de mais justiça social. Essa perspectiva compreende o aluno como um ser histórico, 

construído através de suas relações e interação com o mundo natural e social. Assim, o 

conhecimento é construído na interação sujeito-objeto a partir de ações socialmente 

mediadas. 

Já a segunda, traz a perspectiva de que o desenvolvimento humano se dá a partir da 

relação de troca entre parceiros sociais através do processo de interação e mediação. 

Compreende também que o pensamento não é formado com autonomia e independência, mas 

sob condições determinadas, sob a mediação dos signos e instrumentos culturais que se 

apresentam histórica e socialmente. Essa interação social e a convivência com determinadas 

maneiras de agir e determinados produtos culturais é que os indivíduos vão construir o seu 

sistema de signos, o qual consistirá em uma espécie de “código” para decifração do mundo. 

Com base nas Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º ciclo para as 

Aprendizagens: BIA e 2º Bloco, a presente proposta defende a abordagem da alfabetização 

na perspectiva do letramento, que propõe que as crianças possam aprender como é o 

funcionamento do sistema alfabético de escrita de modo articulado e simultâneo às 

aprendizagens relativas aos usos sociais da escrita e da oralidade. Além desse pressuposto, 

defendemos que a alfabetização é o processo em que as crianças aprendem a ler, a escrever, 

a falar e a escutar, em diferentes contextos sociais, mas se apropriam, por meio da leitura, da 

escrita, da fala e da escuta, de conhecimentos relevantes para a vida. 

 

Tendo em vista que a língua é um instrumento de poder, pois por meio dela se efetiva 

a comunicação, é responsabilidade da escola propiciar aos estudantes expressar- se 

adequadamente em qualquer situação, seja de forma oral ou escrita. A partir disso, o ensino 

deve contemplar um trabalho didático embasado nas teorias de leitura e produção de gêneros 

textuais com a perspectiva do letramento, pois assim é possível a articulação entre oralidade, 

leitura, escrita, conhecimentos lingüísticos e literatura com as diversas áreas do 

conhecimento. 

Aliado a isso, as atividades devem prioritariamente ser desenvolvidads de forma 

lúdica, por meio de aulas lúdicas, em que o aluno possa ser estimulado a desenvolver sua 

criatividade sendo sujeito do processo pedagógico. A ludicidade deve ser utilizada como 

forma de sondar, introduzir ou reforçar os conteúdos, fundamentados nos interesses que 

podem levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um caminho interessante na 
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aprendizagem. 

 

8- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
Com base no que preconizam as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 

2º Ciclo para as Aprendizagens: BIA e 2º Ciclo, a Escola Classe 04 de Sobradinho organiza 

seu trabalho pedagógico em ciclo de aprendizagem, composto apenas pelo 1º bloco: o Bloco 

Inicial de Alfabetização (BIA). Nesse ciclo, é fundamental que o ambiente escolar ocupe lugar 

de destaque no processo de alfabetização das crianças. 

Ao refletir sobre o trabalho pedagógico no ciclo de alfabetização é necessário pensar 

na organização da escola como estabelecimento de ensino, a fim de assegurar o bom 

funcionamento da instituição e o alcance dos objetivos da educação definidos em lei. Ensinar 

no ciclo de alfabetização exige atividades que possibilitem o envolvimento efetivo do aluno, 

bem como a produção de sentido no trabalho realizado, com vistas a favorecer o processo de 

construção do conhecimento nas diferentes áreas. 

A Proposta Pedagógica da EC4 de Sobradinho reafirma a urgencia da construçao de 

uma escola que defende a qualidade dos processos educacionais e assume o compromisso com 

práticas transformadoras que visam a reorganizaçao dos tempos e espaços escolares, 

promovendo o ensinar, o aprender, o avaliar e a organizaçao do curriculo, de forma que será 

respeitado o desenvolvimento contínuo das aprendizagens dos alunos. 

Nesse sentido, o coletivo docente, juntamento com as coordenadoras pedagógicas e os 

gestores escolares, elaboraram a organizaç;ao do Trabalho Pedagógico de nossa escola, cujos 

focos s;ao desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, bem como o processo de formaç;ao 

continuada como orientador das práticas pedagógicas, demandando, assim, a atualizaçao e 

revisao da prática docente. 

 Do ponto de vista da dinamica do trabalho coletivo é relevante a criaçao de 

espaço/tempo pedagógico em que os coordenadores pedagógicos e professores podem 

elaborar em conjunto: proposta de atividades, de projetos e de planejamentos. A sistemática 

adotada por nossa escola será descrita de forma singularizada. 

 

PLANEJAMENTO CURRICULAR: 
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O planejamentos curricular contempla a definiç;ao de objetivos por ano de 

escolarizaçap (turmas de 1º ao 3º ano) tendo como base os conteudos curriculares, presentes 

no Curriculo em Movimento das Escolas Publicas do DF. Para tanto,adotamos a tabela abaixo 

como ferramenta facilitadora do planejamento coletivo: 

 

            

      Fonte: acervo EC04 

E com essa ferramenta que procuramos articular as diversas areas do 

conhecimento, através de uma prática pedagogica multidiciplinar, num contexto de ludicidade, 

letramento e alfabetizaçao. Nesse sentido, o planejamento é organizado de forma flexível, 

possibilitando que se retomem perspectivas e aspectos das varias areas do conhecimento, 

singularizando, assim, as aprendizagens dos alunos. 

 

SEQUENCIA DIDÁTICA 

 

A criaçao de sequencias didáticas com a finalidade de serem desenvolvidas com os 

alunos, pressupoe um trabalho pedagógico organizado durante um determinado período, 

permitindo enfatizar uma temática, um fato social, bem como um livro de literatura. Em uma 

sequecia didática temos a possibilidade de interdisciplinar várias áreas do conhecimeto, e ainda, 

organizar diversas atividades sequenciais que possam enfocar várias expressoes artísticas como: 

teatro,  pintura, música, reconto de histórias e expressoes corporais. 
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ENTRADA PEDAGÓGICA 

Em nossa escola, a rotina se inicia com a recepção dos alunos no pátio, organizados 

em fila ou outra disposição conforme a necessidade, e corresponde a um espaço de interação 

social, com direcionamento. Chamamos essa recepção de “Entrada Pedagógica”. Nela 

catamos músicas, passamos informações, reforçamos temas trabalhados, fazemos momento 

de reflexão, os alunos e respectivas professoras podem apresentar trabalhos individuais ou 

coletivos, fazer apresentações musicais, teatrais e contação de histórias. Às sextas-feiras, 

temos a “hora cívica”, que consiste em cantar o hino. 

Nesse momento, os professores participam e a presença deles é essencial. No 

entanto, é importante que o professor evite atrasos e estimule seus alunos a participarem. Os 

alunos têm apenas 10 minutos de tolerância, pois tendo em vista a importância e riqueza 

dessa atividade, atrasos acima desse período não serão tolerados e as reincidências serão 

tratadas conforme estabelece o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal. Após esse momento, alunos e professores se dirigem às salas de aula. 

 

 

Para organizar melhor a entrada e saída em nossa escola e evitar transtornos, foram 

estabelecidos os horários a seguir, que deverão ser rigorosamente seguidos. É de suma 

importância registrar que a entrada e saída de pessoas na escola seguem normas 

estabelecidas pela direção e estão de acordo com a legislação vigente e são de 

responsabilidade das servidoras da portaria. 

 

Foi decidido coletivamente que, durante os 15 minutos que os pais estão buscando os 

 Vespertino Horário 

 
Entrada 

Abertura do 
portão 

12h45 

Início da aula 13h 

Fechamento do 

portão 

13h10 

 

Saída 
Abertura do 
portão 

17h45 

Término da 
Aula 

18h 

Fechamento 
do portão 

18h15 

 Matutino Horário 

 
Entrada 

Abertura do 
portão 

7h15 

Início da aula 7h30 

Fechamento do 

portão 

7h40 

 
Saída 

Abertura do 
portão 

12h15 

Término da Aula 12h30 

Fechamento do 
portão 

12h45 
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filhos ao final da aula, os professores permaneçam em sala de aula, evitando também 

transtornos e resguardando a integridade dos alunos. 

 

DEVER DE CASA 

 

O dever de casa deve ser um recurso utilizado por todos os professores da escola e 

elaborado de acordo com o planejamento coletivo, geralmente é uma atividade de 

contribuição ao que foi visto em sala de aula para estabelecer uma rotina de estudos em casa. 

O dever de casa também é importante instrumento para desenvolvimento do hábito de estudo 

e da pesquisa, da disciplina intelectual, além de servir como extensão das atividades 

escolares. Assim, é necessário que o dever de casa seja uma atividade extensiva do trabalho 

feito em sala de aula e que o estudante tenha condições de realizá- lo de forma a construir uma 

postura autônoma e emancipada. Bem planejado no trabalho pedagógico e bem 

compreendido por todos na escola, incluindo-se as famílias e os estudantes, o Dever de Casa 

pode ser prazeroso e produtivo, contribuindo para a ampliação das aprendizagens e 

constituindo um facilitador da inclusão escolar. 

 

ROTINA DINAMICA E AMBIENTE ALFABETIZADOR: 

 

A organização do trabalho pedagógico em nossa escola iniciou com a reorganização 

dos tempos e espaços de aprendizagem e do calendário de atividades proposto para o ano 

letivo de 2020. 

 

O estabelecimento de uma rotina escolar é ponto crucial na organização do trabalho 

da escola. Uma rotina diária além de promover segurança às crianças no desenvolvimento 

das atividades, ajuda na construção de sua autonomia e oferecem maior tranquilidade ao 

ambiente escolar. Consequentemente, a criança terá maior facilidade na aquisição de novos 

conhecimentos e no estabelecimento da organização espaço- temporal. 

A sala de aula constitui-se em um espaço onde as crianças ficam imersas no 

processo de apropriação da leitura e da escrita, bem como na construção de conhecimentos 

das outras áreas, uma vez que são expostas a uma diversidade de atividades e de materiais. 

Paralelamente, as mais diversas expressões culturais da infância precisam estar presentes 

em sala de aula, como parte de um ambiente formativo em que ocorrem interações e 
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descobertas repletas de significação. 

Primeiramente, é preciso se pensar nas diferentes maneiras que podemos organizar 

a sala de aula com materiais que possam ser providenciados pelo professor e pelos alunos 

ou que possam ser adquiridos pela escola. Com um ambiente físico preparado para o 

acolhimento dos alunos e para que a aula aconteça, é importante que o professor estabeleça 

uma orientação inicial aos alunos, apresentando uma proposta de rotina de trabalho no dia a 

dia. 

Assim, as salas de aula da nossa escola devem conter: alfabetos, sílabas, números, 

calendário anual, combinados da turma, alfabeto móvel, bingos, portadores de textos com 

diferentes usos e representações, tabelas numéricas, mural que permita afixaratividades dos 

alunos, mural de aniversariantes, livros de literatura, revistas para recorte, fita métrica na 

parede para medição de alunos, balança, relógio, objetos para contagem, figuras geométricas 

e blocos lógicos, material dourado, tapetinho, jogos pedagógicos, brinquedos, fantoches, 

sucatas, e outros materiais que o professor julgar necessário. Esses materiais, além de 

auxiliarem as crianças na significação dos conteúdos, são ferramentas importantes durante o 

processo de alfabetização. 

 

 
Estudantes manipulando diversos materiais pedagógicos 
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Estudantes manipulando diversos materiais pedagógicos 

 
É em sala de aula que o professor lança mão de estratégias pedagógicas diárias 

(rotina) como: rodinha, leitura deleite, leitura compartilhada, calendário, “quanto somos?”, 

registro da agenda do dia, combinados, além dos conteúdos aplicados de forma 

interdisciplinar e contextualizada selecionados no planejamento. Todas essas estratégias 

garantem alunos infinitas aprendizagens significativas. 

No ambiente alfabetizador a rotina é fundamental, pois atividades rotineiras de 

qualidade favorecem a alfabetização, são elas: atividades permanentes: calendário, 

contagem dos alunos, escrita da pauta do dia, rodas de conversa, leitura de livros de literatura, 

leitura de textos; leitura pelo professor em voz alta de vários gêneros textuais e caprichando 

na entonação para aumentar o interesse dos alunos; leitura pelos alunos de textos que 

conhecem de cor; escrita pelas crianças de listas; produção de texto oral com destino escrito 

o professor é o escriba e os alunos ditam o texto; sequências didáticas que visam levar as 

crianças a construir comportamentos leitores; projetos didáticos que culminam com um 

produto final. A oralidade, a leitura, a produção de textos e a análise linguística – SEA são 

essenciais na rotina de alfabetização. 

 

Estratégias pedagógicas 
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A organização das carteiras também necessita ser pensada com antecedência e 

executada em sala de aula. A decisão sobre como as carteiras podem ser organizadas tem a 

ver com a atividade planejada para o dia. As carteiras podem ser organizadas em duplas, o 

que é uma disposição interessante para o coletivo das atividades na alfabetização, pois 

propicia troca de saberes. Também podem ser organizadas em grupos para as atividades de 

jogos e em “U” para momentos de discussão coletiva e socialização das atividades 

desenvolvidas. Não recomendamos a organização das carteiras uma atrás da outra, como 

tradicionalmente, uma vez que pouco contribui na aprendizagem daqueles alunos que estão 

nas últimas carteiras, que geralmente se distraem mais facilmente e o professor pouco 

consegue interagir com eles, bem como pouco favorece para uma reflexão compartilhada 

entre os alunos na resolução de seus problemas. 

 

 

Disposição das carteiras nas salas 

 

Por se tratar de um ciclo que compreende parte da faixa etária da infância, o BIA traz 

a ludicidade como um de seus eixos integradores. Inserir o lúdico no processo 

dealfabetização é oportunizar práticas de leitura e escrita na aprendizagem do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA) e ao mesmo tempo potencializar a exploração e construção de 

conhecimentos. Atividades e recursos lúdicos colaboram para uma vida mais significativa e 

prazerosa para a criança, além de trazerem benefício físico para o crescimento da criança e 

o desenvolvimento cognitivo. Brincar estimula as ações intelectuais, auxiliam na aprendizagem 

dos componentes curriculares e desenvolve habilidades perceptuais, como atenção e 

memória. 

O processo educativo no ciclo de alfabetização envolve atividades lúdicas que 
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possibilitem que as crianças se expressem, explorem e se apropriem da leitura, da escrita e 

dos conhecimentos matemáticos como objetos sociais de uma forma prazerosa e crítica, 

contribuindo para o avanço nas suas hipóteses. Nesse sentido, além das brincadeiras e dos 

jogos pedagógicos que o professor utiliza em sala de aula, há a oferta de espaços lúdicos, 

organizados de forma a atender todas as turmas da escola conforme horários previamente 

organizados pela direção (Apêndice 10). São eles: o espaço da psicomotricidade utilizado 

para atividades psicomotoras, dentro e/ou fora do circuito desenhado no chão; o espaço da 

recreação, onde as crianças podem usar as brincadeiras desenhadas no chão ou brinquedos 

e jogos; o parquinho; e a quadra, utilizada para a prática de esportes ou atividades físicas. 

 

Parquinho Quadra 

 

       
Espaço para Psicomotricidade                 Espaço para Recreação 

 
Há ainda os espaços extraclasse: a biblioteca e o laboratório de informática. Na 

biblioteca, os alunos podem, semanalmente, ler e fazer empréstimos de livro, e ainda apreciar a 

leitura e a contação de histórias desenvolvidas pela professora e servidora responsáveis pelo 

espaço. No laboratório de informática, as crianças  são atendidas  por  um professor específico 
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para desenvolver o projeto de informática pensado  como ferramenta pedagógica para auxiliar no 

processo de alfabetização, mas também podem usá-lo para a pesquisa acadêmica. A depender 

da intencionalidade, ambos os espaços podem também ser considerados como espaços lúdicos 

de  aprendizagem.  Cada  turma  vai uma vez por semana em cada espaço, em dias e horários 

específicos (Apêndice 10). 

 

Biblioteca Ciranda da Leitura 
 

 
Acreditando que a interdisciplinaridade possibilita que os conteúdos que seriam dados 

de forma convencional possam ser ensinados de maneira articulada, dando sentido ao estudo 

e resultando em conhecimento significativo,  os  alunos  também  podem participar de 

atividades com recursos didáticos diferenciados, como experimentos, pesquisas de campo, 

apresentações, oficinas, palestras, etc. Dessa forma, os professores devem planejar as 

atividades numa dinâmica integradora, a qual busca articular os saberes das crianças 

com as diferentes áreas do conhecimento, sem, no entanto, descaracterizar a 

especificidade de cada uma, nem o foco na aprendizagem das crianças. 

Assim, reafirmamos o processo interativo desenvolvido nessas atividades, além 

dos conteúdos específicos de cada área, o desenvolvimento de atividades coletivas, 

comunicativas e argumentativas, as quais favorecerão o desenvolvimento do 

conhecimento científico inter-relacionado ao letramento crítico. 

Outras atividades também foram planejadas em 2019, a fim de serem trabalhados 

temas de relevância social e fundamentais para a consolidação da cidadania, como uso 

consciente da água, alimentação saudável, higiene e saúde, meio ambiente, direitos 

humanos, direitos das crianças, abuso sexual infantil, diversidade, inclusão, questões de 

gênero e dos povos indígenas e étnico-raciais, valores em geral, entre outros. Nessas 
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atividades, contamos também com a colaboração de parceiros como de médicos, 

nutricionistas, dentistas, psicólogos, dentre outros profissionais das mais diversas áreas. 

 

 
Apresentação de peça teatral 

 

 
 

Apresentação de peça teatral 
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Oficina de confecção de vasinho de planta 

 
Observação dos arredores da escola Pesquisa de preços no mercado próximo à escola 
 

 

  

Palestra sobre Alimentação Saudável Partilha 
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     Contação de história sobre o Uso consciente da água        Vídeo: Tartaninha – abuso sexual infantil 

               Palestra sobre higiene bucal e saúde bucal                  Palestra sobre boas maneiras 

 

Além das atividades citadas anteriormente, nossos estudantes também participam de 

momentos fora da escola, como peças teatrais, cinema, jornadas literárias, exposições, feiras 

de ciências, etc. 

 

                                        Jornada Literária com o autor Caio Riter 
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                        Peça teatral “Os Incríveis”                                               Filme “O Grinch” 

 
No contexto de tantas atividades diversificadas, o professor possui papel ativo na 

organização do trabalho escolar, pois é ele que em sala de aula estará formando e educando 

os alunos, colocando em prática todas as diretrizes e objetivos educacionais. Para tanto, as 

atividades propostas no ambiente escolar são planejadas no espaço-tempo da coordenação 

pedagógica, um espaço dialógico, de reflexão e avaliação e amparado por legislação 

específica. Nelas, compartilhamos as dificuldades e as potencialidades, trocamos 

experiências, definimos estratégias, sugerimos atividades, avaliamos procedimentos 

realizados e redimensionamos nossas ações pedagógicas. 

 

EDUCAÇAO FINANCEIRA E SUSTENTABILIDADE 

 

Ao reconhecer a importância da Educaçao Matemática, esta Proposta Pedagógica, 

discutida coletivamente, enfatiza que é fundamental para o desenvolvimento dos alunos estudar 

tópicos relacionados à compreensão do consumo consciente, elaboração de planejamento de 

gastos, o fator economia de valores. Entendemos que a relação com o dinheiro instigam nossos 

alunos, e por isso, podemos encontrar um bom meio de estimular a contagem e os cálculos 

mentais através das moedas e atividades com cédulas.  
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Para isso, desenvolveremos semanalmente em sala de aula, a atividade, de Educaçao 

Financeira. Essa proposta trata-se do recolhimento de moedas e cédulas trazidas  pelas crianças 

para serem depositadas num cofre da turma (porquinho). Os valores arrecadados em um dia da 

semana, servem para o desenvolvimento de situações didáticas de contagem, resolução de 

situações problemas contextualizadas, gráficos e tabelas , levantamento de hipóteses sobre as 

quantidades, num contexto de partilha e construção  conjunta do saber matemático. Ao final do  

ano letivo, toda a economia feita pela turma, será destinada aos alunos, estes escolherão as 

formas adequadas de utilizar o montate arrecadado. 

Dentre as ações a equipe gestora para o ano de 2020, propôs para o grupo o Projeto  

inspirado no Projeto Pequenos Economistas, idealizado pela professora Márcia Maria Silva Santos 

em 2011. Este Projeto traz a experiência da professora a um tema de suma importância nos dias 

atuais. 

. Para a aplicação em nossa Escola, foi realizada uma formação com a professora Márcia 

e o grupo de professores despertou o interesse em realizar o projeto e a equipe gestora já 

disponibilizou os cofrinhos para cada turma. Com esse Projeto, poderemos tratar, dentre outras, 

questões referentes à Educação Financeira, atreladas ao aprendizado da matemática e outros 

componentes curriculares, de maneira interdisciplinar.  

    

 

LEITURA E ESCRITA 

 

 No contexto escolar as crianças ampliam suas expectativas culturais com a pratica de 

leitura e escrita, constituindo-se assim como sujeitos letrados. Sabemos que as crianças que  
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vivenciam  tais praticas, refletem desde cedo sobre as caracteristicas dos diferentes textos que 

circulam, seus usos e finalidades. A partir disso, adotamos a atividade permanente chamada 

SACOLINHA LITERÁRIA como uma das etapas do projeto da ciranda literária e uma forma de 

estimular e conservar os livros literários. Com essa atividade , os alunos vivenciam práticas reais 

de leitura, desde a escolha do livro, que será levado para ler com a família, até a reflexao 

sistematizada sobre a importancia do ato de ler, garantido o alfabetizar-se e o letrar-se, 

simultaneamente . Essa atividade ocorrerá uma vez por semana ao longo do ano. As crianças 

registraram ou nao, a critério do professor o livro através de atividades, desenhos em um caderno 

de desenho.  

 

COORDENAÇAO PEDAGOGICA 

É fundamental o papel do coordenador pedagógico, pois ele é o responsável pelo 

planejamento e a execução da coordenação pedagógica na escola. Além disso, atua como 

formador, orientando o trabalho coletivo no ambiente escolar. É um profissional que atua entre 

a direção e os educadores com papel estratégico na mediação entre as diferentes instâncias 

educacionais, exercendo funções de articulação, formação e transformação. Por meio delas, 

o seu objetivo principal é oferecer o suporte requerido para que o estudante aprenda da melhor 

maneira possível. 

Para melhor acompanhamento das atividades da coordenação pedagógica, foi 

formulado um plano de ação para o ano letivo de 2020, conforme a seguir: 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Metas Ações Período Responsáveis 

Orientar, acompanhar e 

avaliar a elaboração e a 

execução do 

planejamento pedagógico 

desenvolvido pelos 

professores. 

Participar do planejamento 

coletivo e individual dos 

professores. 

Ano letivo 

de 2020 

Coordenação, 

professores e 

direção 

Dar suporte  técnico- 

pedagógico     ao 

planejamento, 

desenvolvimento     e 

avaliação do   Projeto 

Interventivo  e  do 

Reagrupamento. 

.Organizar momentos de 

acompanhamento do 

desenvolvimento dos 

projetos. 

.Construir, implementar e 

avaliar o projeto interventivo e os 

reagrupamentos. 

Ano letivo 

de 2020 

Coordenação, 

professores e 

direção 
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Viabilizar a vivência dos 

estudantes  no ano 

escolar, conforme análise 

da equipe pedagógica da 

escola, com o objetivo de 

promover o seu avanço. 

Preparar instrumentos que 

auxiliem o  direito  de 

aprendizagem dos alunos; 

Ano letivo 

de 2020 

Coordenação, 

professores e 

direção 

Planejar momentos de 

estudos relacionados ao 

aprimoramento das 

.Organizar o plano de 

formação continuada da 

escola; 

Ano letivo 

de 2020 

Coordenação, 

professores e 

direção 

estratégias pedagógicas 

utilizadas pelos 

professores. 

.Reservar momentos de estudo 

para aprofundamento teórico das 

temáticas a serem trabalhadas. 

.Elaborar pautas de formações. 

.Executar e  avaliar  o processo 

formativo desenvolvido. 

.Reservar momentos de 

estudo pessoal; 

Ano letivo 

de 2020 

Coordenação, 

professores e 

direção 

Planejar,  orientar   e 

acompanhar a análise 

dodesempenho  dos 

estudantes a partir da 

avaliação realizada em 

seus três níveis (da 

aprendizagem, 

institucional e larga 

escala). 

.Planejar, em parceria com os 

professores, instrumentos de 

avaliação diagnóstica; 

.Discutir os resultados das 

avaliações; 

.Pautar os momentos de 

planejamento nos resultados da 

avaliação; 

.Realizar estudos 

relacionados a  práticas 

avaliativas; 

.Propor estudos sobre estratégias 
de ensino considerando a 
natureza e as modalidades 
organizativas de conteúdos. 

Ano letivo 

de 2020 

Coordenação, 

professores e 

direção 

 

         Entendemos que o espaço da coordenaçao pedagogica deve ser marcado pelo 

contante dialogo entre os pares, favorecendo a construçao de estrategias pedagógicas que 

possa redimencionar todo o processo de ensino-aprendizagem, para tanto buscamos 

desenvolver um trabalho no espaço da coordenaçao priorizando:  

• Coordenaçao com foco do planejamento curricular,  
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• Coordenaçao com discussao nos Projetos da escola,  

• Coordenação para  troca de experiência e compartilhamento docente 

• Coordenação Propositiva 

• Coordenação Pedagógica com foco no Processo de Avaliação Contínua 

 

 Segue o quadro organizacional do espaco da coordenaçao: 
 

 

Dia da 
semana 

Atividade da Coordenação 
Pedagógica 

Segunda Coordenação Pedagógica Individual 

Terça Planejamento coletivo entre os anos 

 

 
Quarta 

Coordenação Pedagógica 

Coletiva Formação continuada 

Estudos 

Compartilhamento 

Organização do trabalho pedagógico 

Quinta Coordenação individual 

Elaboração e confecção de material 

Sexta Coordenação Pedagógica Individual 

 

Para melhor compreensão, a coordenação pedagógica coletiva na Escola Classe 04 

de Sobradinho acontece semanalmente às quartas-feiras, geralmente orientadospela direção 

e pelas coordenadoras pedagógicas a fim de selecionar coletivamente os temas e conteúdos 

que serão trabalhados no período. Por sua vez, o planejamento por anos acontece semanal 

ou quinzenalmente, a depender da necessidade, às terças-feiras, e são direcionadas pela 

coordenação, EEAA e direção. Nela é realizado o compartilhamento entre os docentes dos 

turnos matutino e vespertino. Além disso, é realizada análise de diagnósticos e resultados 

para traçar metas e elaborar estratégias para garantir o sucesso na aprendizagem de nossos 

alunos. 

A coordenação pedagógica coletiva constitui-se como espaço e tempo primordial de 

formação continuada. Esse espaço e tempo são compostos por atividades de estudo, 

planejamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos na e pela escola possibilitando, assim, 

a promoção de avanços na organização do trabalho pedagógico a partir da análise dos 

desafios e da proposição fundamentada de alternativas para sua superação. 

Além da garantia desse espaço de formação, a SEEDF oferta cursos, nos dias e 

horários da coordenação pedagógica individual, por meio da Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação (EAPE). Todos os profissionais da rede têm acesso às inscrições. 

Ademais, outros órgãos dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ofertam 
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Coordenações Propositivas e Virada Pedagógica, além de palestras, seminários e oficinas, 

constituindo uma rede de aprendizagem para enriquecimento das práticas pedagógicas. 

A perspectiva de formação assumida por nossa escola contempla o desenvolvimento 

profissional do docente, e para além de sua formação, a valorização profissional e a melhoria 

das condições de trabalho num continuum que possibilite a revisão das trajetórias de forma 

crítica e reflexiva. E para ratificar esse pensamento, a direção constantemente estimula a 

participação dos docentes nas formações propostas dentro e fora da escola. 

Seguindo a sugestão das Diretrizes Pedagógicas para o 2º ciclo, o planejamento dos 

temas e conteúdos em nossa escola é feito a partir de unidades didáticas. No ensino por 

unidades didáticas, a organização da aula está fundamentada na concepção global e ativa de 

percepção da realidade pelo aluno e supõe uma atitude do professor diante da classe para 

desenvolver o ensino e a aprendizagem. O professor acolhe os interesses dos alunos e 

propicia que se comprometam com seu desenvolvimento pessoal, que revisem a 

aprendizagem, que exercitem a autoavaliação e o aperfeiçoamento constantes. As unidades 

didáticas têm a função de possuir um conteúdo coerente, promover adaptações de 

aprendizagens, desenvolver experiências e estudos de uma forma em que isso atue na vida 

do aluno. Já o detalhamento do planejamento da unidade didática é feito por meio de 

sequências didáticas e projetos didáticos. 

A organização dos conteúdos e temas é feita por meio de diferentes sequências 

didáticas e projetos didáticos, que proporcionam variadas oportunidades de aprendizagem, o 

que pode ser um ganho significativo na formação integral dos estudantes. Uma proposta de 

ensino por meio de sequências didáticas ajuda o professor no planejamento de situações que 

facilitam a construção de determinado conhecimento pelo aluno, por meio de atividades 

articuladas e progressivas em um tempo variável, dependendo da necessidade individual ou 

coletiva dos alunos. 

Por outro lado, os projetos didáticos apresentam sitações-problema que conduzem à 

investigação, à busca de informações, à seleção e análise de dados, aos registros, enfim, à 

produção de conhecimentos sobre temas escolhidos, proporcionando o trabalho articulado 

com as diferentes áreas do conhecimento. O trabalho com projetos leva os alunos a pensar 

sobre os conteúdos a serem aprendidos, relacionando-os à realidade com vistas a refletir 

sobre ela e intervir se necessário, para a sua transformação. 

Os projetos que já sao desenvolvidos na escola são: Educação com Movimento, 

Projeto de Informática, Projeto de Valores e Projeto de Leitura. Deixaremos para apresentar 
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os projetos desenvolvidos na escola na parte dos Projetos Específicos. 

 

PROJETO INTERVENTIVO E REAGRUPAMENTO 

 

O Projeto Interventivo, se destaca como estratégia pedagógica de intervenção, feito 

para atender às dificuldades específicas dos estudantes nas diversas áreas do conhecimento 

e é realizado pelas professoras regentes, com participação excepcional da EEAA. A partir dos 

dados coletados nos diagnósticos, no perfil das turmas e no conselho de classe do 1º bimestre, 

a EEAA fez o levantamento dos alunos que necessitaram do Projeto Interventivo (Apêndice 

11). 

Do mesmo modo, realizamos reagrupamentos intraclasse e interclasse que visam 

garantir os direitos de aprendizagem. Nessa atividade, os alunos são organizados por 

assimilação de dificuldades ou de hipótese da psicogênese da escrita. Os reagrupamentos 

são pensados e organizados de modo a incluir todos os alunos. Sempre que são realizados, é 

feita a avaliação dos resultados, das potencialidades e fragilidades da ação, no intuito de 

reorganizar e melhorar nas próximas vezes em que forem desenvolvidos. Acontece de acordo 

com a necessidade dos alunos e devem ser lançados no diário de classe. 

 

                                                               Apresentação de peça teatral 

 
No ano de 2019, a estratégia desenvolvida pelas professoras para iniciar o 

reagrupamento foi apresentar uma história (fotos acima) e, posteriormente, dividir os alunos 

em grupos de acordo com a Psicogênese nos reagrupamentos interclasse, sendo que cada 

animal apresentado foi responsável por um grupo. Dessa forma, os alunos não se sentem 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 

74 

 

 

inseguros ou constrangidos, ao contrário, demonstram alegria e satisfação em participar da 

atividade e até ganharam um adesivo do animal do grupo. 

 

 
Alunos do grupo do tubarão 

 
No movimento de intervenção e acompanhamento pedagógico da aprendizagem do 

aluno na escola, temos também os Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem (SEAA), 

compostos pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), pelo Serviço de 

Orientação Educacional (SOE) e pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Sala 

de Recursos Generalista. E para organizar o trabalho desses serviços, foi elaborado um Plano 

de Ação para ser desenvolvido nesse ano letivo (Apêndice 12). 

A EEAA é composta pela pedagoga e psicóloga itinerante e atuam de forma 

integrada e multidisciplinar na promoção da melhoria da qualidade no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos com e sem necessidades educacionais especiais, por meio de 

ações institucionais, preventivas e interventivas, com vistas ao sucesso escolar. 

O SOE conta com a atuação da orientadora que contribui no contexto escolar e na 

perspectiva de identificação, prevenção e redução de danos, bem como interage na 

permanente articulação e mediação entre, a cultura escolar, a realidade social e o contexto 

socioeconômico em que os alunos estão inseridos. 

Já o AEE (Sala de Recursos Generalista) é feito por uma professora, com aptidão 

autorizada pela Secretaria de Educação, que promove a flexibilização do currículo, 

proporciona atividades diferenciadas daquelas realizadas em sala de aula e situações 

favoráveis à aprendizagem dos estudantes com necessidades educacionais especiais 

(ANEE). Esse atendimento é feito semanalmente, de forma individual ou em pequenos grupos 

e preferencialmente no contraturno. A professora da Sala de Recursos colabora com 
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construção das adequações curriculares junto aos professores regentes e com a orientação 

dos profissionais que acompanham os ANEE, no caso, os educadores voluntários sociais e 

os monitores, ambos responsáveis pelas demandas de locomoção, alimentação e 

higienização desses alunos. 

A idéias na escola é acompanhada pelos professores, semanalmente e quando um 

aluno apresenta três ou mais faltas injustificadas durante a semana, consecutivas ou não, 

informam ao Chefe de Secretaria ou à Orientadora para que entrem em contato com a família. 

Além disso, como estratégia no enfrentamento da evasão escolar, bilhetes são enviados por 

meio da agenda escolar no intuito de advertir quanto aos danos pedagógicos que as faltas 

causam no processo de ensino e aprendizagem e avisar aos pais o quantitativo de faltas do 

aluno. Nos casos em que alunos apresentam infrequência ou evasão escolar, se atingirem o 

número máximo de faltas previsto em lei, a família é encaminhada ao Conselho Tutelar de 

Sobradinho. 

Outros atores colaboram na organização pedagógica da escola. Funcionários da 

escola, readaptados ou não, de diversas áreas de auxílio à educação, são fundamentais para 

o bom funcionamento da escola e pelo bem estar de toda a comunidade escolar, pois 

desenvolvem atividades de limpeza, preparação e distribuição da merenda, 

acompanhamento e organização da ida ao banheiro, contato com as famílias em casos de 

alunos passarem mal na escola, no atendimento às ligações, auxílio à direção e à 

coordenação quando das ausências imprevistas de professores, reprodução e confecção de 

materiais pedagógicos, bilhetes e atividades em folha para os alunos, controle de entrada e 

saída de pessoas, encaminhamento de pessoas aos serviços prestados pela escola, 

segurança da escola e de seu patrimônio humano. São eles: servidores terceirizados, 

auxiliares da educação, readaptados ou não, agentes de portaria e vigilância. 

E por fim, porém não menos importante, uma vez que toda a organização 

pedagógica, em primeira instância, compete a ela, a equipe gestora é composta pela diretora 

e vice-diretora, chefe de secretaria e supervisor administrativo responsáveis em garantir toda 

a organização escolar. A atuação dessa equipe segue os princípios da gestão democrática, 

em suas três dimensões (pedagógica, administrativa e financeira) e atua de forma a promover 

a participação de todos de forma responsável na construção de uma escola de qualidade. 

9- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
A avaliação do Ensino Fundamental na Secretaria de Estado de Educação é 
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regulamentada pelas Diretrizes para Avaliação Educacional – Aprendizagem, Institucional e em 

Larga Escala (2014-2016). Segundo as diretrizes, a avaliação formativa supera as 

concepções tradicionais onde avaliar representa medir, mensurar e estabelece outra ótica da 

avaliação como instrumento a serviço aprendizagem. Portanto é uma aliada indispensável da 

organização do trabalho pedagógico. 

Em consonância com as diretrizes de avaliação, a Escola Classe 04 de Sobradinho 

propõe uma avaliação formativa que ressalta a importância de um olhar avaliativo durante todo 

o processo de aprendizagem do aluno, não se limitando a momentos estanques onde um 

determinado conteúdo será então medido e mensurado. Complementa-se com uma avaliação 

cumulativa e possibilita a reorganização constante de conteúdos e conceitos. Ou seja, uma 

avaliação que permite direcionar o olhar a todo o processo de aprendizagem, ao crescimento 

global do aluno. 

Assim, evitamos a adoção da função classificatória da avaliação como única forma de 

avaliar, visto que quando sua função principal é a classificação, avalia-se simplesmente para 

registrar um resultado numérico que determina a aprovação ou a reprovação do aluno. Os 

erros e as dúvidas dos alunos são vistos numa nova perspectiva de avaliação como episódios 

altamente significativos para a ação educativa, gerando novas oportunidades de 

conhecimento, bem como novos procedimentos avaliativos. 

Por isso, cabe ao professor manter uma postura questionadora, transformando a 

reflexão em ação, desenvolvendo um processo interativo, no qual professor e aluno aprendem 

sobre si mesmo e sobre a realidade da instituição educacional. Questionar-se é premissa 

básica em uma perspectiva dialógica de avaliação. Assim, a ação coletiva e cooperativa entre 

os professores na discussão de questões avaliativas, no sentido de troca,  levantar problemas 

e construir, em conjunto, um novo significado para a sua prática é de suma importância no 

processo avaliativo, visto que não existem receitas de avaliação. No entanto, ressalta-se que 

ela deve ser fundamentada, prioritariamente, em uma concepção de valorização do aluno 

como sujeito histórico. 

Construir instrumentos/procedimentos de avaliação adequados para cada um 

desses momentos requer conhecimentos acerca do que se deseja ensinar. É necessário, ao 

se optar por uma prática avaliativa sistemática, atentar para diferentes cuidados que devem 

ser tomados nesses processos de avaliação, assim como é preciso planejar bem a situação de 

avaliação e elaborar instrumentos/procedimentos de avaliação adequados aos nossos 
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propósitos pedagógicos, e assim registrar os resultados das crianças e acompanhar suas 

aprendizagens também é importante. 

Nesse processo avaliativo, os alunos exercem papel central, devendo atuar 

ativamente em sua própria aprendizagem. Todas as informações disponíveis sobre a 

aprendizagem dos alunos devem ser observadas pelo professor, que deve estar atento para 

identificá-las, registrá-las e avaliá-las. Nesse sentido, o registro constitui-se elemento essencial 

do processo avaliativo e é de responsabilidade do professor proceder com as anotações e 

demais formas de registro, como por exemplo, nos Registros de Avaliação e Registro de 

Conselho de Classe a cada bimestre. 

 

Para elaboração do Registro de Avaliação (Rav), é preciso que o mesmo contenha 

elementos da avaliação diagnóstica observados pelo docente e ou pelo Conselho de Classe: 

as aprendizagens evidenciadas e as dificuldades percebidas devem ser descritas na primeira 

parte do documento. Em seguida, devem-se apresentar as estratégias utilizadas ou as 

intervenções conduzidas para sanar tais dificuldades, bem como os resultados das 

intervenções e outras orientações que se fizerem necessárias para que o registro de avaliação 

cumpra sua função formativa. Assina o Registro de Avaliação (Rav) o docente responsável 

pela turma e a coordenadora pedagógica da escola. 

O acompanhamento da aprendizagem dos nossos estudantes se dá principalmente 

pela observação diária do alcance dos objetivos nas diversas atividades desenvolvidas. A 

perspectiva de avaliação é formativa e concorre para o crescimento de todos os agentes 

envolvidos no processo educativo. Com base nesse conceito de avaliação, defendemos o 

princípio da inclusão e consideramos o processo inclusivo e fundamental para a lógica do ciclo 

que apresenta uma proposta de maior flexibilidade com o tempo e mais continuidade do 

processo de ensino e aprendizagem da alfabetização. 

Na escola, utilizamos avaliações diagnósticas com o objetivo de identificar e 

conhecer o que o aluno já aprendeu, a fim de que se providenciem os meios necessários à 

continuidade dos seus estudos. Nesse processo diagnóstico de avaliação o professor 

conhece previamente os conhecimentos adquiridos pelos alunos, adéqua à linguagem, os 

conteúdos, as estratégias de ensino e as diretrizes que nortearão as práticas didático- 

pedagógicas que serão adotadas. 

Como instrumentos de acompanhamento, usamos desenhos livres, autorretrato, 

Psicogênese da escrita, registros em caderno, participações orais, provas, avaliações de 
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aprendizagem formativa, avaliações diagnósticas, produções de texto, realização das 

atividades avaliativas de conteúdos, dever de casa e autoavaliação. Bimestralmente, os 

professores realizam a Psicogênese para identificar em qual hipótese da escrita o aluno se 

encontra, pedem para fazerem leitura, interpretação e reconto de textos (oral e/ou escrito), 

cálculos matemáticos e registros numéricos. A leitura e reflexão dos Relatórios de Avaliação 

dos anos anteriores e demais documentos dos alunos também são fundamentais, pois 

instrumentalizam o professor para traçar estratégias adequadas, de forma processual e 

contínua, evitando-se momentos estanques de recuperação. Os resultados são analisados e 

norteiam estratégias como o Reagrupamento e o Projeto Interventivo e o Relatório de 

Avaliação do aluno. 

Igualmente, usamos a Avaliação Institucional – avaliação da escola por ela mesma, 

com a participação da comunidade, por exemplo, em dias letivos temáticos conforme 

calendário anual da SEEDF. A avaliação dos setores administrativos, de serviços, dos 

professores e de Direção se dá pela captação de informações dos sujeitos, seja por meio de 

instrumentos elaborados para fins de Avaliação Institucional, seja bimestralmente em 

reuniões com a equipe para esta finalidade ou, ainda, mediante o surgimento de alguma 

observação feita pelos pais, professores ou outros profissionais da escola. Semanalmente, 

nas reuniões coletivas, é aberto espaço para que se discuta sobre algum problema ocorrido 

no cotidiano da escola, o que vem a manter a equipe disposta a contornar rapidamente 

alguma questão surgida. Não existe, ainda, um procedimento de avaliação da prática docente, 

além da própria autoavaliação ou da avaliação feita pela equipe gestora no caso dos 

professores substitutos. Os procedimentos/instrumentos depois de ministrados à comunidade 

escolar passam a ser públicos e por ser um espelho da qualidade do trabalho desenvolvido 

pela escola e do docente deve primar por uma qualidade no seu corpo e na sua análise. 

A recuperação de objetivos não alcançados, individualmente ou em grupo, ocorre de 

forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades planejadas e 

diversificadas, bem como estratégias como Atendimento Individualizado, Reagrupamento e 

Projeto Interventivo. Nos 1º e 2º anos do BIA, a avaliação da aprendizagem não tem caráter 

promocional e a retenção nessas etapas dar-se-á apenas para os alunos que não obtiverem 

75% de 67déias67ênc no ano letivo. 

Avaliar é uma ação constante no cotidiano desta instituição, avaliamos 

continuamente o trabalho pedagógico através das coordenações coletivas, onde planejamos 

juntos a rotina na escola e também as práticas pedagógicas. Nesse espaço, vários são os 
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sujeitos envolvidos, e o processo avaliativo passa necessariamente pela reflexão coletiva do 

fazer pedagógico. O conselho de classe também aparece nesse contexto, como um dos 

espaços de reflexão coletiva do processo de ensino e de aprendizagem que se faz presente. 

O Conselho de Classe é um espaço democrático de construção de alternativas e 

acontece uma vez por bimestre, durante três dias, um para cada ano do BIA, nos horários de 

coordenação pedagógica, em dias previamente marcados no calendário escolar e com a 

participação da direção, coordenação, professores, SOE, EEAA e AEE – Sala de Recursos. 

Nele, cada aluno é avaliado em seus pontos fortes e os que ainda estão em construção. Tal 

prática tem sido muito relevante em nossas avaliações. Assim, por meio da ação coletiva, 

reavaliamos, dinamizamos e fortalecemos os processos escolares promovendo o arranjo das 

ações de ensinar e aprender, aqui compreendidos como processos inerentes e indissociáveis 

da produção do saber humano. 

Todos os anos, a escola participa de avaliações externas como a Avaliação em 

Destaque, a Avaliação Nacional de Aprendizagem (ANA) e a Provinha Brasil que visam 

diagnosticar os estudantes nessa etapa e dar suporte com estratégias diferenciadas de 

ensino. Esse abril desse ano, a escola participou da Prova Diagnóstica realizada pela 

SEEDF. Salienta-se, contudo, que o processo de avaliação não descarta a utilização das 

provas e pode ser útil quando seus resultados são associados aos demais procedimentos 

avaliativos (conjunto de tarefas, portfólios, autoavaliação, dentre outros). Os resultados 

desses instrumentos avaliativos também devem utilizados para análise dos educadores, no 

sentido de redimensionar as práticas pedagógicas em busca de melhores resultados não só 

para os alunos como também para avaliação das práticas de ensino. 

 

10- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
Para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem, é 
fundamental que este Currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano 
escolar, sendo, para tanto, imprescindível a organização do trabalho 
pedagógico da escola. A utilização de estratégias didático-pedagógicas deve 
ser desafiadora e provocativa, levando em conta a construção dos 
estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas 
apresentados. (Currículo em Movimento, 2018, p. 9) 

 

O Sistema Educacional do Distrito Federal estabelece parâmetros de atuação das 

escolas por meio do documento “Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais- Anos Finais (2018)”, revisado e implementado em sua segunda 

edição, já contemplando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e assegurando aos 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 

80 

 

 

alunos dessa rede de ensino os mesmos direitos garantidos a todos outros estudantes 

brasileiros. Nele são descritos os princípios e as orientações que nortearão o fazer pedagógico 

na escola para que seja garantida a educação de qualidade almejada por toda a comunidade 

escolar. A Escola Classe 04 de Sobradinho, enquanto instituição escolar que faz parte desse 

sistema toma ciência, reflete, discute e adota os referidos princípios e concepções por 

compactuar com a visão de educação proposta pela Rede Pública. 

É na ação que o Currículo ganha vida, no cotidiano da escola e da sala de aula, por 

meio da relação pedagógica professor e estudante, mediada pelo conhecimento e firmada na 

parceria com a comunidade escolar, considerando-se que ele não representa apenas o campo 

de saberes e competências, mas o universo de representações, práticas, costumes, valores, 

papeis, relações de poder, modos de participação, mecanismos de gestão e controle. Nesse 

sentido, o Currículo dá visibilidade às desigualdades sociais e culturais da sociedade, abrindo 

possibilidades para o questionamento acerca dessas discrepâncias na realidade de cada 

grupo, conforme preconiza a Teoria Crítica, e nos movimenta a reconhecer a mutabilidade do 

conhecimento, a historicidade da realidade, o momento sócio histórico, dentro de uma 

perspectiva de transformação. 

 

Ao construir e reconstruir a Proposta Pedagógica e o Currículo escolar de forma 

democrática há de se fazer relação a que sujeitos queremos formar, a que conhecimentos são 

necessários construir, a que tipo de sociedade queremos fazer parte, compreendendo a escola 

que se tem e a escola que se quer, sob qual concepção o desenvolvimento desses 

documentos serão avaliados e qual cultura será valorizada. Para isso, o conhecimento sobre 

o papel desses documentos no desenvolvimento da função social da escola e sua relação com 

a comunidade se torna imprescindível, uma vez que são a planificação das ações da escola 

refletidas diretamente nas atividades em sala de aula. 

Assim, todo o planejamento de ensino desta unidade escolar é feito com foco nos 

objetivos de aprendizagens do Currículo em Movimento, que visam à constituição da 

educação integral, a formação do ser humano com respeito à diversidade e a suas múltiplas 

dimensões, de forma emancipatória. As atividades são promovidas a partir de um eixo em 

que os conteúdos o perpassam de forma articulada e interdisciplinar e como caminho valioso 

à concretização da alfabetização e do letramento de nossas crianças. 

Promovemos a integração entre os princípios éticos, os direitos de aprendizagem, no 

campo de experiências e eixos integradores do Currículo. Tais eixos são trabalhados, na 
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Educação para a Diversidade, Cidadania, Direitos Humanos e Sustentabilidade, através da 

interdisciplinaridade, que permeia os projetos desenvolvidos na escola, não como superação 

do ensino organizado em disciplinas, mas como possibilidade de ensinar partindo das variadas 

relações dinâmicas entre as diversas disciplinas. 

Essa integração curricular não ocorre espontaneamente, ela é intencional e 

planejada nas reuniões coletivas onde os professores, a coordenação pedagógica e a direção 

planejam as ações educativas a serem desenvolvidas em consonância com o Currículo em 

Movimento, tais como: escolha coletiva dos temas e conteúdos a serem trabalhados com os 

alunos; oferta de atividades aos alunos, a partir das necessidades e interesses existentes, 

buscando a interdisciplinaridade; promoção de momentos de formação conjunta envolvendo 

toda a equipe (oficinas, grupo de estudo, avaliação, etc.); planejamento conjunto de atividades 

que prevejam saídas da escola com os alunos, com intenção pedagógica; reorganização do 

espaço/tempo promovendo atividades realizadas por professores dos dois turnos 

(reagrupamentos, projeto interventivo, projetos específicos das turmas, etc.); reorganização 

dos espaços da escola percebendo todos os ambientes como espaços de aprendizagem; 

encontros com a comunidade escolar (festas, reuniões de pais, Dias Temáticos previstos em 

calendário, palestras e/ ou oficinas ministradas por parceiros da escola, como psicólogos, 

Conselho Tutelar, etc.). 

Os conteúdos são selecionados coletiva e quinzenalmente pelos professores 

coletivamente de acordo com o tema e a necessidade da quinzena, com base no Currículo 

em Movimento e o planejamento engloba todas as áreas do conhecimento. Além disso, o 

planejamento curricular é realizado com foco nos objetivos de aprendizagem trazidos pelo 

Currículo em Movimento, que: 

✓ Possibilitará 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, Educação para 

a Sustentabilidade; 

 

✓ Promoverá as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos 

letramentos; 

 

✓ Oportunizará a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico- 

geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da 
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tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se 

fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial; 

 

✓ Fortalecerá vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos 

éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, 

permanência e formação integral dos estudantes; 

 

✓ Compreenderá o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de 

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na 

perspectiva do protagonismo estudantil. 

 

O currículo propõe ainda eixos integradores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: Alfabetização, Letramento e Ludicidade, com o entendimento de que eixo é algo 

que sustenta, 71d71m71 e integra, pois ao mesmo tempo em que articula entre si, é articulador 

dos objetos e conteúdos curriculares no processo de ensino e aprendizagem, buscando a 

proficiência leitora e escritora a partir da alfabetização e dos letramentos, sem perder de vista 

a ludicidade. Esses eixos nos remete à necessidade de integração e progressão curricular 

como fundamentais à Organização do Trabalho Pedagógico nos ciclos. É essa organização 

que proporá intervenções didáticas em atendimento às necessidades de aprendizagem dos 

estudantes, uma vez que nossa escola atende apenas a alunos da 1ª fase do 2º Ciclo de 

Aprendizagens, o BIA. 

 

Assim, concordamos com a necessidade de garantir a articulação entre esses eixos 

e a articulação entre os diferentes componentes curriculares. E para tal, os conteúdos são 

organizados em sequências didáticas que também favorecem a integração, na medida em 

que pressupõem o aprofundamento de conteúdos previamente definidos pelo professor, com 

problematizações que aproximem o contexto escolar de outras esferas sociais. Os 

reagrupamentos também são articulados de forma a atender o planejamento interdisciplinar 

dos conteúdos. 

 

Ainda são planejadas atividades extracurriculares como passeios culturais e de 

pesquisa são organizados tendo como propósito a conexão dos conteúdos estudados: 

 

Também são construídos projetos didáticos, seja para o coletivo da escola ou para 

apenas uma turma, que possibilitam aos alunos vivenciarem situações que os coloquem como 

protagonistas do processo ensino-aprendizagem e o professor como mediador do 

conhecimento historicamente acumulado, oportunizando-se ações intencionais didaticamente 
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organizadas para a formação de um sujeito histórico e social. Temos em nossa escola alguns 

projetos para o coletivo, como por exemplo, de leitura, informática, valores e o próprio Projeto 

Interventivo. 

 

Temos ainda atividades que contam com a participação de toda a comunidade 

escolar, são eles: Festa Junina, Festa da Família, Sarau Literário, Dia da Criança na Escola, 

que consistem em momentos em que os estudantes demonstram o que aprenderam e 

favorecendo as aprendizagens e fortalecendo a participação cidadã, baseadas nos princípios 

da integralidade, intersetorialização, transversalidade, dialogo com a escola-comunidade, 

territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar negociada. 

 

 

 
 

 
Dia das Crianças na Escola 

2019



 

 

 
 

11 – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Fortalecer e subsidiar o 
trabalho pedagógico 
coletivo para garantir a 
aprendizagem  
significativa dos 
estudantes. 

Organizar e apoiar o 
trabalho pedagógico 
coletivo. 
 
Acompanhar as 
atividades 
pedagógicas. 
 
Reorganizar e 
Garantir a 
coordenação 
pedagógica. 
 

Reestruturar a 
rotina, os tempos e 
espaços na escola. 
Contribuir com a 
Formação continuada
 dos 
professores dentro e 
fora do ambiente 
escolar. 
 
Oferecer suporte 
Pedagógico aos 
professores. 

Planejar previamente 
temas, conteúdos, e 
atividades com 
professores, 
coordenadores, 
direção, SOE, EEA- 
Sala de Recursos.  
 
Organizar o 
calendário escolar 
com as atividades 
pedagógicas da 
escola. 
 
Promover 
planejamento 
pedagógico coletivo 
e por ano.  
 
Fazer levantamento 
de demandas 
formativas de 
professores. 
 
Realiza formações, 
estudos e momentos 
de trocas de 
experiência. 
 

Incentivar o 

corpo docente à 

participação  nas 
formações, cursos, 
palestras promovidos 
pela SEEDF. 

Semanalmente nas 
Coordenações 
pedagógicas 
coletivas. 

Direção, Coordenação 
Pedagógica, SEAA 
e Docentes 

Planejamento 
Coletivo semanal, 
Quinzenal e  
semestral. 
 
Planejamento por 
Ano, semanal e 
quinzenal. 
 
Planejamento de 
calendário escolar 
mensal, semestral e 
anual. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Implementar e 

Acompanhar a 

Execução da 

Proposta 

Pedagógica. 

Revisitar a Proposta 

Pedagógica para 

Devidas mudanças 

Nas ações 

pedagógicas quando 

necessário. 

Promover encontros 

destinados à análise 

da Proposta 

Pedagógica. 

Processual. Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, SEAA 

Docentes e 

Servidores. 

Mensalmente. 

Ano letivo de 2020. 

 

   

Auxiliar no processo 

de aprendizagem 

dos alunos com 

dificuldades 

específicas. 

Elaborar e 

Acompanhar a 

Realização e a 

avaliação do Projeto 

interventivo 

. 

Garantir o 

planejamento, 

execução e 

avaliação das 

estratégias previstas 
para o 2º ciclo 
(Reagrupamentos 

 e Projeto 

Interventivo). 

Fazer levantamento 

dos alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem e 

defasagem  em 

idade/ano. 

 

Realizar diagnóstico 

inicial para fazer 

levantamento das 

dificuldades de 

aprendizagem. 

 

Estruturar  

coletivamente o 
Projeto Interventivo, 

selecionando os 

objetivos, conteúdos 

e recursos. 

 

Estabelecer metas 

quinzenais   do 

planejamento 

coletivo para os 

alunos atendidos no 

Formativa: 

acompanhamento 

Individual com 

professores, 

coordenação, SOE e 

EEAA e diagnóstico 

individual semestral. 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, SEAA 

e Docentes. 

Quinzenalmente. 

Ano letivo 2020. 
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 Projeto Interventivo.  

 

Proporcionar  os 

recursos necessários 

para o  

desenvolvimento do 

Projeto Interventivo. 

 

Promover 

reagrupamentos 

quinzenais nos 2º e 

3º anos.  

 

  

  

   

   

Garantir os direitos 

de aprendizagem 

dos alunos. 

Acompanhar as 

aprendizagens por 

meio de avaliações 

diagnósticas 

elaboradas 

coletivamente. 

 

Promover 

planejamento 

coletivo quinzenal. 

Aplicar avaliação 

diagnóstica 

semestral  para 

estipular metas  e 

planejar estratégias 

para garantia das 

aprendizagens. 

 

Assegurar o 

Cumprimento das 

estratégias 

pedagógicas 

propostas pelas 

diretrizes do 2º ciclo 

(Reagrupamento, 

Projeto Interventivo). 

Acompanhamento 

do processo de 

ensino 

aprendizagem. 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, SEAA 

e Docentes. 

Durante todo o ano 

letivo de 2019. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 
Promover um 

ambiente saudável e 

harmônico e 

fortalecer as relações 

interpessoais para 

diminuir os conflitos 

e agressividade entre 

os alunos. 

Promover ações ao 

enfrentamento dos 

conflitos entre 

alunos no ambiente 

escolar. 

 

Envolver as famílias 

dos alunos na 

resolução dos 

problemas causados 

por indisciplina e 

inadaptação às 

regras escolares. 

Fazer reuniões 

periódicas com as 

famílias dos alunos 

envolvidos  em 

conflitos e  com 

problemas de 

indisciplina. 

 

Proceder com   

o cumprimento 

 das normas 

estabelecidas 

 no 

regimento 

 escolar no

 caso  

 de 

reincidência junto 

às famílias. 

Direcionamento do 

planejamento 

coletivo para 

trabalhar com 

valores éticos. 

Melhora do 

comportamento dos 

alunos. 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, SEAA 

e Docentes. 

Durante todo o ano 

letivo de 2020. 
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Possibilitar 
condições para o 
atendimento 
educacional aos 

alunos com 

deficiência 

favorecendo a 

inclusão e o respeito 

às diferenças. 

Garantir que as 

necessidades 
educacionais dos 
alunos especiais 
sejam contempladas 
no planejamento e 
nas ações das 
equipes. 

Promover a 
articulação   entre  o 
professor regente, a 
sala de recursos, 
SOE e EEAA. 
 
Apoiar, estimular e 
acompanhar o  
atendimento do 
SOE, EEAA e Sala 
de Recursos. 

Acompanhar o 

Atendimento e o 
desenvolvimento 
pedagógico dos 
alunos. 

Direção, 

Coordenação 
Pedagógica, SEAA e 
docentes. 

Durante todo o ano 

letivo de 2020. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis  Cronograma 

Melhorar a 

qualidade da gestão 
democrática. 

Promover a avaliação 

institucional com 

todos os membros 

da comunidade 

escolar. 

Fazer o 

mapeamento 

institucional, aplicar 

questionários e 

promover encontros 

periódicos para 

refletir sobre as 

práticas adotadas 

por  todos os 

segmentos da 

comunidade escolar. 

 

Favorecer o diálogo 

no ambiente escolar. 

 

Buscar estratégias 

para melhorar o 

trabalho coletivo da 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar 

continuamente o 

Trabalho coletivo, 

dando o feedback 

das avaliações. 

Direção, Coordenação 

Pedagógica, SEAA 
  e Docentes. 

Durante todo o ano 

letivo de 2020. 
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GESTÃO DE RESULTADOS 
EDUCACIONAIS 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Acompanhar as 

aprendizagens dos 

estudantes. 

Melhorar os índices 

de aprendizagem. 

Diminuir em 10% a 

reprovação no 3º 

ano. 

 

Diminuir em 10% o 

número de 

reprovação por falta 

injustificada. 

 

Elevar os índices de 

aprovação no 3º 

ano. 

 

Erradicar o índice de 

evasão escolar. 

Planejar e realizar 

reagrupamentos  

e Projeto

 Interventiv

o para os alunos 

que apresentarem 

dificuldades 

 de 

aprendizagem. 

fazer levantamento 

semanal de faltas. 

 

Manter contato com 

a família para evitar 

o número elevado de 

faltas 

injustificadas.  

 

Encaminhar ao 

Conselho Tutelar os 

alunos que 

apresentarem 

número de faltas 

acima  do estipulado 

na legislação. 

Formativa. Direção, 

coordenação 

Pedagógica, SEAA 

e Docentes. 

Durante todo o ano 

letivo de 2020. 
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Potencializar o 

Conselho de Classe 

tornando-o um 

Espaço para 

reflexão    sobre   a 
coordenação 
pedagógica, os 
projetos e  as 
atividades 
desenvolvidas em 
sala de aula. 

Deliberar sobre 

o planejamento, 

organização, 

avaliação  

e 

acompanhamento da 
Proposta Pedagógica 
da escola. 

Realizar análise do 

desempenho dos 

Estudantes da 

escola. 
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Melhorar a participação 

das famílias nas reuniões 

de pais, atividades festivas 

e culturais que constam no 

calendário da escola 

e nos Dias Letivos 

Temáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar em 50% 
a participação da 

comunidade nas 
ações, eventos, 
atividades propostas 

pela escola. 

Manter contato por 
meio de agenda. 

 

Promover 
atividades com 

vistas à participação 
das 

Famílias nas 
atividades 
escolares. 

Observação da 
participação da 
comunidade escolar 
nas ações 
propostas. 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, 

SEAA, 

e Docentes. 

Durante todo o ano 

letivo de 2020. 
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GESTÃO 
PARTICIPATIVA 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Utilizar os princípios 
da Gestão 
democrática, com 
vistas à  participação 

Cada vez mais efetiva 
de toda a 
comunidade escolar. 

Promover a atuação 

Sistemática de 

Órgãos colegiados 

como, Conselho de 

Classe,Conselho 

Escolar e APM. 

Estabelecer um 

Canal de 

Comunicação 

eficiente e atuação 

da comunidade 

escolar, por meio de 

mecanismos como 

agenda, bilhetes, 

murais, convites e 

redes sociais. 

 

Fomentar os 

encontros nos Dias 

Letivos Temáticos, 

para que seja um 

excelente 

mecanismo para a 

participação de 

todos 

Realizar eleição 

para formação do 

Conselho Escolar e 

APM de forma 

transparente, junto a 

comunidade escolar; 

Promover reuniões 

Com Conselho de 

Classe, Conselho 

Escolar e APM, para 

Deliberação de 

assuntos que visam 

promover o bem-

estar coletivo; 

Levantar todas as 

intervenções que 

podem ser 

realizadas junto ao 

corpo discente, cujo 

objetivo não foi 

alcançado no 

período. 

Deliberar sobre as 

normas internas e o 

funcionamento da 

escola. 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

processo, nas 

coordenações 

pedagógicas, 

Conselhos de 

Classe, Reuniões de 
pais, Festas, Dia 
Letivo Temático. 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, 

SEAA 

e Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano letivo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Trabalhar com 

Mediação de 

conflitos em parceria 

com o SOE, 

palestrantes ou 

outros profissionais, 

fomentando uma 
cultura de paz entre 
a comunidade. 

Proporcionar meios 

para que os conflitos 

existentes na escola, 

tanto entre alunos, 
familiares ou 
profissionais da 
escola sejam 
mediados e 
resolvidos. 

Realizar palestras 

Preventivas de 

autoconhecimento, 

bullying, relações 

interpessoais, entre 

outros assuntos. 

Mediar conflitos 

existentes na 

escola, cujos efeitos 

possam refletir na 

qualidade   do 

trabalho 

desenvolvido na 

Unidade e na 

aprendizagem dos 

alunos. 

Pela observação do 

clima 
organizacional 

da escola e por 
meio de 
questionários 

com objetivo de 

avaliar o 
sentimento de 
pertencimento e 
bem-estar das 
pessoas. 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, SEAA, 

Corpo Docente, 
Comunidade Escolar 
e palestrantes 
convidados. 

Durante o ano 

De 2020. 

Valorizar os 

Profissionais da 

escola com ações 

de boa convivência 

e bem estar no 

ambiente de 

trabalho. 

Ofertar 
oportunidades e 

eventos para que 

pelo menos 90% 

dos servidores 

possam participar. 

Promoção de 

Atividades que 

favoreçamo 

entrosamento entre 

os profissionais: 

reuniões, oficinas, 

cursos de formação, 

comemorações de 

aniversário e de dias 

importantes como: 
dia da Mulher, 

Mães, Pais, 

Professores, etc. 

Através da 

Observação da 

Participação dos 

Servidores nas 

atividades. 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, SEAA, 

Corpo Docente e 

Servidores. 

Durante todo o ano 

de 2020. 
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GESTÃO FINANCEIRA 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Gerir os recursos 

financeiros de forma 

planejada, com 

transparência        e 

Seguindo a 

legislação vigente. 

Utilizar os recursos 

financeiros de modo 

a atender às 

demandas 

específicas e 

garantir a melhoria 

das ações e 

espaços escolares. 

Fortalecer a parceria 

com as famílias no 

pagamento da 

contribuição da 

APM. 

Fazer levantamento 

das prioridades 

coletivamente com a 

com todos os 

segmentos da 

comunidade escolar. 

Otimizar os gastos 

dos recursos 

financeiros seguindo 

as prioridades 

levantadas. 

Publicizar de forma 

clara e transparente 

a prestação de 

contas dos recursos 

financeiros. 

Promover 

atividades 

pedagógicas para 

angariar fundos com 

vistas à utilização na 

compra de materiais 

e/ou realização de 

serviços que não 

podem ser 

custeados   com  as 

verbas públicas. 

Acompanhamento 

da utilização dos 
recursos por meio da 
observação dos 
serviços realizados e 
das compras feitas, 
bem como das 
prestações de 
contas. 

Direção, Caixa 

Escolar 

Semestralmente - 

recursos próprios. 

 

A cada quadrimestre 
– verbas públicas. 
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GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Garantir espaço 

adequado e maior 
para a biblioteca 

escolar 

Diminuirduas turmas 

(um ano 

matutino e 

vespertino) para 
alocar a biblioteca 

escolar. 

Sinalizar a 

necessidade de 
alocar a biblioteca 
em uma sala de aula 

durante o período de 
estratégia de 

matrícula. 

Acompanhar 

oprocesso de 

solicitação. 

  Direção e Secretaria 

Escolar 

Garantir o espaço 

em 2020 para ser 
utilizada em 2021 e 

anos posteriores. 

Garantir a segurança 

dos alunos e 
funcionários, 

identificando e 

orientando as 

pessoas  no espaço 

escolar. 

Assegurar que os 

profissionais da 

educação cumpram 

com as regras 

estabelecidas para 

evitar transtornos no 

ambiente escolar. 

Identificar e orientar 

a comunidade no 

espaço escolar. 

Monitorar as entrada 

e saída das 

pessoas. 

Acompanhar  

osserviços. 

 Direção e 

Servidores da 

Portaria 

Ano letivo de 2020. 

Atender a todos os 

funcionários em 

suas necessidades 

e observar os 

critérios legais e 

pertinentes a cada 

segmento. 

Assegurar o 

atendimento 

adequado e 

satisfatório a todos 

os funcionários 

para o desempenho 

de suas funções. 

Tratar os 

funcionários da 
escola com respeito 

e gentileza. 
Oferecer material 

adequado para cada 

funcionário realizar 

sua tarefa com 

presteza. 

Acompanhar  o 

atendimento. 

 Direção. Ano letivo de 2020. 
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12- COMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
A presente proposta será acompanhada e avaliada de forma coletiva e processual, em 

momentos, como coordenações pedagógicas, dias letivos temáticos, reuniões específicas e 

conselhos de classe, que são espaços de autorreflexão e autoavaliação dos sujeitos 

individualmente e da escola na perspectiva da avaliação institucional. Esse acompanhamento 

será conduzido pela direção, mas com a participação de toda a comunidade escolar e todas as 

ações serão registradas em ata de forma detalhada e disponibilizadas dentro da escola para 

conhecimento de todos. 

 
 

13- PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
 

Projeto: Ciranda da Leitura 
 

“Ler é mais importante que estudar!” 

Ziraldo 

1- Justificativa 
 

Em tempos de tecnologia avançada e cada vez mais acessível, é difícil encontrar 

tempo e interesse para se dedicar a leitura de um bom livro, seja ele físico ou até mesmo virtual. 

O uso de celulares, computadores, videogames, TV, acesso restrito e pouco incentivo à leitura 

no núcleo familiar, vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler. Por consequência, 

é comum que os alunos demonstrem pouco interesse pela leitura, o que acarreta dificuldades 

na fluência leitora e na compreensão, ale de apresentarem problemas como vocabulário 

precário, reduzido e informal, poucas produções significativas e pouca leitura de mundo, o que 

influenciam diretamente na qualidade do aprendizado. 

Além disso, os indicadores das avaliações externas em nossa escola apontam que há 

fragilidades na aquisição de algumas habilidades linguísticas, como por exemplo, nos 2º anos, 

de reconhecer o assunto e a finalidade de um determinado texto, e nos 3º anos, de inferir 

informação e estabelecer relação entre as partes de um texto, o que demonstra carência no 

trabalho diário com a leitura e com os diversos portadores de textos. 

Portanto, diante desse cenário, faz-se necessário inserir esse projeto de leitura na 

rotina da nossa escola, propondo atividades de caráter lúdico e interativo em que os alunos 

possam ter acesso aos mais variados tipos e gêneros textuais, com vistas a desenvolver a 

competência leitora em nossos alunos e para que a escola cumpra seu papel social no resgate 
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do valor da leitura, como ato de prazer e requisito para emancipação social e promoção da 

cidadania. 

Nesse sentido, é dever da escola propiciar aos educandos momentos que possam 

despertá-los para o gosto da leitura, para o amor ao livro e para a consciência da importância 

de se adquirir o hábito de ler. Proporcionando esses momentos, a escola fará com que o aluno 

perceba que a leitura é o instrumento chave para alcançar ascompetências necessárias a uma 

vida de qualidade, produtiva e com realização, e que através da leitura consegue se transportar 

para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os sentimentos e emoções que o cercam e 

acrescentar vida ao sabor da existência. Além de vivenciar experiências que propiciem e 

solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo de aprendizagem. 

Ademais, tendo em vista o que diz o Currículo em Movimento sobre o ensino de Língua 

Portuguesa, as práticas de leitura são oportunidades que o aluno tem de ampliação de mundo 

e de se formar-se um leitor competente e literário. Ainda, elas facilitam o processo de 

alfabetização. E para isso, a utilização de variados espaços e recursos, por exemplo, a 

biblioteca como espaço de leitura e de construção do encanto pelo ato de ler, facilita a 

expansão de atividades e promove o engajamento dos educandos nesse processo. 

              A biblioteca da EC4 funciona hoje sob o comando de um professor readaptado 40 

horas,  por uma professora 20h e uma servidora 40h readaptadas,  esses profissionais 

desenvolvem as ações do projeto de leitura. Dessa forma, levantamos uma grande e importante 

necessidade em relação que seria uma sala maior para alocá-la, que proporcionará um 

ambiente de informação estrategicamente planejado para nossos alunos que tem a finalidade 

de promover ações para satisfação de desejos/demandas/necessidades de informação, 

formação de competências e construção de novos conhecimentos. 

 
Biblioteca Ciranda da Leitura 
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É importante ainda dizer que, em nossa escola, há uma servidora da Carreira 

Assistência e uma professora, ambas readaptadas, e levando em consideração suas 

limitações, faz-se necessário a destinação de professores específicos para trabalharem com o 

projeto de leitura e contação de histórias. 

 

2- Metas a serem alcançadas 

 
✓ Aumentar para 60% o índice de rendimento em leitura dos alunos do 2º ano; 

✓ Ampliar as habilidades de leitura e escrita dos alunos para 80%; 

✓ Conquistar maior e melhor espaço (sala) para alocar a biblioteca em 2020; 

✓ Ampliar 20% do acervo de livros em 2020 com nova ortografia; 

✓ Garantir duas professoras 40h (jornada) para desenvolver o projeto. 

 

 
3- Fundamentação Teórica 
 

 
“Em relação à leitura/escuta, para o alcance de proficiência, evidencia-se a necessidade de ações como 

interpretar ideias; fazer analogias; perceber o aspecto polissêmico da língua; construir inferências; combinar 

conhecimentos prévios com informação textual; perceber intertextualidade presente em textos; fazer previsões 

iniciais e alterá-las durante a leitura; refletir sobre o que foi lido, sendo capaz de tirar conclusões e fazerjulgamentos 

sobre ideias expostas. Nesse nível de leitura, observados os propósitos do autor, o sujeito adentrará, letra por letra, 

em um mergulho no enredo lido, permitindo-se avançar, esclarecer e validar suposições. Acredita-se, então, que 

esse mesmo leitor seja capaz de processar, criticar, contradizer e avaliar as informações que estão diante dele, 

aprumando o significado obtido.” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2018, p. 18). 

 

Sabemos que, do hábito da leitura dependem outros elos no processo de 

alfabetização. Sem ler, o aluno apresenta dificuldades em pesquisar, resgatar a idéia principal 

do texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se. 

O ato de ler faz com que o leitor tenha respostas para o mundo e para o que está 

acontecendo ao seu redor. Quando lê, ele passa a ter uma nova opinião sobre o tema lido. 

Dessa forma, se a criança é estimulada a ler desde pequena com certeza será uma pessoa 

mais questionadora e crítica. 

Segundo Freire (2008), “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente”. Essa citação sintetiza que a leitura gráfica, ou seja, dos 

livros, revistas, jornais é precedida pela leitura da vida. Cada ser tem vivências e experiências 
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diferenciadas, portanto, cada um tem uma forma de interpretar uma determinada situação, 

conforme os padrões da construção de 88d88m88s em que foi inserido. 

Nesse contexto, a leitura pode proporcionar a descoberta de um mundo novo e 

fascinante. Para tanto, a apresentação da leitura para as crianças deve ser feita de uma 

maneira diferenciada e atrativa, para que assim elas possam ter uma visão prazerosa a 

respeito do ato de ler, de modo que seja um prazer e um hábito que ela acrescentará em sua 

vida sem que seja visto como algo obrigatório e enfadonho. 

As atividades de leitura para fluência não se relacionam a atividades em que os 

alunos precisam decorar textos. A intenção é garantir fluidez na leitura e não avaliar a 

capacidade do aluno de decorar com facilidade. A leitura deve ser a atividade central dessa 

proposta, ou seja, a atividade central no processo de alfabetização. 

 

O trabalho com fluência leitora em nossa escola deve ganhar um novo olhar por parte 

dos professores, pois deverá promover momentos e atividades variadas a depender da turma, 

da experiência leitora e da faixa etária dos alunos. É preciso contar com propósitos claros e 

objetivos definidos para os anos. 

Levando em consideração que a leitura é a base do processo de alfabetização, as 

atividades de leitura devem ser desenvolvidas de modo a fazer com que a criança aprenda se 

divertindo. Trabalhar os temas e conteúdos por meio de práticas de leitura que facilitarão o 

desenvolvimento da expressão oral e da argumentação, experimentando vivências e sensações 

que muito estimulam a imaginação e contribuem para a formação integral do aluno. 

É extremamente importante que já nos primeiros contatos com as letras, ou seja, 

durante a alfabetização, a criança seja inserida no mundo da leitura e desperte interesse e 

prazer pela mesma, podendo assim construir uma base sólida de seu conhecimento e que 

mantenha esse valoroso hábito por toda a vida. 

A leitura não pode ser uma atividade secundária na sala de aula ou na vida, uma atividade para qual a 

professora e a escola não dediquem mais que uns míseros minutos, na ânsia de retornar aos problemas de escrita, 

julgados mais importantes. Há um descaso enorme pela leitura, pelos textos, pela programação dessa atividade na 

escola, no entanto, a leitura deveria ser a maior herança legada pela escola aos alunos, pois ela, e não a escrita, 

será a fonte perene de educação, com ou sem escola. (CAGLIARI, 2002, p.173). 

 

Durante esse processo de construção do conhecimento, o professor tem um papel 

muito importante dentro de sala de aula, por isso a necessidade de ser criativo e usar de sua 

experiência para elaborar estratégias que instiguem nas crianças a busca pela leitura. Esse 
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profissional que também acompanhou as transformações da educação teve seu papel 

modificado, desempenhando uma postura não mais vertical. Na nova configuração de 

mediador, o professor deve desempenhar um papel motivador, ser capaz de provocar nos 

educandos questionamentos através de sua interação com os mesmos e estar apto a aberturas 

e proposições de novas metodologias de trabalho. 

Da mesma forma, a instituição escolar como parte fundamental da formação leitora do 

aluno deve dispor de uma estrutura de qualidade: livros atuais e em bom estado de uso, usufruir 

de uma infraestrutura sólida, com ambientes bem projetados e bibliotecas conservadas. E esse 

é o grande desafio para nossa escola: garantir esses espaços. 

 

Conforme Freire (2008): “A compreensão crítica da alfabetização, que envolve a 

compreensão igualmente crítica da leitura, demanda a compreensão crítica da biblioteca”. 

Assim, quando a escola investe na biblioteca, tanto na parte física, disponibilizando um 

ambiente confortável onde o aluno se sinta bem e incentivado a ler um livro tranquilamente, 

quanto na parte motivacional, exercendo e empregando a cultura da leitura, onde os 

professores incentivem a ida à biblioteca, a escola, assim, cumprirá seu dever social de garantir 

a cultura da leitura, e assim formar cidadãos capazes de compreender melhor o contexto do 

mundo em que estão inseridos e de lidar com questões sociais, emocionais, afetivas e 

psicológicas. 

As idas à biblioteca e a participação efetiva das crianças no processo de interação com 

livros, revistas, jornais, almanaques, gibis, entre outros, é um aspecto que pode ser adotado 

pelo professor no intuito de induzir o educando a aprender explorar este espaço, colaborando 

com a autonomia do mesmo nesta atividade que, pelo auxílio do professor, tornar-se-á rotineira 

para a criança. 

A biblioteca vai muito além de local onde se armazenam livros. É um espaço de 

aprendizagem que propicia e estimula conexões entre saberes e saberes. As crianças, por sua 

vez, devem gozar desse espaço, desfrutando do que lhes pode ser oferecido e, com isso, 

empreender seu papel não só de leitor, mas também de cidadão. 

 
 

4- Público envolvido no projeto 

 
Esse projeto se destina a todos os alunos da escola e será desenvolvido pelas 

professoras do projeto em parceria com as responsáveis pela biblioteca, pelas professoras 
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regentes e pela coordenação. Contará ainda com a participação de escritores de livros e 

contadores de histórias. Neste ano de 2020 foi adotada a sacola literária padronizada com o 

objetivo de priorizar e sistematizar as açoes do Projeto. 

 

5- Objetivos 

 
✓ Formar leitores; 

✓ Estimular o prazer pela leitura; 

✓ Aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno; 

✓ Oferecer o contato com os diversos portadores de texto; 
 

✓ Estimular o uso da biblioteca; 

✓ Estimular o desejo para novas leituras; 

✓ Atender às necessidades de leitura dos alunos e professores oferecendo 

meios de contato com a parte lúdica da literatura infantil e com a parte prática 

da leitura alinhada ao contexto ensino-aprendizagem em sala de aula; 

✓ Contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem e da criatividade; 

✓ Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; 

✓ Incentivar a leitura por meio de contação e dramatização de histórias com 

uso de materiais diversos; 

✓ Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; 

✓ Oportunizar práticas de leitura para ampliação dos horizontes pessoais e 

culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora; 

✓ Promover a participação dos alunos em eventos literários; 

✓ Promover encontros com escritores, dentro ou fora da escola; 

✓ Possibilitar o empréstimo de livros; 

✓ Disponibilizar acervo literário para cada turma (caixa de livros); 

✓ Aprimorar as habilidades de inferência e interpretação; 

✓ Aperfeiçoar a competência leitora dos alunos; 

✓ Equipar a biblioteca com mobiliário adequado; 

✓ Comprar materiais de consulta e pesquisa; 

✓ Estimular a participação de toda a comunidade escolar no projeto. 

 
 

 
6- Objetivos de Conhecimento 
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✓ Recontar, descrever e reconstruir contos de fadas, lendas que conhece e textos que 

se sabe de memória; 

✓ Perceber, compreender e desenvolver o assunto principal de textos lidos, com 

autonomia ou por outros leitores; 

✓ Ler e interpretar, em colaboração com os colegas e o professor ou com autonomia, 

textos em diversos gêneros, mobilizando e combinando estratégias de antecipação, 

inferência, seleção e verificação para compreensão do texto lido; 

✓ Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de acordo com o 

objetivo da leitura; 

✓ Retomar e relacionar informações explícitas e implícitas para a compreensão de 

textos lidos; 

✓ Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos prévios, construindo 

significados; 

✓ Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, 

de acordo com o conteúdo de uso/circulação; 

✓ Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a leitura, feita por outros 

leitores ou com autonomia; 

✓ Antecipar e inferir assuntos de textos a serem lidos em função de seu suporte, 

gênero e contextualização; 

✓ Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de acordo com o 

objetivo da leitura; 

✓ Identificar as características composicionais de gêneros textuais, relacionando-as 

ao assunto e ao contexto de uso; 

✓ Fazer e formular inferências para perceber informações implícitas no texto; 

✓ Retomar informações explícitas e implícitas de textos lidos, por meio de perguntas 

mediadas pelo professor; 

✓ Estabelecer, com ou sem a mediação do professor, a intertextualidade presente em 

textos lidos e produzidos oralmente ou por escrito; 

✓ Vivenciar por meio da literatura o exercício da fantasia e da imaginação; 

✓ Apreciar e experimentar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com 

prazer e aprimorar-se como leitor e escritor proficiente; 

✓ Perceber variações entre o imaginário e o mundo real por meio de textos literários; 

✓ Desenvolver o gosto pela leitura e pelas artes por meio da literatura; 

✓ Reconhecer e compreender a especificidade da autoria, a relação intrínseca entre 



104 

 

 

autor e obra; 

✓ Perceber que os textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de 

expressar-se; 

✓ Experimentar diferentes formas de expressão artística; 

✓ Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que contextualizem a 

ação criadora; 

✓ Experimentar  processos de criação, explorando  pensamentos, emoções e 

percepções; 

✓ Exercitar a criatividade, criar cenas dramáticas por meio do faz de conta e imitação 

utilizando o corpo; 

✓ Expressar-se cenicamente por meio do corpo, visando criar hábitos sociais, 

organizar ideias e pensamentos; 

✓ Utilizar-se de modalidades teatrais para desenvolver a confiança em si mesmo, criar 

e interpretar personagens de narrativas teatrais para estimular a autocrítica, o senso 

estético e desenvolver a autodisciplina e liberdade de autoexpressão; 

✓ Interpretar narrativas infantis; 

✓ Dramatizar cenas explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do 

cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 
 

7- Metodologia 

 
O projeto se inicia com o planejamento das ações a serem desenvolvidas no ano letivo 

com a participação da direção, coordenação, corpo docente e atuantes da biblioteca escolar. 

Haverá a separação e organização do acervo das caixas de livros das turmas que serão 

utilizadas pelo professor regente durante o ano. O acervo das caixas será trocado 

semestralmente. 

No início do ano letivo, será realizada a abertura do projeto com a contação de história 

no pátio para tratar da importância da leitura e da conservação dos livros e a criaçao de uma 

sacola com logotipo do projeto para ajudar nessa conservaçao ao levar pra casa. A organização 

será de responsabilidade das professoras do projeto e contará com a participação das 

professoras regentes e atuantes da biblioteca escolar. 
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Apresentação “Como cuidar dos livros” 
 

Será feita também a visitação dos alunos à biblioteca para que se familiarizem e 

conheçam as regras para uso desse ambiente, além da conhecerem a dinâmica do projeto. 

Em princípio, os alunos irão uma vez por semana à biblioteca em horários previamente 

organizados pela direção e coordenação, de modo que cada turma terá um horário de 50 

minutos. Nesse horário, haverá contação/leitura de história e depois os alunos poderão 

escolher livros de sua preferência para leitura na biblioteca. Os alunos poderão ler em voz alta 

ou fazer o reconto oral da história, que pode ser contextualizada por meio de música, teatro, 

fantoches ou outros meios escolhidos pelo aluno. 

 

Leitura de história na biblioteca 

 
A intenção da escola é ampliar para duas vezes os horários de cada turma, para que 

um dia seja destinado à contação de histórias e o outro para leitura de livros. Por isso, a 

importância de dois professores para trabalharem com o projeto. 
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Contação de história 
 

Paralelamente, cada turma receberá uma caixa contendo livros de literatura infantil, 

adequados à faixa etária e ao processo de alfabetização, previamente selecionados pelos 

professores do projeto, professores regentes e atuantes da biblioteca escolar, que deverá ser 

utilizada diariamente em sala de aula para incentivar o hábito da leitura e desenvolver atividades 

específicas. Nessas caixas, os professores contarão com livros de vários gêneros e que 

abordam vários temas. Outras práticas de linguagem poderão ser desenvolvidas em sala de 

aula, a partir da leitura de um ou mais livros escolhidos da caixa da turma, conforme 

planejamento e de acordo com cada ano, tais como: fichas literárias, biografia do autor, 

recontos orais e escritos, desenhos, releituras e criações dos alunos. 

De acordo com o planejamento coletivo, os temas e conteúdos selecionados poderão 

ser iniciados por meio de contação de histórias. 

 
Contação de história na abertura Contação de história sobre Boas Maneiras 

da Semana da Água  no início do ano letivo 
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Além disso, às sextas-feiras, após o recreio no turno matutino, e após o lanche, no 

vespertino, toda a escola fará o momento “Blitz da Leitura”. Nesse momento, todos na escola 

param por 30 minutos suas atividades habituais para ler um livro de seu interesse. Os alunos e 

professoras regentes pegarão os livros selecionados pela professora do projeto que estarão 

organizados em estantes ou caixas específicas no pátio da escola para esse momento. A 

conferência dos livros no momento da devolução será responsabilidade dos professores do 

projeto com o auxílio das professoras regentes. O acervo da biblioteca escolar estará aberto a 

alunos, professores e demais servidores para que possam ler, e ler muito! 

 

 

Blitz da leitura 

 
Ainda serão realizadas atividades que favoreçam o trabalho com a fluência leitora, 

como sarau literário, teatro lido ou leitura dramática de textos; clube de leitura para que se façam 

comentários sobre determinados livros, mesa redonda após leitura de um livro, criação de 

propaganda publicitária sobre livros que gostaram; debate, projeções de filmes, palestra sobre 

temas variados, sempre ligados aos livros lidos; concursos: de poesia, de ficção, crônicas, 

cartazes; produção de textos ou desenhos (a partir de outros textos, livros, canções, gravuras); 

dramatizações e apresentações teatrais e musicais; teatro de fantoches; concursos (de livros 

lidos, obras de arte, literatura, trabalhos manuais, histórias, etc.). As atividades devem estar 

vinculadas ao planejamento coletivo. 

Dramatização de história pelos alunos 
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Haverá ainda uma premiação intitulada “Aluno Leitor” que consiste no reconhecimento 

para aqueles alunos que mais se dedicaram à leitura, com entrega de certificado, faixa e brindes 

que incentivem o aluno a continuar desenvolvendo o gosto pela leitura, como livros, gibis, etc. A 

atividade será realizada no pátio da escola, onde o aluno poderá compartilhar com os colegas 

informações como: quem o motivou a ler, qual/quais obras ele mais gostou de ler, entre outras. 

A cada bimestre, o professor do projeto se reunirá com os professores regentes para 

selecionar os autores que serão trabalhados por ano, e a cada semestre, um desses autores 

será convidado a estar presente na escola para interação com os alunos. Sendo assim, uma 

vez por semestre, escritores de livros visitarão a escola para apresentar seus livros e contar 

histórias. Essas visitas poderão ser custeadas com recursos de verbas públicas ou próprios. 

 

Visita da escritora Regina Mendes 

 
Além disso, a escola propiciará a participação dos alunos em eventos como feiras 

de livros e jornadas literárias. As obras dos escritores que estarão presentes nesses 

eventos poderão ser trabalhadas concomitantemente com as obras e autores 

selecionados pela escola e dentro do projeto. O transporte poderá ser custeado com 

recursos de verbas públicas ou próprios. 

Jornada Literária em Sobradinho com o escritor Caio Riter 
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A ampliação do acervo da biblioteca será garantida por meio do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE), programa do governo federal que incentiva o hábito da leitura e 

a formação de alunos e professores leitores, enviando à escola livros de literatura, de pesquisa 

e de outros materiais relativos ao currículo nas áreas de conhecimento da educação básica. 

Também poderão ser adquiridos livros literários a partir de recursos financeiros do PDAF 

enviados pelo GDF, como é o caso da Feira do Livro realizada anualmente. Além disso, 

poderão ser realizadas campanhas de arrecadação de livros literários. A escola se cadastrará 

em projetos de instituições como o banco Itaú. 

A análise sobre o desenvolvimento da competência leitora dos alunos será feita com 

base nas avaliações diagnósticas institucionais, de modo a verificar o crescimento dos índices 

de leitura nessas avaliações. 

A fim de tornar democrática a escolha dos professores que irão atuar no projeto, a 

direção da escola usará os critérios abaixo, podendo ainda haver modificações conforme 

necessidade e sugestões de toda a comunidade escolar: 

✓ 1º - Interesse; 

✓ 2º - Tempo de Secretaria de Educação; 

✓ 3º - Tempo de Escola Classe 04 de Sobradinho; 

✓ 4º - Desejável formação na área de leitura e contação de histórias com certificados 

aceitos pela Secretaria de Educação. 

No caso de haver mais professores interessados em desenvolver o projeto, deverão 

ser observados os critérios acima, seguindo a ordem. 

É importante ressaltar que, os professores do projeto trabalharão em jornada ampliada 

e cada um ficará responsável por um turno, de modo a facilitar o planejamento e organização 

das atividades. 

 
 

 
 

8- Cronograma 

 
PERÍODO ATIVIDADE RESPONSÁVEIS LOCAL 

 

 

 

Fevereiro 

Estruturação/reestruturaç

ão e planejamento das 

ações do Projeto de 

Leitura 

Direção, Coordenação, 

Professores do Projeto, 

Professores Regentes 

e SEAA 

Coordenação 

Pedagógica 

Biblioteca 
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(Semana 

Pedagógica) 

Escolha do autor e livros 

por ano para o 1º 

bimestre 

Professores do Projeto e 

Professores Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Biblioteca 

Seleção de acervo e 

organização das caixas 

de livros para as turmas 

Professores do Projeto 

e Professores Regentes 

Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro 

Abertura do projeto – 

contação de história 

sobre conservação dos 

livros 

Professores do Projeto Pátio da escola 

Entrega das caixas de 

livros aos professores 

regentes 

Professores do Projeto Biblioteca 

Campanha de 

arrecadação de livros de 

literatura infantil 

adequados à faixa etária 

e ao processo de 

alfabetização 

Direção, Coordenação, 

Professores do Projeto e 

Responsáveis pela 

Biblioteca Escolar 

Escola 

Fevereiro a 

junho 

(1º  

semestre) 

Confecção semanal de 

materiais para a 

contação/leitura de 

Histórias. 

Professores do Projeto Biblioteca 

Contação/leitura 
semanal de histórias 

Professores do Projeto Biblioteca 

Empréstimo semanal de 

Livros. 

 

Responsáveis pela 

Biblioteca Escolar 

Biblioteca 

Contação/leitura 
quinzenal de histórias 

Professores do Projeto Pátio da escola 

Blitz da Leitura – 
semanal 

Professores do Projeto Vários espaços 

da escola 

Pátio da escola 

Práticas de leitura Professores do Projeto e 

Professores Regentes 

Sala de aula 

Visita do escritor Direção e 

Professores do Projeto 

Escola 

Aquisição de livros GDF e Direção Feira do Livro 

Escolha do autor e 

livros por ano para o 2º 

bimestre 

Professores do Projeto e 

Professores Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Biblioteca 

 

Julho Devolução e conferência 

das caixas de livros das 
salas de aula 

Professores do Projeto 

e Professores Regentes 

Biblioteca 

Escolha do autor e livros 

por ano para o 3º 

bimestre 

Professores do Projeto e 

Professores Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Biblioteca 
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Agosto a 

dezembro 

(2º  

semestre) 

Confecção semanal de 

materiais para a 

contação/leitura de 

Histórias 

 

 

Professor do Projeto Biblioteca 

Contação/leitura 

semanalde histórias 

Professor do Projeto Biblioteca 

Empréstimo semanal de 

livros 

Responsáveis pela 

Biblioteca Escolar 

Biblioteca 

Contação/leitura 

quinzenal de histórias 

 

Professores do Projeto Pátio da escola 

Blitz da Leitura – 
semanal 

Professores do Projeto Vários espaços 

da escola 

Pátio da escola 
 

Práticas de leitura Professores do Projeto e 

Professores Regentes 

 

Sala de aula 

Visita do escritor Direção e 

Professores do Projeto 

 

Escola 

Escolha do autor e livros 

por ano para o 4º 

bimestre 

 

Professores do Projeto e 

Professores Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Biblioteca 

Participação na jornada 

Literária 

Direção, Professores do 

Projeto, Biblioteca Rui 

Barbosa e 

Coordenação da 

Jornada Literária 

 

Teatro de 

Sobradinho 

Sarau Literário 

(culminância e 

encerramento do projeto) 

Direção, Professores do 

Projeto, Responsáveis 

pela Biblioteca Escolar, 

Coordenação e 

Professores Regentes 
 

Pátio da escola 

Premiação do Aluno 

Leitor 
 

Professores do Projeto, 

Coordenação e Direção 

Pátio da escola 

Encerramento dos 

empréstimos de livros e 

da  contação/leitura de 

histórias 

Professores do Projeto Biblioteca 

  

  

  

Devolução das caixas de 

livros à biblioteca 

Professores Regentes Biblioteca 
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Conferência das caixas 

de livros 

 

Professores do Projeto Biblioteca 

  

Devolução de livros que 

o professor pegou 

emprestado na biblioteca 

Professores do Projeto e 

Professores Regentes 

Biblioteca 

 

 

Avaliação do projeto Direção, Coordenação 

e Corpo Docente 

Coordenação 

 Pedagógica 

  

 

 

9- Grade de atendimento em Projetos 

 
Projeto Ciranda da Leitura 

Professor MARCELINO ANTONIO Matrícula:  Carga horária: 40h 

CRISTIANE  

 

Matrícula:  Carga horária: 40h 

Atuação ( X ) Jornada Ampliada ( ) 20h/20h 

Turno ( X ) Matutino ( X ) Vespertino ( ) Noturno 

Quantida

de de 

turmas 

atendidas 

D
ia 

Contação de 
histórias 

por turno/turma 

Empréstimo de livros por 

ano 

Segunda-feira 4 4 

Terça-feira 4 4 

Quarta-feira 4 4 

Quinta-feira 3 3 

Sexta-feira 3 3 

Horário de coordenação pedagógica coletiva Quarta-feira 

Horário de coordenação pedagógica individual Segunda-feira e sexta- 

feira 

 

10- Acompanhamento e Avaliação do Projeto 

 
Não se concebe que a organização e os procedimentos empregados para um trabalho 

de leitura sejam testados a partir de erros cometidos pelos alunos. Não se pode, no entanto, 

tratar de uma avaliação no sentido quantitativo, de acertos e erros, mas sim de uma avaliação 

que prioriza o comportamento e as mudanças pelas quais os alunos vão passando, sua 

maturidade, a capacidade de vencer desafios, de consolidar suas hipóteses e de confrontá-

las. 

Por isso, o acompanhamento e a avaliação desse projeto acontecerão ao longo de sua 

execução e na observação diária da participação dos alunos nas práticas de leitura 
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desenvolvidas na escola, bem como na transformação de sua atitude de leitor. 

Ao final do ano, serão realizadas pesquisas entre os alunos para saber se gostaram 

do projeto e com as famílias para saber das impressões e mudanças que perceberam nas 

crianças em relação aos objetivos traçados e do desenvolvimento da competência leitora. 

Ainda será realizada ao final do ano uma avaliação com toda a comunidade escolar 

sobre a efetividade do projeto de modo a elencar os pontos positivos e negativos, as 

dificuldades e potencialidades, o envolvimento dos alunos e da comunidade escolar, para saber 

se os objetivos e metas foram alcançados. 

 

Os registros das avaliações serão feitos em ata e farão parte da Proposta Pedagógica 

e deverão constar as mudanças observadas em relação aos alunos no contexto escolar, 

levando em consideração os resultados das avaliações diagnósticas e o desenvolvimento da 

competência leitora dos alunos. 

 
 

11- Bibliografia 
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Projeto: PCM – Psicomotricidade  

 
 

 
3- Justificativa 

 
As crianças chegam à escola muitas vezes com a impressão de que o processo de 

alfabetização é uma “quebra”, pois recém chegadas da Educação Infantil, em que 

permaneciam juntas em mesinhas, tinham cantinhos de brinquedos na sala, brincavam de 

massinha e faziam muitos desenhos livres, e encontram na nova escola carteiras, lápis de 

escrever, borracha, quadro, cadernos, livros, atividades em folhas e provas. É uma ruptura 

considerável se compararmos àquele ambiente acolhedor do chamado “jardim de infância” para 

uma classe de alfabetização em que ela deve “aprender a ler e a escrever”. As cobranças, por 

mais inocentes que possam parecer para a família, são o primeiro contato da criança com esse 

outro universo e com a obrigação de se mostrar como o melhor ou na média da classe. 

Em meio a tantas transformações, a Educação Física ganha um espaço importante na 

vida da criança na alfabetização. É o momento em que ela pode ser ela mesma, longe das 

cobranças, das cópias e das tarefas. E é exatamente nessa lacuna que acreditamos que possa 

haver outra forma de aprendizado, ou seja, outra forma de trabalhar com a alfabetização. 

Além disso, no mundo tecnológico em que vivemos, as informações são repassadas 

em segundos pelo mundo da internet e das mídias, porém em se tratando de aprendizagem 

escolar, muitos alunos sentem grandes dificuldades nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

com relação à aprendizagem da leitura e da escrita, atrasando seu desenvolvimento. Para 

Codeço (2010), dificuldade pode ser caracterizada como sendo “obstáculos, barreiras ou 

impedimentos, que, [quando] ligados à aprendizagem, dificultam ou impedem o processo de 

aquisição de conhecimento” e Le Bouch (1987) aponta três aspectos que cooperam nos 

problemas com leitura e escrita, são eles: atraso ou defeito de linguagem, problemas 

psicomotores e déficit da função simbólica nos casos de debilidades. 

Sendo assim, Le Bouch (1987) afirma que cumpre “a escola o papel de tentar 

amenizar estas dificuldades por meio de métodos pedagógicos atualizados, que objetivem 
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ajudar a criança a desenvolver-se da melhor maneira possível, rumo a sua verdadeira 

preparação para a vida”. 

A aprendizagem da leitura e escrita são processos importantes e complexos de 

fundamental importância para a vida em sociedade, visto que é pré-requisito para 

conhecimentos futuros, para as relações interpessoais e para a comunicação com o mundo 

que o circula. Santos (2009) diz que uma criança que não tenha solidificado realmente sua 

alfabetização poderá tornar-se frustrada diante da educação formal, terá deficitário todo seu 

processo evolutivo de aprendizagem, apresentará baixo rendimento escolar e pouco a pouco 

sua autoestima estará minada, podendo manifestar ações reativas de comportamento 

antissocial, bem como levá-la ao desinteresse e, muitas vezes, até a evasão escolar. 

Isso nos mostra o quanto à leitura e a escrita são benéficas para o ser humano, e 

muitas vezes não valorizamos ou somos pouco incentivados a esta prática tão saudável para 

a vida. Codeço (2010) acrescenta que “para aprender a ler e escrever, a criança precisa ter 

adquirido um nível suficiente de desenvolvimento intelectual, afetivo e social” além, também, 

de condições psicomotoras como “esquema corporal, lateralidade, orientação espacial e 

temporal” que serão ricamente trabalhadas nesse projeto. 

A educação psicomotora é fundamental na vida da criança, e está refletida no histórico 

de vida do sujeito, podendo observar-se a partir dela, o desenvolvimento da criança, o seu 

relacionamento com o mundo, a sua interação com as pessoas, a forma como pensa e como 

atua, expressando as suas sensações e sentimentos, e utilizando o corpo como instrumento 

rico e significativo para a comunicação. 

O desenvolvimento das estruturas psicomotoras permite à criança uma melhora da 

postura, da dissociação dos movimentos, da coordenação global dos movimentos, da 

motricidade fina, do ritmo de discriminação táctil, visual e auditivo, da integração das estruturas 

espaciais e temporais, do aumento da capacidade de atenção e concentração. 

É importante destacar que, conforme observado nas primeiras semanas de aula, os 

alunos, em maioria, chegam à escola com alguns problemas de coordenação motora, isso devido 

a não participação em atividades desportivas no horário contrário à aula, o que acarreta grande 

prejuízo na aquisição de outras habilidades, como por exemplo, de leitura e escrita. 
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Além disso, de uma forma geral, os alunos apresentam problemas e conflitos na 

socialização, pois suas relações sociais, na maioria das vezes, se limitam ao espaço de 

convívio na família, demonstram não saber perder, e, muitas vezes, se mostram intolerantes 

com os colegas nos jogos e brincadeiras. 

No que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita, as relações existentes, entre 

estas e o aumento do potencial psicomotor da criança proporcionam condições favoráveis às 

aprendizagens escolares. A aprendizagem da escrita é especialmente, um processo de relação 

perceptivo-motora, pois os sinais gráficos devem ser transcritos para o papel de forma 

organizada, seguindo o tempo e o espaço. 

Pode-se concluir, portanto, que as contribuições da psicomotricidade na aquisição da 

pré-escrita estão relacionadas com o domínio do gesto, com a estruturação espacial e a 

orientação temporal que são os três fundamentos básicos da escrita, os quais supõem: uma 

direção gráfica (escrevemos horizontalmente da esquerda para a direita); noções de cima e 

baixo; de esquerda e direita e de oblíquas e curvas; e noção de antes e depois. 

Ademais, os professores de alfabetização, pedagogos em maioria, não possuem 

habilitação específica para trabalharem com a Educação Física, de modo que os horários 

reservados a essas aulas tornam-se meros momentos de recreação sem objetivos específicos 

que realmente vão contribuir para o desenvolvimento integral da criança. 

Dessa forma, a importância do profissional de Educação Física no processo se dá pelo 

fato de terem maiores conhecimentos para contribuir de maneira efetiva para o 

desenvolvimento global do aluno atingindo as dimensões do ser humano como ser cognitivo, 

social, afetivo e psicomotor. O que se pretende evitar é que as aulas de Educação Física sejam 

ministradas pelos próprios professores da sala os quais não tem formação específica para tal. 

 
 

2- Metas a serem alcançadas 

 
✓ Cobrir gradativamente os espaços externos (quadra, parquinho, área de 

recreação e área de psicomotricidade); 

✓ Garantir duas professoras 40h com habilitação em Educação Física para 

desenvolver o projeto; 
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✓ Motivar a capacidade sensitiva através das sensações e relações entre o corpo e o 

exterior (o outro e as coisas); 

✓ Cultivar a capacidade perceptiva através do conhecimento dos movimentos e da 

resposta corporal; 

✓ Organizar a capacidade dos movimentos representados ou expressos através de 

sinais, símbolos, e da utilização de objetos reais e imaginários; 

✓ Fazer com que as crianças possam descobrir e expressar suas capacidades, 

através da ação criativa e da expressão da emoção; 

✓ Ampliar e valorizar a identidade própria e a autoestima dentro da pluralidade 

grupal; 

✓ Criar segurança e expressar-se através de diversas formas como um ser valioso, 

único e exclusivo; 

✓ Criar uma consciência e um respeito à presença e ao espaço dos demais. 

 
 

 
3- Fundamentação Teórica 

 
A Psicomotricidade no processo de ensino-aprendizagem visa contribuir de forma 

pedagógica para o desenvolvimento integral da criança, tendo em vista o aspecto mental, 

psicológico, social, cultural e físico. Assim, garantir o trabalho com a psicomotricidade na 

infância auxilia na aprendizagem do aluno, principalmente na fase da alfabetização, pois o 

aprender não se restringe apenas a atividades isoladas e precisa haver objetivos a serem 

alcançados pelos professores, para que a partir daí, os alunos possam criar e se expressar no 

ambiente escolar. 

Como ciência da educação, a psicomotricidade busca entender os movimentos 

corporais tendo uma ligação com o desenvolvimento cognitivo. O objetivo psicomotor é a 

possibilidade de o aluno desenvolver as ações do corpo e expressar-se por meio dele para que 

ele se desenvolva. Cabe ao profissional trabalhar a parte psicomotora da criança não somente 

quando esta apresentar dificuldade na alfabetização, mas também com todos os alunos, pois 

poderá evitar que futuramente uma ou mais crianças venham a desenvolver alguma dificuldade 

mais grave na aprendizagem. 
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A psicomotricidade a fim de eliminar as dificuldades de aprendizagem dá ênfase a 

exercícios que envolvem a fala e o esquema corporal, e é no momento da aula de Educação 

Física que se garante o desenvolvimento da parte psicomotora nos alunos. 

A Educação Física passa ser mais que um suporte considerável e relevante para o 

trabalho realizado na sala de aula, conferindo significado à leitura e à escrita, motivando a todos 

para a utilização da ludicidade e do movimento, tão importantes nessa faixa etária. 

As crianças se movimentam desde o nascimento, faz parte da natureza humana 

expressar sentimentos, emoções e pensamentos através de gestos e posturas corporais. Por 

isso o movimento humano constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem 

sobre seu meio físico e atuarem sobre o ambiente humano. 

Através desse movimento a criança conhece uma forma de comunicação. Em contato 

com o meio e com os amigos, a criança recorre a temas e questões de seu interesse, além de 

aprender sobre o mundo e si mesma pela linguagem corporal por meio das explorações que faz. 

Segundo Tisi (2004) “o objetivo geral da educação pelo movimento é contribuir para o 

desenvolvimento psicomotor da criança, do qual depende, ao mesmo tempo, a evolução de 

sua personalidade e o sucesso escolar”. Através do movimento e da Educação Física 

especificamente voltada para a alfabetização e seu interesse, é possível adequar um 

aprendizado de leitura e escrita de forma lúdica e natural. 

Molinari e Sens (2002) falam que a educação psicomotora nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental atua como prevenção. Com ela podem ser evitados vários problemas como a má 

concentração, confusão no reconhecimento de palavras, confusão com letras e sílabas e outras 

dificuldades relacionadas à alfabetização. 

Uma criança cujo esquema corporal é mal formado não coordena bem os movimentos. 

Suas habilidades manuais tornam-se limitadas, a leitura perde a harmonia, o gesto vem após a 

palavra e o ritmo de leitura não é mantido, ou então é paralisado no meio de uma palavra. 

De acordo com Le Boulch (1987), os argumentos geralmente invocados para justificar 

a educação psicomotora na escola primária colocam em evidência seu papel na prevenção das 

dificuldades escolares. Menosprezar a influência de um bom desenvolvimento psicomotor seria 

limitar a importância da educação do corpo e recair 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 

113 

 

 

 

numa atitude intelectualista. Atualmente, ao inverso dessa atitude, é de bom tom 

conferir à educação psicomotora todas as virtudes no “desenvolvimento total” da pessoa. 

Para Duarte (2015), a psicomotricidade era pouco abordada no início do século XX, 

porém, com o passar dos tempos esse estudo foi evoluindo. Inicialmente as pesquisas 

voltaram-se para o desenvolvimento motor da criança. É comum encontrarem alguns alunos 

com distúrbios psicomotores, embora aparentemente normais, eles são incapazes de aprender 

a ler e escrever, apresentando uma série de outros problemas que interferem no seu 

desempenho escolar. Os sintomas mais característicos dos distúrbios psicomotores são os 

transtornos na área de ritmo, da atenção, do comportamento, esquema corporal, orientação 

espacial, orientação temporal, lateralidade e maturação. 

Dessa forma, Duarte (2015) diz que na época da alfabetização há a necessidade de 

saber usar as mãos e os olhos para o ato de ler e escrever. Portanto, faz-se necessário 

movimentar as articulações dos braços, pulsos, mãos, dedos, para perceber os tipos de 

pressão, de resistência, formas de objetos e consequentemente, os movimentos das mãos e 

dos dedos liberar-se-ão, permitindo a miniaturização do traçado. 

O ser humano é um ser todo, único, integrado e global. Porém para efeitos de estudo, 

seu desenvolvimento é dividido em áreas ou aspectos. O corpo, a mente e a afetividade estão 

interligadas, o que a pessoa faz envolve-a como um todo e influi no seu ser completo. Portanto, 

devemos lembrar que o papel da escola não é somente a alfabetização, mas a estimulação 

das funções psicomotoras necessárias para o aprendizado formal. 

Para que a criança possa iniciar a aprendizagem da leitura e da escrita é necessário 

que ela tenha alcançado certo nível de desenvolvimento global, em outras palavras, que tenha 

o seu desenvolvimento físico, intelectual, afetivo, social e das funções específicas de forma 

adequada. O desenvolvimento dessas funções específicas inicia-se no nascimento, mas na 

alfabetização pode intensificar-se através de atividades específicas. Assim, com o 

desenvolvimento das habilidades específicas, a criança obterá os pré-requisitos necessários 

para a aquisição da leitura e da escrita. 

Alguns autores reforçam essa necessidade do desenvolvimento de algumas 

habilidades. Para Oliveira (2002), a leitura é um processo que envolve o sujeito decodificar os 

sinais ou símbolos e reproduzir o som. A criança sabe ler quando compreende o que lê, quando 

interpreta os sinais escritos e retira o significado da leitura realizada. Para que a criança inicie 
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o processo de leitura são necessários alguns pré- requisitos como: capacidade de 

simbolização, de verbalização, de desenvolvimento intelectual, algumas habilidades pessoais 

essenciais, capacidade de memorização, acuidade visual, coordenação ocular, atenção 

dirigida e concentração, vocabulários apropriados a sua faixa etária, compreensão, noção de 

lateralidade, orientação espacial e temporal. 

Duarte (2015) diz que a leitura é um processo que antecede a escrita, embora seu 

aprendizado na escola ocorra ao mesmo tempo. Porém, se uma criança não compreende o que 

lê, não conseguirá escrever por não perceber a correspondência sonora dos símbolos gráficos. 

Já Codeço (2010) acrescenta que “para aprender a ler e escrever a criança precisa ter adquirido 

um nível suficiente de desenvolvimento intelectual, afetivo e social” além, também, de 

condições psicomotoras como esquema corporal, lateralidade, orientação espacial e temporal. 

Sobre a lateralidade, Duarte (2015) diz que representa a dominância de um lado em 

relação ao outro, em nível de força e precisão (nível dos membros superiores, inferiores e dos 

olhos), uma vez que a criança tenha definida sua dominância, passa a compreender o 

reconhecimento da direita-esquerda; define uma direção gráfica (evitando assim a escrita 

espelhada) e adquire a discriminação visual. 

Petry (1988) que reafirma a importância do desenvolvimento dos conceitos 

psicomotores, ressaltando que as dificuldades de aprendizagem em crianças de inteligência 

média podem se manifestar quanto à caracterização de letras simétricas pela inversão do 

“sentido direito-esquerda”, como, por exemplo, b, p, q ou por inversão do “sentido em cima e 

embaixo”, d, p, n, u, ou, ainda, por inversão das letras ora, aro, oar. 

Nesse sentido, utilizando atividades em sua maioria lúdicas, almeja-se melhorar o 

desenvolvimento das crianças, estimulando assim seu cognitivo e o processo de aquisição da 

leitura e escrita. Dessa forma, propor atividades diversificadas de inclusão ligadas à motricidade 

humana, procurando interligar aprendizagem da leitura e escrita à aprendizagem motora, 

entendendo que o corpo do educando seria o caminho para superaração das dificuldades 

motoras, sociais e de alfabetização tão comuns em nosso cotidiano escolar. 
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4- Público envolvido no projeto 

 
Esse projeto se destina a todos os alunos da escola e será desenvolvido pelas 

professoras de Educação Física responsáveis pelo projeto. 

 
 

5- Objetivos 

 
 

 
.Geral: 

 
Desenvolver em nossa escola o Programa Educação com Movimento ampliando as 

experiências corporais dos estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e 

interdisciplinar entre o professor de atividades e o professor de Educação Física na perspectiva 

da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito 

Federal. 

 
 

.Específicos: 

 
✓ Trabalhar a relação entre corpo e mente de forma articulada por meio da 

psicomotricidade, levando a vivências significativas tanto motoras quanto cognitivas; 

✓ Fortalecer e enriquecer o trabalho educativo com a criança; 

✓ Unir a Educação física e a pedagogia, compartilhando conhecimentos e espaços que 

têm muito a serem explorados; 

✓ Explorar os conteúdos da cultura corporal do movimento presentes na Educação 

Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e 

conhecimentos sobre o corpo, integrando-os aos objetivos, linguagens e conteúdos dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

✓ Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de Educação 

Física, por meio de planejamento e atuação integrada ao trabalho do professor de 

atividades, em consonância com a Proposta Pedagógica da escola e com o Currículo 

da Educação Básica; 
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✓ Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades da 

criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias didático- 

metodológicas da Educação Física na organização do trabalho pedagógico da escola; 

✓ Contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de intervenções corporais 

pedagógicas exploratórias e reflexivas, com base em valores, tais como: respeito às 

diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, perseverança, 

responsabilidade, tolerância, dentre outros, que constituem alicerces da vida em 

sociedade e do bem-estar social; 

✓ Estimular o conhecimento e vivência das estruturas psicomotoras: lateralidade, 

espaço-temporal, ritmo, equilíbrio, esquema corporal, expressão corporal e 

coordenação motora; 

✓ Ampliar as bases psicomotoras da aprendizagem da leitura e escrita; 

✓ Experimentar diversas atividades psicomotoras de forma criativa; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico por meio de jogos; 

✓ Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social, a partir de 

atividades de inclusão; 

✓ Reconhecer o próprio corpo, suas partes e funções motoras; 

✓ Explorar diversas possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se em 

brincadeiras e outras interações; 

✓ Adquirir por meio de vivências psicomotoras diversas, segurança e confiança em seu 

próprio corpo; 

✓ Ampliar as possibilidades de expressão do próprio movimento para utilizações em 

situações diversas. 

 
 

6- Objetivos de conhecimento 

 
✓ Experimentar, desenvolver e ampliar o repertório motor em contexto de jogos e 

brincadeiras que exijam a utilização e combinação de habilidades motoras 

fundamentais; 

✓ Vivenciar, desenvolver e aprimorar as habilidades perceptivomotoras por meio de 

brincadeiras e jogos; 

✓ Desenvolver as habilidades perceptivomotoras por meio de jogos e brincadeiras. 
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✓ Conhecer, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 

brincadeiras e os jogos populares do contexto do estudante; 

✓ Vivenciar e ampliar o conhecimento de diferentes brincadeiras e jogos da cultura 

popular que propiciem a convivência coletiva com outras crianças e o uso de diversas 

linguagens de modo a valorizar a diversidade cultural do contexto comunitário, regional 

e nacional; 

✓ Participar e compreender situações problemas de ordem corporal em diferentes 

contextos com o uso de regras simples, compartilhando momentos e sensações que 

promovam o desenvolvimento de vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade 

e a autoconfiança; 

✓ Experimentar e conhecer jogos de tabuleiro tradicionais e compreender suas regras; 

✓ Experimentar e fruir diferentes atividades rítmicas ampliando as possibilidades de 

expressão corporal de forma lúdica e prazerosa; 

✓ Conhecer algumas características gerais do corpo humano percebendo e 

reconhecendo as diferenças individuais. 

 
 

7- Metodologia 

 
Primeiramente, será realizada uma aula inicial de diagnóstico com todas as turmas para 

em seguida, fazer o planejamento das atividades e a organização de materiais baseado no 

diagnóstico. É importante ressaltar que esse planejamento e a intervenção pedagógica 

devem ser feitos em parceria com os professores regentes e deverão assegurar o trabalho 

interdisciplinar. Com isso, estabeleceremos as rotinas de regência dos professores em um 

dos turnos, garantindo o outro para a realização das coordenações pedagógicas, cursos de 

formação continuada e realização das reuniões pedagógicas do projeto. 

Salienta-se que a organização proposta pela escola para o Programa Educação com 

Movimento faz referência ao atendimento em regime de jornada ampliada de 40 horas 

semanais dos professores de Educação Física, exigindo adaptações para o cumprimento 

dos princípios do projeto, no caso da atuação de professores em regime de 20h/20h ou 20h. 

Serão nove turmas atendidas pela manhã e nove à tarde. Os professores de Educação Física 

ministrarão cada um, nove aulas por semana, de acordo com o turno. 
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Em princípio, as aulas serão desenvolvidas uma vez por semana para cada turma, com 

duração de 50 minutos. Daí a necessidade de garantirmos dois professores de 40h para 

executar o projeto, pois a intenção é ampliar o atendimento às turmas para duas vezes na 

semana, evitando-se aulas duplas ou em dias consecutivos. 

Os espaços a serem utilizados serão a quadra da escola e o espaço de 

psicomotricidade e as atividades serão realizadas de forma lenta e integradas aos exercícios 

respiratórios, bem como adequados às necessidades e capacidades de cada indivíduo. 

Controlados pelo ritmo individual, sem esforço, os exercícios devem obedecer à execução 

máxima de cinco vezes cada, com intervalo de um para outro, aumentando gradativamente, 

de acordo com as possibilidades individuais. 

Serão desenvolvidas atividades nas áreas motora e perceptivo-cognitivo, de 

socialização, lateralidade, estruturação e organização temporal, equilíbrio, postura e tônus, 

coordenação dinâmica manual/visual, com a utilização de materiais como bambolês, cordas, 

bolas, cones, discos, músicas, etc. 

Nessas atividades, o estudante participará de circuitos para explorar movimentos como 

pular com os pés juntos e alternando os pés; andar devagar e depois depressa, de uma 

extremidade à outra; bater bola e pular corda, devagar e depressa; permanecer num pé só 

até contar 10, depois trocar de pé; andar acompanhando o ritmo de palmas (lento, rápido), 

fazer a criança conhecer o seu próprio ritmo (andando, jogando bola, pulando), utilizando um 

tambor a criança é convidada a produzir sons fortes e fracos, rápidos e lentos; arremessar 

uma bola contra um alvo, obedecendo a ordem: “ com a mão direita e com a mão esquerda”; 

erguer a mão direita, abrindo e fechando os dedos, depois com a mão esquerda; jogar uma 

bola ou bexiga para o alto, com a mão esquerda e depois com a mão direita; dar um passo 

à direita e bater duas vezes a bola no chão com a mão esquerda; bater a bola do lado direito 

e dar dois passos para o lado esquerdo; saltar para a direita, para frente, para trás, para a 

esquerda; correr até um alvo visual, contorná-lo e voltar ao ponto de partida pela direita e 

pela esquerda. 

Além disso, será promovido ao aluno: 

 
✓ A participação em diversos jogos, brincadeiras e circuitos; 

✓ Explicação e demonstração de brincadeiras aprendidas em contextos 

extraescolares; 
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✓ Participação e apreciação de brincadeiras ensinadas pelos colegas; 

✓ Resolução de situações de conflito por meio do diálogo, com a ajuda do professor; 

✓ Discussão e criação de regras de jogos; 

✓ Identificação e resolução de problemas corporais individuais; 

✓ Avaliação do próprio desempenho e estabelecimento de metas com o auxílio do 

professor; 

✓ Participação em brincadeiras cantadas; 

✓ Acompanhamento de uma dada estrutura rítmica com diferentes partes do corpo; 

✓ Atividades rítmicas e expressivas; 

✓ Utilização e recriação de circuitos; 

✓ Utilização de habilidades (correr, saltar, arremessar, rolar, bater, rebater, receber, 

amortecer, chutar, girar) durante os jogos, brincadeiras e danças; 

✓ Introdução a alguns jogos, de forma teórica e prática; 

✓ Competições internas. 

 

 
8- Cronograma 

 
PERÍODO ATIVIDADE RESPONSÁVEIS LOCAL 

Fevereiro 

(Semana 

Pedagógica) 

Estruturação/reestruturaç

ão e planejamento das 

ações 

do projeto 

Direção, 

Coordenação e 

Corpo Docente 

Coordenação 

Pedagógica 

Seleção dos conteúdos 

a serem trabalhados nas 

aulas diagnósticas 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Seleção de materiais Professores do 

Projeto 

Coordenação 

Pedagógica 

Fevereiro Aulas diagnósticas Professores do 

Projeto 

Quadra 

Espaço de 

Psicomotricidade 

Planejamento quinzenal 

das atividades a serem 

trabalhadas durante 

o 1º bimestre 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 
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Fevereiro a 

abril 

(1º bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para 

o 1º bimestre 

Professores do 

Projeto 

Quadra 

Espaço de 

Psicomotricidade 

Planejamento quinzenal 

das atividades a serem 

trabalhadas durante 

o 2º bimestre 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Abril a 

junho 

(2º bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para o 2º bimestre 

Professores do 

Projeto 

Quadra 

Espaço de 

Psicomotricidade 

Planejamento quinzenal 

das atividades a serem 

trabalhadas durante 

o 3º bimestre 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Agosto a 

outubro 

(3º bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para 

o 3º bimestre 

Professores do 

Projeto 

Quadra 

Espaço de 

Psicomotricidade 

Planejamento do torneio 

de jogos interclasse 

Direção 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Jogos interclasse Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Quadra 

Espaço de 

Psicomotricidade 

Premiação dos 
jogos interclasse 

Direção Quadra Espaço de 

Psicomotricidade 

Planejamento quinzenal 

das atividades a serem 

trabalhadas durante 

o 4º bimestre 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Outubro a 

dezembro (4º 

bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para o 3º bimestre 

Professores do 

Projeto 

Quadra 

Espaço de 

Psicomotricidade 

Avaliação do projeto Direção, 

Coordenação e 

Corpo Docente 

Coordenação 

Pedagógica 
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9- Grade Horária de Atendimento em Projetos 

 
Projeto Educação com Movimento – Psicomotricidade 

Professor RICARDO  Matrícula: Carga horária: 

40h 

EDUARDO Matrícula: Carga horária: 
40h 

Atuação ( X ) Jornada Ampliada ( ) 20h/20h 

Turno ( X ) Matutino ( X ) Vespertino ( ) Noturno 

Quantidade

 

de turmas 

atendidas (previsão 

para dois dias de 

atendimento por 

semana na turma) 

D
ia 

Matutino Vespertino 

Segunda-feira 4 4 

Terça-feira 4 4 

Quarta-feira 4 4 

Quinta-feira 3 3 

Sexta-feira 3 3 

Horário de coordenação 

pedagógica coletiva 

Quarta-feira 

Horário de coordenação 

pedagógica individual 

Segunda-feira e sexta-
feira 

 

 
10- Acompanhamento e Avaliação do Projeto 

 
O acompanhamento e avaliação desse projeto serão realizados em dois momentos. 

O primeiro deverá ser uma avaliação diagnóstica, registrada nas primeiras semanas de aula, 

que visa a identificação das dificuldades psicomotoras dos alunos, e o segundo, ao final de cada 

bimestre, de modo a analisar o processo de aprendizagem dos alunos. Isso posto, os 

professores de Educação Física deverão identificar se os objetivos e metas bimestrais foram 

atingidos, de modo a encaminhar intervenções didáticas e pedagógicas adequadas, com vista 

ao redimensionamento do processo de aprendizagem e a melhoria da qualidade de ensino. 

Será realizada uma avaliação com os alunos ao final do ano letivo para saber qual a 

percepção dos alunos em relação aos benefícios trazidos pelo projeto. Ainda, será feito um 

questionário de avaliação que será aplicado aos professores regentes das turmas a fim de 

verificar aspectos relativos ao desenvolvimento dos alunos e identificar as fragilidades que 

serão corrigidas nas escalas local, intermediária e central, para o alcance dos objetivos do 

projeto. Esses dados serão utilizados para subsidiar a elaboração doRegistro de Avaliação 

(Rav) e ainda possíveis relatórios que serão solicitados pela SUBEB. 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 

117 

 

 

Todas as estratégias de avaliação deverão ser registradas em ata e compor um 

portfólio, que deverá ter inclusive fotos, questionários e demais documentos referentes ao 

projeto. 

De fato, nos últimos anos, a biblioteca da escola intitulada “Ciranda da Leitura” vem 

passando por várias dificuldades relacionadas à local, estrutura e recursos humanos. Funciona 

atualmente, num espaço pequeno e adaptado que não atende adequadamente 
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Projeto: Infoletrar 
 
 

 

3- Justificativa 

 
As tecnologias podem ser uma importante estratégia pedagógica a ser utilizada por 

professores e alunos quando planejada com intencionalidade e objetivos claros. Afirma- 

se, assim, a importância da significação de finalidades e a preparação de um projeto, que 

deve levar em consideração as particularidades, os interesses e as necessidades locais, 

para que a conexão do computador e a metodologia educacional possam ser 

concretizadas de forma positiva e eficaz. 

A importância da utilização da tecnologia computacional na escola é indiscutível e 

necessária, seja no sentido pedagógico, seja no sentido social. Não cabe mais à escola 

preparar o aluno apenas nas habilidades linguísticas e lógico-matemáticas, apresentar o 

conhecimento dividido em partes, fazer do professor o grande detentor de todo o 

conhecimento e valorizar apenas a memorização. Hoje, com o novo conceito de 

inteligência, em que podemos desenvolver as pessoas em suas diversas habilidades, o 

computador aparece num momento bastante oportuno, inclusive para facilitar o 

desenvolvimento dessas habilidades. 

No processo de alfabetização, a utilização da tecnologia pode tornar a 

aprendizagem significativa e prazerosa e, seguindo esse raciocínio, o uso dos 

computadores representa uma educação mais comprometida com a atualidade. Utilizar o 

computador na escola para aprender a ler e a escrever significa uma dupla inserção para 

alunos que, também, não tem acesso ao computador, isto é, estaremos introduzindo a 

criança no mundo letrado e, também, no mundo da informática. 

São várias as situações positivas proporcionadas pelo uso da informática no 

ambiente educacional: 

✓ Os alunos ganham autonomia nos trabalhos, podendo desenvolver boa parte das 

atividades sozinhos, de acordo com suas características pessoais, atendendo de 

forma mais nítida ao aprendizado individualizado; 

✓ Em função da quantidade de ferramentas disponíveis nos softwares, os alunos, 

além de ficarem mais motivados, também se tornam mais criativos; 
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✓ A curiosidade é outro elemento bastante aguçado com a informática, visto ser 

ilimitado o que se pode aprender e pesquisar com os softwares e sítios da internet 

disponíveis; 

✓ Os ambientes tornam-se mais dinâmicos e ativos; 

 
✓ Alunos com dificuldade de concentração tornam-se mais concentrados; 

 
✓ Esses ambientes favorecem uma nova socialização que, às vezes, não é 

conseguida nos ambientes tradicionais. Os alunos que se sobressaem pelo uso da 

tecnologia costumam ajudar aqueles com dificuldades; 

✓ As aulas expositivas perdem espaços para os trabalhos corporativos e práticos; 

 
✓ A informática passa a estimular o aprendizado de novas línguas, sendo uma forma 

de comunicação voltada para a realidade da globalização; 

✓ Além das fontes de pesquisas já existentes, como livros, revistas, jornais e vídeos, 

pode-se optar por mais uma fonte de aprendizagem: o computador; 

✓ A informática contribui para o desenvolvimento das habilidades de comunicação e 

de estrutura lógica do pensamento. 

 
 

2- Metas 

 
✓ Inclusão digital dos alunos; 

✓ Auxiliar no processo de alfabetização dos alunos; 

✓ Integrar as áreas do conhecimento com o uso dos recursos tecnológicos; 

✓ Ampliar a velocidade da internet; 

✓ Auxiliar o Projeto Interventivo. 

 
 

3- Fundamentação teórica 

 
A alfabetização é o processo que insere a criança no mundo letrado. Nesse 

momento, a influência do meio de convivência e as experiências individuais de cada aluno 

são de suma importância e precisam ser levadas em conta pelo educador. O letramento 

tornou-se imprescindível para a vida em sociedade, ele pode ser considerado a condição 
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mínima de afirmação para o ser humano. Desenvolver esse processo de forma natural e 

eficiente constitui o principal objetivo dos professores responsáveis pelo planejamento 

desse trabalho e, por causa disso, os mesmos, muitas vezes, utilizam a tecnologia como 

uma das formas de estimular e facilitar a aprendizagem dos alunos. 

As novas tecnologias descortinam um universo de conhecimentos que circulam 

na sociedade, ampliando a diversidade de experiências e interações, facilitando assim o 

processo de inclusão. No entanto, para que isso ocorra, cada vez mais, se torna 

importante a formação de profissionais flexíveis, imbuídos do desejo de se manterem 

atualizados acerca dos mecanismos culturais e tecnológicos contemporâneos. E sem 

deixar de valorizar a diversidade, a postura ética e humanística da relação pedagógica. 

A informática contribui bastante de forma dinâmica com a inclusão digital e a 

ampliação do conhecimento, pois promove um avanço acelerado no processo de 

aprendizado. A interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento quebra 

paradigmas, pois amplia o horizonte do saber a níveis imensuráveis. 

A introdução maciça da informática em todos os níveis da sociedade, sem dúvida, 

abriu espaço para um novo modo de viver e pensar a educação. Os alunos relacionam-se 

e gostam mais das tecnologias do que as gerações anteriores à sua. Constituem uma 

geração que nasceu e está crescendo cercada pela tecnologia, vendo-a como inerente ao 

seu mundo, com a mesma simplicidade que os adultos 120d120m TV. Assim, Teberoski 

nos diz: “Com a difusão do uso da informática, entramos em uma nova etapa cultural: a 

era digital. Essa realidade não passa despercebida às crianças.” (TEBEROSKY, 2003, p. 

31) 

A nova geração que aprendeu a lidar com novas tecnologias, segundo Veen e 

Vrakking (2009), cresceu usando múltiplos recursos tecnológicos desde a infância: o 

controle remoto da televisão, o mouse do computador, o pendrive, o iPod, o aparelho de 

mp3, o telefone celular. Esses recursos proporcionam às crianças de hoje ter controle 

sobre o fluxo de informações, lidar com informações descontinuadas e com a sobrecarga 

de informações, mesclar comunidades virtuais e reais, comunicarem-se e colaborarem em 

rede, de acordo com suas necessidades. (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 28). Na 

atualidade, se pensarmos na prática escolar vigente, veremos uma carência generalizada 

em relação ao uso de novas tecnologias em atividades didáticas voltadas para a 

educação. Uma vez que os alunos estão imersos nesses recursos, sua intimidade 
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instantânea com todas as novidades: sua maneira diferente de falar, suas gírias de 

linguagem e seu ritmo acelerado de vida encaminham-se para um grande distanciamento 

entre gerações. Conforme Veen e Vrakking (2009), 

Buscamos observar o mundo das crianças que estão crescendo digitalmente 
e deixar claro o que esse fato significa para a aprendizagem, para as escolas 
e para os professores. Entender o comportamento das crianças, a relacionar 
esse comportamento à aprendizagem e a mostrar a oportunidade que os 
professores e as escolas têm de evoluir de acordo com as habilidades, 
atitudes e convicções das crianças, no esforço de dar a elas o apoio 
necessário para a preparação para a vida, a cidadania e o trabalho do futuro. 
(p. 15) 

 

Os alunos vêm com uma bagagem muito grande em relação ao conhecimento 

sobre o uso das novas tecnologias, conhecimento este que é muito superior, em muitos 

casos, aos do próprio professor. O conhecimento não é mais estático, ele é volátil, está 

em vários lugares e é de fácil acesso, diferentemente do quadro verde e giz, que muitas 

vezes ainda são os únicos a serem utilizados. Hoje, com o evento do computador, a 

escola precisa se esforçar muito para competir com o mundo colorido, sonoro, divertido e 

variado que ele oferece às crianças e aos jovens. Ao mesmo tempo, a invasão da 

educação pela tecnologia obriga a repensar muitas das crenças sobre o interesse dos 

alunos. As tecnologias estão incorporadas na vida das pessoas e a escola não pode ficar 

de fora, faz-se necessário rever o currículo e mudar a postura dos docentes para se 

transformar em uma escola com atrativos onde, também pelo uso da informática, se 

possa conquistar uma educação de qualidade. A escola está diante de um novo desafio: 

precisa disponibilizar meios para inserir os alunos nessa evolução tecnológica e prepará- 

los acompanhar essa evolução tecnológica e seu impacto na aprendizagem da leitura e 

da escrita. Isso será possível se o professor dominar a técnica para que tenha condições 

de incentivar e diversificar a dimensão educacional das máquinas. 

O uso do computador passa a configurar novas maneiras para o aluno utilizar e 

ampliar suas possibilidades de expressão, constituindo novas interfaces para captar e 

interagir com o mundo. O uso pedagógico do computador não é tarefa fácil. Saber fazer 

uso de um editor de textos, elaborar uma apresentação, acessar a internet, ou enviar e- 

mails são competências rapidamente adquiridas. Mas usar pedagogicamente este recurso 

redimensiona a metodologia de ensino, o que torna a tarefa bem mais complexa, pois 

viabiliza a formação de um currículo emergente, que não é só sinônimo de improvisação e 

falta de planejamento, mas a linha de um currículo que vai se adaptando 

progressivamente aos interesses e às necessidades dos alunos, constituindo um 
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ambiente aberto e positivo de aprendizagem coletiva. Assim, a linha educacional do 

currículo que se desenvolve com a mediação das tecnologias busca as dimensões 

tecnológicas, pedagógicas, sócio-históricas, cognitivas e afetivas, considera a importância 

de integrar tecnologias de acordo com os objetivos pedagógicos da atividade. 

Segundo Cavallo (2003, p. 393), “[…] que se apóia nas inovações do uso da 

tecnologia digital, no gerenciamento e mudança educacional que esta tecnologia 

propicia”, portanto, um gestor, um professor tem nas tecnologias o apoio indispensável, 

tanto para o gerenciamento das atividades administrativas como das pedagógicas, 

proporcionando a integração da tecnologia ao currículo com o foco na aprendizagem do 

aluno, em sua realidade de vida, interesses e preferências de aprendizagem. 

É preciso, portanto, humanizar as tecnologias, pois elas são meios valiosos, 

caminhos para facilitar o processo de aprendizagem. É relevante também compreender 

que o uso das tecnologias revela concepções, valores e viabiliza a comunicação afetiva, 

na flexibilização de espaço e tempo de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, as 

tecnologias não se caracterizam apenas como um recurso ou suporte, isto significa que a 

tecnologia faz parte do currículo, ainda que o objeto de estudo não seja a própria 

tecnologia. 

 
 

4- Público envolvido no projeto 

 
Esse projeto se destina a todos os alunos da escola e será desenvolvido pelo 

professor de Informática responsável pelo projeto. 

 
 

5- Objetivos 

 
 

 
.Objetivo geral: 

 
Utilizar o laboratório de informática como um recurso dinâmico e facilitador do 

processo de ensino e aprendizagem, bem como a inclusão digital e a alfabetização 

tecnológica, através do manuseio da máquina, e do aprendizado de suas possibilidades 
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de acordo com o desenvolvimento intelectual e motor da criança, possibilitando e 

estimulando a atenção, memória, percepção e criatividade. 

 
 

.Objetivos específicos: 

 
✓ Aprimorar a coordenação motora fina dos alunos; 

✓ Estimular pedagogicamente a criatividade de forma lúdica; 

✓ Proporcionar a interação da criança com o computador de forma a favorecer e 

tornar mais lúdico e atrativo o processo de ensino e aprendizagem; 

✓ Proporcionar a interação da leitura e escrita com a ferramenta tecnológica; 

✓ Auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático; 

✓ Trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar e por meio de ferramentas como: 

editores, softwares, internet, etc; 

✓ Desenvolver a socialização entre os estudantes e a autonomia. 

 
 

 
6- Objetivos de conhecimento 

 
✓ Desenvolver as capacidades e interesses dos estudantes para que sejam 

desafiados cognitivamente e desenvolvam as habilidades de cooperação, 

socialização, autonomia, comunicação, inclusão, respeito à diversidade de 

opiniões, argumentação estruturada, dentre outras; 

✓ Formular e resolver situações-problema, evolvendo as quatro operações 

matemáticas, tabelas e gráficos; 

✓ Pesquisar os conteúdos trabalhados nas diversas áreas do conhecimento; 

✓ Produzir trabalhos por meio das ferramentas digitais; 

✓ Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação 

artística, vivência, experenciação, apreciação, compartilhamento artístico; 

✓ Realizar pesquisa de campo (questionário, levantamentos, medições, observações) 

envolvendo variáveis, para organizar e comunicar os dados coletados utilizando 

listas, tabelas e representá-los em gráficos, com o uso de tecnologias digitais. 
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7- Metodologia 

 
As atividades de informática serão desenvolvidas pelo professor de informática, 

com regime de trabalho de 20h/20h, em horários previamente estabelecidos pela direção 

e coordenação pedagógica. Será um horário de atendimento por semana para cada 

turma, com 50 minutos de duração. O professor de informática ficará responsável pela 

execução do projeto e pela manutenção preventiva do laboratório de informática. 

Nas primeiras aulas, os alunos poderão explorar a máquina de forma dirigida pelo 

professor para conhecimento das regras da sala de informática, do computador e seus 

periféricos, bem como para o professor poder analisar os conhecimentos prévios dos 

alunos. 

O primeiro passo será a realização de um diagnóstico do contato do aluno com a 

tecnologia educacional. Esse diagnóstico é realizado por meio de um questionário 

respondido pelo próprio aluno: 

 
 

 

DIAGNÓSTICO DO ALUNO SOBRE USO DO COMPUTADOR (SUGESTÃO) 

 

NOME:  _ TURMA:    

POSSUI COMPUTADOR EM CASA? ( ) SIM ( ) NÃO 

TEM ACESSO AO COMPUTADOR POR OUTROS MEIOS? ( ) SIM ( ) NÃO 

QUAIS? 

PARA QUAL FINALIDADE VOCÊ UTILIZA O 
COMPUTADOR? 

( ) JOGAR 

( ) ESTUDAR 

( ) PESQUISAR 

( ) OUTROS 

QUAIS SÃO OS PROGRAMAS QUE VOCÊ USA? 

 

 

Depois de coletados os dados do diagnóstico, será elaborado um plano de ação, 

definindo as atividades que serão desenvolvidas, o prazo para execução e os custos 

envolvidos. Caso não seja possível elaborar um plano de ação anual, as atividades a 
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serem desenvolvidas deverão ser elaboradas de acordo com o planejamento pedagógico 

coletivo e com o objetivo de apoiar o processo de alfabetização. 

O professor de informática poderá utilizar ferramentas como softwares, jogos e 

sites educativos, para uma aprendizagem lúdica e significativa e de acordo com cada ano; 

trabalhar os conteúdos de forma diferenciada; desenvolver atividades diversas 

envolvendo a leitura, interpretação e produção de textos; integrar os conteúdos nas 

atividades da informática; confecção de livros digitais com textos e desenhos feitos pelos 

alunos; elaboração, pelos alunos, de problemas matemáticos a serem digitados no Word 

e resolvidos pelos colegas; estimular a pesquisa orientada no laboratório de informática. 

Importante ressaltar que os jogos que serão utilizados deverão ser previamente 

selecionados e constituirão espaço privilegiado de aprendizagem, contudo, não se trata 

de usar qualquer jogo para qualquer aluno. Para melhor utilização dos jogos como 

recurso didático será imprescindível a intervenção no esquema de pensamento do aluno, 

a partir do nível em se que encontra. 

Dessa forma, ao incluir no planejamento uma atividade lúdica, o professor de 

informática deverá antes adequar o tipo de jogo ao seu público e ao conteúdo a ser 

trabalhado, para que os resultados venham ser satisfatórios e os objetivos alcançados. 

É importante que as aulas no ambiente de informática sejam planejadas, assim 

como aquelas ministradas no ambiente de sala de aula. No planejamento dessas aulas, é 

preciso ter atenção para os seguintes aspectos: 

✓ No planejamento de aulas, deverão ser descritos: os objetivos a serem atingidos, 

os conteúdos a serem abordados, a estratégia a ser utilizada e os recursos 

necessários. Nesse momento, é indicado o software a ser utilizado e, por fim, qual 

critério de avaliação será usado; 

✓ Deve-se sempre ter, como ponto de partida, a prévia experiência do aluno e suas 

relações cotidianas. Dessa forma, o enfoque deve ser orientado para atividades 

significativas; 

✓ As aulas deverão ser desafiadoras, com problemas a serem resolvidos. Devem-se 

evitar as aulas mecânicas, em que o aluno repete passos, mas não associa o 

aprendizado; 
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✓ Os planejamentos devem ser realizados em equipe com os demais professores 

regentes, envolvendo, também, outros profissionais da equipe pedagógica. Dessa 

forma, a utilização da informática torna-se mais ampla, inclusiva e dinâmica; 

✓ Devem ser previstas práticas sociais da informática nos planos de aula, sempre 

relacionando as ferramentas com as mudanças sociais. 

 
 

8- Cronograma 

 
PERÍODO ATIVIDADE RESPONSÁVEIS LOCAL 

Fevereiro 

(Semana 

Pedagógica) 

Estruturação/reestruturaç

ão e planejamento das 

ações 

do projeto 

Direção, 

Coordenação e 

Corpo Docente 

Coordenação 

Pedagógica 

Seleção dos conteúdos 

a serem trabalhados nas 

aulas diagnósticas 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Fevereiro Aulas diagnósticas Professores do 

Projeto 

Sala de 

Informática 

Planejamento quinzenal 

das atividades a serem 

trabalhadas durante 

o 1º bimestre 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Fevereiro a 

abril 

(1º bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para 

o 1º bimestre 

Professores do 

Projeto 

Sala de 

Informática 

Planejamento quinzenal 

das atividades a serem 

trabalhadas durante 

o 2º bimestre 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Abril a 

junho 

(2º bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para o 2º bimestre 

Professores do 

Projeto 

Sala de 

Informática 

Planejamento quinzenal 

das atividades a serem 

trabalhadas durante 

o 3º bimestre 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 

Coordenação 

Pedagógica 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 

131 

 

 

Regentes 

Agosto a 

outubro 

(3º bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para o 3º bimestre 

Professores do 

Projeto 

Sala de 

Informática 

 

 Planejamento quinzenal 

das atividades a serem 

trabalhadas durante 

o 4º bimestre 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Sala de 

Informática 

Outubro a 

dezembro (4º 

bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para o 3º bimestre 

Professores do 

Projeto 

Sala de 

Informática 

Avaliação do projeto Direção, 

Coordenação 

Corpo Docente 

Coordenação 

Pedagógica 

 

 

9- Grade Horária de Atendimento em Projetos 

 
Projeto Infoletrar 

Professor Clairton Costa Ferreira Matrícula: 226644-
X 

Carga horária: 
40h 

Atuação ( X ) Jornada Ampliada ( ) 20h/20h 

Turno ( X ) Matutino ( X ) Vespertino ( ) Noturno 

Quantidade 

de turmas 

atendidas 

dia
a 

Matutino Vespertino 

Segunda-feira   

Terça-feira 3 3 

Quarta-feira   

Quinta-feira 3 3 

Sexta-feira 3 3 

Horário de coordenação pedagógica coletiva Quarta-feira 

Horário de coordenação pedagógica 
individual 

Segunda-feira 

 

 
10- Acompanhamento e Avaliação 

 
O acompanhamento e avaliação desse projeto serão realizados em dois 

momentos. O primeiro deverá ser uma avaliação diagnóstica, registrada nas primeiras 
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semanas de aula, que visa a identificação do conhecimento prévio dos alunos, e o 

segundo, ao final de cada bimestre, de modo a analisar o processo de aprendizagem dos 

alunos. O professor de informática deverá identificar se os objetivos e metas bimestrais 

foram atingidos, de modo a reelaborar o planejamento e redirecionar as atividades com 

vistas à melhoria do ensino. 

Será realizada uma avaliação com os alunos ao final do ano letivo para saber qual 

a percepção dos alunos em relação aos benefícios trazidos pelo projeto. Ainda, será feito 

 

um questionário de avaliação que será aplicado aos professores regentes das turmas a 

fim de verificar aspectos relativos ao desenvolvimento dos alunos e identificar as 

fragilidades que serão corrigidas. Esses dados serão utilizados para subsidiar a 

elaboração do Registro de Avaliação (Rav), bem como a possíveis relatórios que serão 

solicitados pela SUBEB. 

Abaixo, segue sugestão de questionário para avaliação entre a equipe docente e 

pedagógica: 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO INFOLETRAR (SUGESTÃO) 

 

NOME 
 

 
 

TURMA:    

 

Está ocorrendo integração dos objetivos 

temáticos/disciplinares com a utilização do 

computador como ferramenta pedagógica? 

Justifique a sua resposta. 

( ) 
SIM 

( ) NÃO 

Os softwares utilizados estão de acordo

 com suas necessidades? Justifique 

sua resposta. 

( ) 
SI
M 

( ) NÃO 

Os alunos estão sabendo lidar com o computador? ( ) 
SI
M 

( ) NÃO 

A quantidade de computadores é suficiente para o 
tamanho das 

turmas? 

( ) 
SI
M 

( ) NÃO 
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Qual é a dinâmica utilizada no ambiente de informática (como são divididas as atividades e como 

os alunos são distribuídos nesse ambiente)? 

Como você avalia a motivação e o comportamento dos alunos no ambiente de informática? 

Como você avalia a interação dos alunos com o computador? 

Você observou melhoria no processo ensino-aprendizagem nesse ambiente? Justifique. 
 
 
 

 

  

As atividades previstas foram realizadas? 

Quais são suas impressões (pessoais e profissionais) a respeito desse ambiente? 

Quais foram os principais ganhos e as dificuldades encontradas no desenvolvimento das suas 

atividades em relação à informática educativa? 

Quais são suas sugestões para a melhoria das atividades relacionadas à área de informática 

educativa? 

 

 

É importante que esse projeto seja periodicamente discutido, revisto e atualizado a 

partir das necessidades e dos interesses dos envolvidos no processo educacional, 

surgidos da própria prática pedagógica e da evolução do conhecimento e das tecnologias. 
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Projeto: ValorAÇÃO 
 

3- Justificativa 

 
De acordo com o diagnóstico realizado, foi observado alto índice de agressividade 

e desrespeito entre os alunos, expressivamente no 1º ano, e que este comportamento 

torna o ambiente hostil e intolerante, e acaba interferindo negativamente no aprendizado. 

Diante desse quadro e entendendo que a escola é um espaço de integração social 

e desenvolvimento pessoal dos alunos, faz-se necessário criar estratégias com o intuito 

de melhorar essa situação, visando proporcionar um ambiente mais atrativo e acolhedor, 

para que os alunos possam repensar suas atitudes, desenvolvendo sua afetividade, seu 

senso de ética, cidadania e justiça, diminuindo, aos poucos, a agressividade que 

costumam cultivar no dia a dia. 

Estamos vivendo em uma época de turbulência morais e sociais em que muitos 

valores e atitudes parecem estar invertidos. Com o intuito de resgatar esses valores é que 

estamos buscando reavivar na escola uma prática pedagógica voltada para a concepção 

da solidariedade, onde prevaleça o amor ao próximo, a justiça, a honestidade, a 

responsabilidade e o respeito, proporcionando aos educadores e educandos 

aprendizagens que os levem à construção de uma vida plena, de amor verdadeiro. O 

desafio é olhar positivamente para a vida e fazer de cada acontecimento objeto de 

aprendizagem. 

Nosso Currículo enfatiza a importância de se desenvolver todas as dimensões da 

natureza humana, pois o educando precisa ter um desenvolvimento integral. Devemos 

então, valorizar seus sentimentos, pensamentos, participação, procedimentos, interesses 

e desejos. Cada um de nós é um ser único, dotado de potencialidades e inabilidades. 

Potencialidades que devem ser desenvolvidas, inabilidades que devem ser trabalhadas e 

respeitadas para que todos possam crescer como indivíduos felizes e produtivos de modo 

a contribuir com a sociedade. 

 
 

2- Metas 

 
✓ Reduzir o índice de casos de agressividade entre os alunos em 50%. 
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3- Fundamentação Teórica 

 
Um dos pontos altos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) é o 

reconhecimento da importância dos valores na educação escolar. Para isso, assinala que 

o fim último da educação é a formação da cidadania e incorpora nas finalidades da 

educação básica princípios e valores fundamentais que dão um tratamento novo e 

transversal ao currículo escolar. 

Anterior à promulgação da LDB, sabe-se que, tradicionalmente, afora o trabalho 

das escolas confessionais ou religiosas, os valores vinham sendo ensinados, em sala de 

aula de forma implícita, sem aparecer na proposta pedagógica da escola, configurando o 

que dominamos de parte do currículo oculto da escola. 

A partir da nova LDB, promulgada em particular com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, ficou explicitado o reconhecimento da importância do ensino e a aprendizagem 

dos valores na educação escolar, e da mesma forma, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE), ao estabelecer as diretrizes curriculares para a educação básica, deu um caráter 

normativo à inserção e integralização dos conteúdos da educação em valores nos 

currículos escolares. A ideia de que a educação em valores permeia os dispositivos da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pode ser observada à primeira leitura do 

Artigo 2º que, ao definir a educação como dever da família e do Estado, afirma que a 

mesma é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Depreende-se da leitura desse artigo que a educação em valores dá sentido e é o 

fim da educação escolar já que, junto com a aquisição de conhecimentos, competências e 

habilidades, faz-se necessário a formação de valores básicos para a vida e para a 

convivência, as bases para uma educação plena, que integra os cidadãos em uma 

sociedade plural e democrática. 

Em seu Artigo 3º, a LDB elenca entre os princípios de ensino vinculados 

diretamente à educação em valores: 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 
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III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

Ainda em seu Artigo 21, faz referência à educação em valores ao determinar que 

os conteúdos curriculares da educação básica observarão “a difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao 

bem comum e a ordem democrática” (inciso I). A educação em valores deve ser 

trabalhada desde a educação infantil conforme a LDB. 

No artigo 29, a LDB determina que a educação infantil, sendo a primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. É interessante assinalar que a 

educação em valores se fundamenta no respeito mútuo do desafio dos professores, dos 

alunos e das famílias, pois requer que as instituições de ensino utilizem o diálogo 

interativo, o envolvimento dos professores, alunos e suas famílias. 

No que se refere ao ensino fundamental, em seu Artigo 32, a LDB aponta a  

educação em valores como principal objetivo desta etapa da educação básica, a 

formação do cidadão mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

A educação em valores que se desenvolve no contexto familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas escolas, nas manifestações culturais, nos movimentos e nas 

organizações sociais é uma questão fundamental da sociedade atual, imersa numa rede 
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complexa de situações e fenômenos que exige, a cada dia, intervenções sistemáticas e 

planejadas dos profissionais da educação. 

Entre os diferentes ambientes de convivência humana, a escola tem sido, 

historicamente, a instituição escolhida pelo Estado e pela família como o melhor lugar 

para o ensino-aprendizagem dos valores, de modo a cumprir, em se tratando de 

educação para a vida em sociedade, a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. 

Sendo assim, cabe às instituições de ensino a missão, por excelência, de ensinar valores 

no âmbito do desenvolvimento moral dos educandos, através da seleção de conteúdos e 

metodologias que favoreçam temas transversais, utilizando-se, para isso, de projetos 

interdisciplinares de educação em valores, aplicados em contextos determinados, dentro 

e fora da escola. 

A educação em valores é uma exigência da sociedade atual inserida no mundo 

globalizado e marcado por tantos avanços tecnológicos e troca de paradigmas políticos, 

culturais e educacionais. No entanto, a razão de ser da escola, a de educar os alunos 

formalmente, não é um a tarefa descartada pela sociedade, apesar da influência das 

mídias eletrônicas na formação cognitiva e de valores dos alunos. Também não perdeu 

tanto espaço assim para a sociedade informatizada. 

Por estar inserida em determinada comunidade, a escola traz para o seu interior os 

conflitos, as aflições e as mais diversas demandas comunitárias que levam professores, 

alunos e gestores escolares a criarem espaços, em seus projetos pedagógicos, para que 

as crianças discutam e opinem sobre suas inquietações e aspirações pessoais e 

coletivas. É exatamente nesse momento, quando os profissionais da educação criam 

espaços, ocasiões, fóruns para discussão sobre a violência urbana, meio ambiente, paz, 

família, diversidade cultural, equidade de gênero e sociedade informatizada, que a 

educação em valores começa a ser desenhada e vivenciada como processo social que se 

desenvolve na escola. 

Não é uma tarefa fácil abordar a questão dos valores na educação escolar. Se a 

escola deixar de cumprir o seu papel na educação em valores, o sistema de referenciação 

ético de seus alunos estará limitado à convivência humana que pode ser rica em se 

tratando de vivências pessoais, mas pode estar também carregada de desvios de postura, 

atitude, comportamento ou conduta, e mais, quando os valores não são bem formais ou 
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sistematicamente ensinados, podem ser encarados pelos educandos como simples 

conceitos ideiais ou abstratos, principalmente para aqueles que não os vivenciam, sejam 

por simulações de práticas sociais ou vivenciados no cotidiano. 

Por isso, a escola não pode deixar de ensinar explicitamente a prática de valores e 

esse trabalho pode ser concretizado nas atividades pedagógicas desenvolvidas pela 

escola. 

 
 

4- Público alvo 

 
Esse projeto se destina a todos os alunos da escola e será desenvolvido por toda a 

equipe pedagógica e docente. 

 
 

5- Objetivos 

 
 

 
.Geral 

 
Proporcionar ao aluno condições para que ele se conscientize da necessidade do 

respeito entre todos por meio do conhecimento e da aplicação dos seus direitos e 

deveres, valorizando e reforçando valores éticos e morais para o exercício de sua 

cidadania, e favorecer uma aprendizagem realmente significativa na formação de seres 

humanos mais participativos e responsáveis no convívio social. 

 
 

.Objetivos específicos 

 
✓ Contemplar no planejamento pedagógico coletivo o trabalho com valores; 

✓ Intensificar o trabalho de valores de modo a estimular os sentimentos e atitudes 

que contribuem para a melhoria das relações sociais, afetivas e humanas; 

✓ Fortalecer o vínculo afetivo, desenvolvendo assim a cooperação e o sentimento de 

pertencimento entre todos; 

✓ Reconhecer o próprio valor e o valor de cada um; 

✓ Reconhecer que somos diferentes, porém iguais nos direitos. 
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✓ Identificar e repelir o bullying; 

 
✓ Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana; 

✓ Oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que através da convivência 

em grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e 

solidariedade; 

✓ Estimular atitudes de respeito pelos outros e pelo ambiente, a fim de estabelecer 

uma relação harmônica; 

✓ Oportunizar dinâmicas que possibilite a criança valorizar a participar de 

brincadeiras, demonstrando atitudes de amizade, cooperação e respeito, visando o 

bem estar de todos; 

✓ Incentivar a criança a expressar seu ponto de vista com clareza; 

✓ Intensificar o trabalho de valores, consciente do papel social da escola, 

oportunizando as reflexões e atitudes que visem o bem estar de todos; 

✓ Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitudes de 

respeito. 

✓ Proporcionar momentos com atividades lúdicas que desenvolvam a sociabilidade, a 

cooperação, o respeito e a solidariedade nos alunos. 

✓ Envolver a comunidade escolar na mediação dos conflitos. 

 
 

 
6- Metodologia 

 
O trabalho com valores será o fio condutor das atividades realizadas na escola e 

deverá ser elaborado conforme o planejamento pedagógico coletivo e no plano de aula do 

professor regente. 

Durante a Semana Pedagógica no início do ano letivo, equipe gestora, professores 

e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, farão o levantamento de quais os 

temas necessários a trabalhar com as turmas, principalmente dos 1º anos. As aulas de 

Ensino Religioso se constituirão espaço privilegiado para desenvolver esse projeto, bem 

como os espaços destinados aos projetos de leitura, psicomotricidade e informática 

desenvolvidos na escola. 

O desenvolvimento desse projeto contará com a participação de todos os 

segmentos da comunidade escolar no intuito de trabalhar de maneira mais próxima, 
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sistemática sobre temas relacionados aos valores e buscar nas suas aulas desenvolver 

os princípios da Proposta Pedagógica. Assim, a escola através da prática diária 

desenvolverá vários temas, como respeito, solidariedade, disciplina, responsabilidade, 

coletividade, trabalho coletivo, humanização e compromisso ético. 

De acordo com o planejamento, serão selecionados os valores a serem 

trabalhados no planejamento e atividades diferenciadas em que os alunos poderão fazer 

reflexões acerca dos valores/temas abordados pelo projeto. Durante a reflexão, os alunos 

são levados a expor suas opiniões e até a compartilhar experiências pessoais sobre o 

tema discutido, gerando uma maior integração entre todos os participantes. 

Para a realização das dessas atividades, fazem-se necessárias reuniões prévias 

com o corpo docente e a coordenação pedagógica para organização e elaboração das 

estratégias de cada quinzena, possibilitando também um momento favorável à troca de 

experiências e 137déias entre os educadores. 

Além disso, cada professor, em sua respectiva turma poderá desenvolver 

estratégias para abordar e trabalhar os valores/temas do projeto no decorrer de todo o 

ano letivo do modo que achar melhor. As atividades deverão ser desenvolvidas de forma 

interdisciplinar, com a contribuição de todos os professores e envolvendo as diversas 

áreas do conhecimento. 

Outras atividades relacionadas ao projeto poderão ser desenvolvidas de modo a 

reforçar os aspectos mais importantes de forma lúdica e divertida: 

✓ Elaborar combinados da turma; 

✓ Construir a árvore dos valores da escola; 

✓ Apresentar filmes que tratem dos assuntos abordados; 

✓ Trabalhar com músicas, textos, imagens que tratem sobre valores; 

✓ Desenvolver jogos e brincadeiras para refletir sobre o bom comportamento e as 

boas maneiras; 

✓ Realizar palestras e rodas de conversas sobre bullying, agressividade, indisciplina, 

etc, com os pais e alunos; 

✓ Apresentações e dramatizações envolvendo temas trabalhados; 

✓ Culminância do projeto ao final do segundo semestre, com a apresentação dos 

trabalhos desenvolvidos sobre ele durante todo o ano letivo. 
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8- Cronograma 

 
PERÍODO ATIVIDADE RESPONSÁVEIS LOCAL 

Fevereiro 

(Semana 

Pedagógica) 

Estruturação/reestruturaç

ão e planejamento das 

ações 

do projeto 

Direção, 

Coordenação e 

Corpo Docente 

Coordenação 

Pedagógica 

Seleção dos conteúdos 

a serem trabalhados no 

1º 

bimestre 

Direção, 

Coordenação e 

Corpo Docente 

Coordenação 

Pedagógica 

Fevereiro a abril 

(1º bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para 

o 1º bimestre 

Corpo Docente Sala de aula 

Planejamento 

das atividades a 

serem 

trabalhadas 

durante 

o 2º bimestre 

Direção, 

Coordenação e 

Corpo Docente 

Coordenação 

Pedagógica 

Abril a 

junho 

(2º bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para 

o 2º bimestre 

 Sala de 

Informática 

Planejamento quinzenal 

das atividades a serem 

trabalhadas durante 

o 3º bimestre 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Coordenação 

Pedagógica 

Agosto a 

outubro 

(3º bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para 

o 3º bimestre 

Professores do 

Projeto 

Sala de 

Informática 

Planejamento quinzenal 

das atividades a serem 

trabalhadas durante 

o 4º bimestre 

Coordenação 

Professores do 

Projeto e 

Professores 
Regentes 

Sala de 

Informática 

Outubro a 

dezembro (4º 

bimestre) 

Desenvolvimento das 

atividades previstas 

para 

o 3º bimestre 

Professores do 

Projeto 

Sala de 

Informática 
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Avaliação do projeto Direção, 

Coordenação 

Corpo Docente 

Coordenação 

Pedagógica 

 

 
9- Avaliação 

 
É importante ressaltar que as ações realizadas na escola são de suma importância 

e refletem a preocupação de seus profissionais com a organização de procedimentos 

metodológicos que possibilitem no aluno processos de reflexão sobre o tema valores e 

 

outros temas morais. Acreditamos que toda a atividade pedagógica que mobilize o aluno 

para processos de reflexão (flexão sobre si mesmo) e empatia (colocar-se na perspectiva 

do outro), o pensar sobre, a construção de argumentos, contra-argumentos, até chegar a 

consensos sobre determinados focos, são essenciais para ativar a dimensão cognitiva e 

afetiva do aluno, ao contrário de metodologias que somente se baseiam na reprodução. 

Entretanto, para que esse objetivo seja alcançado é fundamental o diálogo, tanto para os 

profissionais que atuam na escola quanto para os alunos. 

Com isso, esperamos que, com o desenvolvimento do projeto, os alunos 

demonstrem mudanças positivas de suas atitudes e melhoria no comportamento, que 

serão observados diariamente nas atividades práticas, na autoavaliação e nos debates 
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Projeto: Biblioteca em Foco 
 

3- Justificativa 

 
Segundo o site gramática.net.br, de maio/2018, a palavra “biblioteca” tem sua 

origem no grego com a palavra de mesmo significado “bibliotheke”. Essa palavra grega é 

derivada de suas outras: biblion, que significa “papel ou rolo com escrita” e theca, que tem 

o significado de “depósito”. Significado semelhante é também expresso pelo Dicionário 

Aurélio: “conjunto de livros, manuscritos, etc; sala ou edifício onde está essa coleção”. 

Tais significados, no entanto, às vezes parece assumir sentido extremamente 

amplo e pouco preciso, muito mais adequado ao contexto em que surgiram as primeiras 

bibliotecas. 

Atualmente um conceito de biblioteca muito vago, talvez até unido a contextos de 

valorização do livro e da reciclagem, podem fazer da biblioteca um local adequado ao 

descarte ou a guarda de material impresso irrestritamente. 

Nesse contexto, observou-se em algumas bibliotecas de Escolas Classes da rede 

pública do Distrito Federal a necessidade de se focar melhor o trabalho pedagógico 

desenvolvido pela instituição, pois o acúmulo de literaturas ao longo do tempo, 

direcionadas a públicos-leitores que não fazem parte do grupo discente atendido pela 

escola, apesar da grande diversidade e riqueza literária, dificultava a acomodação do 

acervo, seu manuseio e o acesso aos títulos, a manutenção, a higienização e a avaliação 

do material disponibilizado para leitura. 

Em geral, o início de um ano letivo também vem acompanhado com a intensa 

movimentação de livros didáticos que serão utilizados ou não pela escola, sendo 

normalmente um período muito agitado e que exige maior esforço de todos os envolvidos. 

Os levantamentos de carências e excedências desse material, bem como as devidas 

ações diante dos órgãos responsáveis por tal suprimento são impressindíveis. Esse 

movimento de livros didáticos entre as turmas, escolas e Regionais, às vezes chega a ser 

necessário por quase todo o ano letivo. 

Atualmente, a Biblioteca da Escola Classe 04 de Sobradinho, possui um pequeno 

espaço para atuar, que não excede a 16 m2, e neste espaço acomoda um acervo literário 

também restrito, tendo em vista o quantitativo de alunos atendidos. A maior parte deste 
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acervo literário veio de projetos e programas governamentais. Observa-se assim, ainda 

pouca participação da comunidade escolar na construção de um acervo mais rico, se 

fazendo necessário tal incentivo, para arrecadação e ampliação do material literário 

adequado ao público infantil. 

Ainda inserido ao pequeno acervo da biblioteca, encontram-se muitos livros que 

não estão de acordo com a Nova Ortografia, e estes serão retirados, corrigidos ou 

devidamente assinalados. 

Além do empenho necessário para novas aquisições, também é impressindível a 

manutenção e recuperação do acervo já existente. Também a organização dos livros nas 

estantes, muito usual em bibliotecas que atendem principalmente ao público adulto, com 

livros em pé, lado a lado, com suas lombadas expostas aos usuários, nem sempre é 

adequada a estrutura física de grande parte dos livros infantis, escondendo parte da 

beleza e encanto desses materiais, que por vezes, já começam expressas em suas 

capas, capazes de despertar interesse, curiosidade e imaginação. Sendo assim, neste 

projeto propomos nova estruturação e organização da biblioteca. 

O Projeto “Biblioteca com foco” surgiu no intuito de registrar, sugerir e orientar 

ações que visem maior eficácia no cotidiano da Biblioteca da Escola Classe 04 de 

Sobradinho. 

As ações e sugestões descritas neste projeto resultaram da observação de 

contextos, levantamento de necessidades e possibilidades, e de algumas práticas bem- - 

sucedidas que vêm sendo aperfeiçoadas ao longo do trabalho em algumas bibliotecas 

escolares do Distrito Federal. É importante ressaltar que foi de extrema importância o 

acesso ao compartilhar de experiências de terceiros, enriquecendo tal proposta de 

trabalho. 

 
 

2- Objetivo 

 
2.1. Objetivo Geral 

 
Possibilitar, incentivar e facilitar o acesso a gêneros e títulos variados de livros, 

contribuindo para a formação do aluno e professor leitor. 
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2.2. Objetivos Específicos 

 
✓ Incentivar o gosto por livros e pela leitura; 

✓ Proporcionar o acesso a gêneros textuais variados, mais adequados e focados no 

processo de ensino-aprendizagem, bem como estimular a leitura como fonte de 

pesquisa, desenvolvimento pessoal e ludicidade; 

✓ Proporcionar a alunos e professores maior facilidade de acesso e manuseio aos 

livros do acervo; 

✓ Proporcionar rotinas que favoreçam o desenvolvimento de autonomias e 

responsabilidades, bem como fomentar o valor e cuidados com os livros; 

✓ Conscientizar alunos e professores quanto a utilização do espaço da biblioteca e 

despertar o sentimento de valorização deste ambiente; 

✓ Incentivar a utilização de livros que favoreçam a formação continuada do professor. 

 
 

 
3- Fundamentação Teórica 

 
Atualmente, frente ao avanço tecnológico e a agilidade com que correm as 

informações, grande têm sido a necessidade de interpretação do mundo e a construção 

do conhecimento crítico. 

Segundo Yunes e Pondé, “A literatura é a porta de um mundo autônomo que 

ultrapassa a última página do livro e permanece no leitor incorporado como vivência.” 

(1988, p. 39). 

Trabalhar a literatura desenvolvendo habilidades de leitores críticos, foi 

considerado por Souza, um dos maiores propósitos de um programa de literatura (2009, 

p.101). 

Assim sendo, a escola e sua biblioteca não podem se esquivar desse contexto, 

tendo papel fundamental no processo de formação e desenvolvimento de leitores, 

explorando e valorizando também o prazer da leitura. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013): 

 
“As bases que dão sustentação ao projeto nacional de educação 
responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela 
garantia a todos os estudantes de um ensino ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
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I – Igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso 
na escola; 
II- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; (...) 
IV- respeito à liberdade e aos direitos; (...) 
VII- valorização do profissional da educação escolar; (...) 
X- valorização da experiência extraescolar (...)” 
(Brasil, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 2013, p.17) 

 

E ainda, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 1997): 

 
“É importante que o trabalho com o texto literário esteja incorporado às 
práticas cotidianas da sala de aula, visto tratar-se de uma forma específica 
de conhecimento. Essa variável de construção da experiência humana 
possui propriedades compositivas que devem ser mostradas, discutidas e 
consideradas quando se trata de ler as diferentes manifestações colocadas 
sob a rubrica geral do texto literário.” (Brasil, PCN’s, p. 36 e 37) 

 

Nessa perspectiva e buscando práticas cabíveis às séries iniciais do ensino 

fundamental, este projeto visa favorecer o desenvolvimento de alunos e professores 

leitores, bem como contribuir no trabalho pedagógico. 

 
 

4- Atuantes e Público Alvo 

 
Este projeto será desenvolvido pelas servidoras readaptadas atuantes na Biblioteca 

da Escola Classe 04 de Sobradinho, contando com a colaboração e o apoio de toda 

comunidade escolar, e tenderá a todos os alunos desta instituição, bem como aos 

professores e servidores. 

 
 
 

5- Metodologia 

 
Todo começo de ano letivo, se faz necessário organizar e limpar o espaço e acervo 

da biblioteca escolar. 

Na necessidade de gerir com maior eficácia tal movimentação, se julgou apropriado 

o desenvolvimento de algumas ações e rotinas nesta biblioteca escolar, considerando 

que tais atividades e tempos destinados à realização das tarefas respeitem sempre as 

limitações e restrições funcionais de cada servidor readaptado atuante na biblioteca. 
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Este projeto contará com o apoio, contribuição e participação efetiva da direção 

escolar e de vários segmentos da escola, buscando tornar o espaço da biblioteca, já 

existente, um lugar mais agradável e focado à devida utilização. 

Assim sendo, algumas das etapas deste projeto são: 

1ª Etapa: (1 mês) 

✓ Levantamento de livros didáticos recebidos e já existentes na biblioteca; 

✓ Contagem e separação de livros didáticos, por turma; 

✓ Levantamento e registro de carência e excedência de livros didáticos; 

✓ Empenho no suprimento de carência de livros didáticos para o ano letivo; 

✓ Confeccionar, distribuir e recolher o termo de compromisso dos livros didáticos; 

✓ Desenvolver ações de promovam parceria, conscientização e compromisso de pais 

e responsáveis dos alunos com os livros didáticos e literários; 

✓ Providenciar apresentação de teatro ou outro recurso para incentivo e orientação 

quanto ao cuidado com os livros; 

✓ Entregar os livros didáticos; 

✓ Separação e avaliação de livros danificados e desatualizados, limpeza e 

organização de todo acervo da biblioteca, bem como estantes e armários; 

✓ Análise, limpeza e separação de livros recebidos por doação; 

✓ Carimbar,  etiquetar e organizar livros recebidos por doação ou por projetos 

governamentais ou outros. 

2ª Etapa: (fevereiro a começo de março) 

 
✓ Providenciar o reaproveitamento de livros e descarte, quando necessário, por meio 

de doação, reciclagem ou incineração, conforme Resolução CD/FNDE nº 42/2012 

e Diário Oficial do distrito Federal nº 63 de 31 de março de 2015, p. 31, para 

liberação de espaço, visando maior objetividade e limpeza do ambiente. 

✓ Confecção das fichas cadastrais de alunos e professores leitores; 

✓ Separar livros por: níveis de leitura e maturidade; alguns temas mais procurados 

pelos professores, alunos, coordenação e direção escolar; alguns autores; etc. 

✓ Providenciar etiquetas e etiquetar os livros; 

✓ Catalogar acervo literário; 
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✓ Organizar junto à direção e à coordenação os horários para uso do ambiente da 

biblioteca para empréstimos de livros aos alunos e divulgar aos professores; 

✓ Promover a apresentação da biblioteca escolar aos alunos e professores. 

✓ Apresentar e conversar sobre regras e ações necessárias ao bom funcionamento 

da biblioteca. 

3ª Etapa: (1º semestre letivo) 

 
✓ Dar continuidade à catalogação do acervo literário; 

✓ Continuar avaliando, recuperando e providenciando o reaproveitamento de livros e 

descarte, quando necessário; 

✓ Continuar separando, etiquetando e organizando os livros nas estantes 

✓ Promover ações que incentivem a leitura e a criatividade de alunos e professores; 

✓ Promover a divulgação de títulos de livros de acordo com datas comemorativas, 

projetos desenvolvidos por professores e pela escola, e que possam atender temas 

concernentes ao Currículo de Educação Básica do GDF; 

✓ Efetuar o empréstimo e o controle de devolução de livros; 

✓ Buscar ações que auxiliem alunos e professores na aquisição de boas rotinas e 

culturas no cuidado e compromisso de devolução de livros; 

✓ Auxiliar alunos, professores e direção escolar no processo de ensino- 

aprendizagem, principalmente no que diz respeito ao livro, ao texto e à leitura, 

respeitando sempre a capacidade laborativa de cada servidora readaptada. 

✓ Confeccionar caixas para organização de alguns livros literários. 

 
4ª Etapa: (final de junho até o final do 1º semestre letivo) 

 
✓ Providenciar o recolhimento de livros literários que foram emprestados a alunos e 

professores. 

5ª Etapa: (início do 2º semestre letivo até final de novembro) 

 
✓ Reiniciar os empréstimos de livros aos alunos e professores e dar continuidade as 

ações desenvolvidas na 3ª etapa. 

6ª Etapa: (final de novembro ao final no ano letivo) 

 
✓ Providenciar o recolhimento de livros didáticos, de alunos e manuais dos 

professores, quando necessário; 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 

146 

 

 

 

✓ Encerrar os empréstimos e providenciar o recolhimento dos livros literários. 

✓ Providenciar divulgação e premiação de alunos que mais se destacaram no 

cuidado e leitura de livros. 

✓ Providenciar a proteção do acervo da biblioteca no final do ano letivo. 

 
 

 
Alguns critérios para permanência de livros na biblioteca 

 

Os livros devem ser apropriados à faixa etária atendida na escola, à educação 

continuada do professor ou ao seu deleite, e estar de acordo com o trabalho pedagógico 

desenvolvido. 

Essas divisões podem ser alteradas de acordo com a demanda, necessidades 

presentes e novas avaliações. 

 
 

Como os livros podem ser separados na biblioteca? 
 

. Estantes com livros didáticos: Livros didáticos (novos e antigos) que estão sendo 

utilizados pelas turmas, livros de triênios antigos para reforço, livros do antigo Projeto 

Ciência em Foco para trabalho itinerante nas turmas. 

. Estantes para empréstimos aos professores: Livros para educação continuada do 

professor; livros de alguns autores e temas muito procurados por professores regentes, 

direção e coordenação pedagógica; livros cuja leitura convém ser acompanhada ou 

trabalhada pelo professor; etc. 

. Estantes para empréstimos aos alunos e professores: 

 
.Níveis de Leitura: 

 
✓ Nível 1 – Poucas palavras, frases curtas, textos bem pequenos (aproximadamente 

uma, duas ou três linhas por página), fácil compreensão, preferencialmente escrita 

em caixa alta; 

✓ Nível 2 – Um pouco mais de palavras, frases um pouco maiores e textos ainda 

pequenos (≈ quatro, cinco, seis linhas por página), fácil compreensão; 
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✓ Nível 3 – Mais palavras, orações maiores, textos um pouco maiores (≈ sete, oito, 

nove, dez linhas por página); 

✓ Nível 4 – Bem mais palavras, orações e textos maiores, exige maior maturidade e 

mais habilidades na leitura e interpretação. 

✓ Leitura de Imagens: Histórias contadas mais pelas imagens, sem ou quase sem 

palavras escritas. 

✓ Fábulas e Contos Clássicos 

✓ Poesia 

✓ Ciências 

✓ Artes: Teatro, Música, Pintura, Recorte e Dobraduras, Pessoas Famosas, etc. 

✓ Folclore: Lendas, Parlendas, Adivinhas, Trava-línguas, Cantigas de Roda, 

Brincadeiras, etc. 

✓ Línguas: Línguas Estrangeiras, Línguas de Sinais, Braile. 

✓ Temas: Diversidade, Finanças, Bons Hábitos, Emoções, Relacionamentos, Distrito 

Federal, etc. 

✓ Coleções: Sítio do Picapau Amarelo, Literatura em Minha Casa, etc. 

✓ Autores: Maurício de Sousa, Ziraldo, Monteiro Lobato, e outros. 

✓ Outros 

 
 

 
Caixas Literárias para as turmas 

 

Caixas com livros, em sua maioria, fornecidos pelo projeto “Alfabetização na Idade 

Certa” que serão reformuladas de acordo com a faixa etária, níveis de maturidade e 

alfabetização concernentes às turmas. 

 
 

6- Acompanhamento e Avaliação 

 
No decorrer do ano letivo, as ações desenvolvidas pelas professoras da biblioteca 

serão avaliadas por meio das observações, compartilhamentos e retornos trazidos pelos 

componentes da comunidade escolar tendo em vista os processos, resultados, 

objetividade e a viabilidade das práticas utilizadas. 
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Apêndice 1 – Carta de Convivência 
 
 
 
 
 

CARTA DE CONVIVÊNCIA DA 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 

➢ Trabalhar em coletividade; 

➢ Ser transparente e ético; 

➢ Ter suavidade e gentileza ao falar com as crianças e colegas; 

➢ Respeitar a opinião dos outros; 

➢ Compartilhar ideias; 

➢ Zelar pelos colegas e pelo ambiente de trabalho; 

➢ Respeitar e cumprir as decisões tomadas em grupo; 

➢ Registrar em ata as decisões tomadas com participação de todos os membros 

prevalecendo a decisão da maioria e sendo  cumprida  por  todos; 

➢ Ter a participação de todos os membros nas decisões das aplicações do 

dinheiro da escola, de acordo com as prioridades; 

➢ Prestar contas mensalmente em pasta disponível, em lugar acessível para 

apreciação de todos, constando as entradas e saídas ( ativos e passivos) com 

notas e recibos; 

➢ Ter diálogo sincero e honesto para evitar divergências; 

➢ Ter momentos de estudo, cronometrado, com participação de todos os 

membros da escola para contribuir com a construção do PPP; 

➢ Conferir a veracidade das informações que chegam aos nossos ouvidos 

evitando propagar comentários maldosos e fofocas; 

➢ Respeitar os horários nos momentos de atividades coletivas e 

principalmente quando tiverem visitas e convidados na escola; 

➢ Tratar a todos com igualdade; 

➢ Acolher e respeitar a todos que fazem parte da comunidade escolar; 

➢ Ter um olhar sensível às necessidades dos outros; 

➢ Melhorar a comunicação e os informes; 

➢ Demonstrar compromisso, cuidado e atenção com as crianças e os pais; 

➢ Participar das coletivas e das decisões; 

➢ Reconhecer, respeitar e valorizar o trabalho do outro; 

➢ Focar nas qualidades dos colegas; 

➢ Envolver a comunidade nos eventos coletivos, trazendo a família para 

dentro da escola; 

➢ Colocar amor e carinho no que faz; 

➢ Honrar com suas responsabilidades e obrigações; 

➢ Não se espelhar nos maus exemplos. 

➢ Demonstrar colaboração entre os seguimentos. 
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Apêndice 3 – Questionário Docentes 

 
Este mapeamento faz parte das atividades previstas na Orientação Pedagógica do 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA (GDF, 2010). Tem como 

objetivo identificar a cultura de cada Unidade Escolar – UE, e assim, junto com todos os 

agentes escolares pensarmos em estratégias preventivas e interventivas que favoreçam o 

aprendizado e a qualidade de vida de todos os envolvidos. Não há resposta certa ou 

errada, assim como não haverá exposição individual. Dessa maneira pedimos que seja o 

mais sincero possível para que possamos, com maior fidedignidade, pensarmos sobre as 

questões que influenciam no nosso dia a dia e no aprendizado de nossos alunos. 

Vamos? 
 

• Dados iniciais (opcionais): 

Tempo de experiência na educação: _   função       

Vínculo: ( ) Efetivo  ( ) Temporário  Modalidade: ( ) iniciais  (  ) Educação Infantil 

Graduação: ( ) Pedagogia  ( ) Outra:         

Pós graduação:        ano:     

Último curso realizado: _      ano:  _ 

• Tipo A –Preencha os espaços com o que primeiro vier a sua mente: 

A1) A escola     

A2) Os alunos  _  _ 

A3) As famílias      

A4) A direção     

A5) A coordenação  _ 

A6)A EEAA  _ 
 

A7) Meus colegas  _ 
 

A8) Os projetos interventivos     

A9) Poderíamos _                                                                                                                    

A10) Deveríamos      

A11) Não é bom _     

A12) É ótimo  _ 
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• Tipo B – Escolha uma das opções em cada item, escrevendo complemento se 

desejar: 

B1) Considero que nossa escola desempenha bem seu papel. 
 

( ) com certeza.  ( ) em parte.  ( ) muito pouco. ( ) nada. 
 

Complemento: 
 

B2) Considero que as famílias desempenham bem o seu papel. 
 

( ) com certeza.  ( ) em parte.  ( ) muito pouco. ( ) nada. 
 

Complemento: 
 

B3) Acredito que os professores se integram bem na nossa escola, inclusive junto à 

gestão, coordenação e demais agentes da escola. 

( ) com certeza.  ( ) em parte.  ( ) muito pouco. ( ) nada. 
 

Complemento: 
 

B4) Considero que o modelo em Ciclos é interessante e possível para favorecer o 

aprendizado de nossos alunos. 

( ) com certeza.  ( ) em parte.  ( ) muito pouco. ( ) nada. 
 

Complemento: 
 

B5) Acredito que nossos projetos interventivos e reagrupamentos colaboram com o 

aprendizado e desenvolvimento de nossos alunos. 

( ) com certeza.  ( ) em parte.  ( ) muito pouco. ( ) nada. 
 

Complemento: 

  _   

B6) Acredito que minhas técnicas de alfabetização e manejo dos alunos são suficientes 

para atender meu atual público nesta UE. 

( ) com certeza.  ( ) em parte.  ( ) muito pouco. ( ) nada.( ) Quero ajuda. 
 

Complemento: 
 

• Tipo C – Responda conforme desejar: 
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C1)Quais temas para formação para os professores você gostaria que te fossem 

ofertadas: 

C2)Quais temas para formação para os pais você gostaria que fossem ofertados: 

C3)Quais temas para formação para os alunos você gostaria que fossem ofertados: 

 
 

Além do já perguntado, com podemos te ajudar? 

“Para entender o que o outro diz, não basta entender suas palavras, mas também seu 

pensamento e suas motivações.” – Lev Vygotsky 

Vamos, JUNTOS! 

Equipe Escola Classe 04 
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Apêndice 4 – Questionário Sócio-econômico 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 
 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO – 2020 

 
 
 

NOME DO (A) ALUNO (A):_                                                                                             

RESPONSÁVEL  PELO  PREENCHIMENTO:   

ENDEREÇO DA CRIANÇA (Atualizado):  _ 
 

TEL. DE CONTATO:_  TEL DE RECADO: _   
 

PERÍODO:  ( ) 1º Período TURNO: ( ) Matutino 
 

( ) 2º Período ( ) Vespertino 
 

NOME DA PROFESSORA:    
 

OBS: OS ITENS QUE POSSUÍREM ASTERÍSCO (*) PODEM TER MAIS DE UMA OPÇÃO 

MARCADA 
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1.RESPONSÁVEL PELO 

ALUNO(*): 

 
( ) Pai e 

Mãe ( ) Pai 

( ) Mãe 

( ) Avó e ou Avô 

( ) Outros. Quem? 

2. IDADE DA MÃE 

 
( ) Até 18 anos 

(  ) De 19 a 25 anos 

(  ) De 26 a 35 anos 

( ) 36 anos ou mais 

3.IDADE DO PAI 

 
( ) Até 18 anos 

(  ) De 19 a 25 anos 

(  ) De 26 a 35 anos 

( ) 36 anos ou mais 

 

4.LOCAL DE MORADIA DA 

CRIANÇA: 

 
( ) DNOCS 

(   ) Sobradinho  

I  (   ) Sobradinho 

II ( ) Nova Colina 

(    ) Condomínio 

5 . A MORADIA É: 

 
( ) 

Própria (

 ) 

Alugada (

 ) 

Outros: 

 

  

 
MORA NO LOTE: 

( ) 1 

Família (

 ) 2 

Famílias 

( ) 3 ou mais famílias 

6. QUANTAS PESSOAS 

MORAM NA CASA (ONDE 

A CRIANÇA RESIDE): 

 
(   ) De 02 a 05 pessoas 

(   ) De 06 a 10 pessoas 

( ) Mais de 10 pessoas 

( ) Outros locais. 
Especificar: 
 

  

7. GRAU DE 
ESCOLARIDADE 

DO PAI: 

8. GRAUDE 

ESCOLARIDADE DA MÃE: 

9. PROFISSÃO: 

 
( ) Nunca estudou 

( ) Completou a 4a 

série ( ) Completou a 

8a série ( ) 

Completou o Ensino 

Médio 

( ) Completou o 

Ensino Superior 

( ) Outros: 

 
( ) Nunca estudou 

(  ) Completou a 4a 

série ( ) Completou a 

8a série ( ) 

Completou o Ensino 

Médio 

( ) Completou o 

Ensino Superior 

( ) Outros: 

  _ 

DO PAI: 

DA MÃE: 

RESPONSÁVEL: 

10. ESTÁ TRABALHANDO 11. PESSOAS QUE 12.FAIXA DE RENDA DA 

ATUALMENTE: CONTRIBUEM COM RENDA FAMÍLIA: 

 EM SUA CASA:  

Pai ( )Sim ( ) Não  ( ) Menos de 1 salário 
mínimo 

 ( ) 01 ( ) 1 Salário mínimo 

Mãe ( )Sim ( ) Não ( ) 02 ( ) 2 a 04 salários mínimos 

 ( ) mais de 02 ( ) Mais de 5 salários 
mínimos 
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Responsável: ( )Sim ( ) 
Não 
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13. A FAMÍLIA RECEBE 

ALGUM AUXÍLIO DOS 

PROGRAMAS DO 

GOVERNO: 

 
( ) Não 

( ) Sim 

 
Qual(is): 

 

  
 

  _ 

14. RELIGIÃO(*): 

 
( ) Não tenho 

religião ( ) 

Evangélica 

( ) 

Católica (

 ) 

Espírita 

( ) Outras 

 
Especificar: 

 

  

15. NA CASA ONDE 

A CRIANÇA RESIDE 

TEM(*): 

 
( ) TV 

( ) Aparelho de 

som ( ) Celular 

( ) DVD 

( ) Geladeira 

( ) Máquina de lavar 

roupa ( ) Carro 

( ) 

Computador (

 ) Tablet 

16. A FAMÍLIA TEM 

HÁBITOS DE LEITURA 

(LIVROS, JORNAIS, 

REVISTAS, GIBIS E 

OUTROS): 

 
( ) Sim 

( ) Não 

17. COMO VOCÊ AVALIA O 

CEI 03 DE SOBRADINHO? 

(Estrutura física,

 trabalho 

desenvolvido, 

profissionais...) 

 
( ) Não 

conheço ( ) 

Bom 

( ) Excelente 

( ) Precisa 

melhorar ( ) 

Ruim 

18. COMO ESTÁ

 SUA FAMÍLIA, 

ATUALMENTE(*)? 

 
( ) Felizes 

( ) Tranqüilos 

( ) 

Preocupados (

 ) Tristes 

( ) Outros: 

 
19. QUAL A CIDADE/ 

ESTADO QUE A CRIANÇA 
NASCEU? 

 
Cidade: 

  _ 

Estado:  

  

20. OS PAIS MORAM: 

 

( ) Juntos 

( ) Separados 

( ) Outros. Especificar: 

21. A

 CRIANÇA 
IRMÃOS? 

 

( ) Não 
( ) Sim 

Se sim, quantos? 

 
_  Menino(s) 

 

_  Menina(s) 

TE

M 

22. QUEM CUIDA

 DA CRIANÇA NO 

PERÍODO EM 

QUE ELA NÃO ESTÁ NA 

ESCOLA(*): 

23. COM QUEM A 

CRIANÇA BRINCA

 FORA

 DA 

ESCOLA(*)? 

24. A CRIANÇA JÁ 

FREQUENTOU ALGUMA 

ESCOLA(*)? 

 ( ) Sozinha ( ) Sim, escola pública. 

( ) Pai ( ) Com irmãos ( ) Sim, escola particular. 

( ) Mãe ( ) Com pais ( ) Nunca freqüentou. 

( ) Avó e ou avô ( ) Com amigos  

( ) Empregada ( ) Outros. Especificar:  

( ) Creche  
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( ) Cuidadora   

( ) Outros. Especificar: 
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25. A CRIANÇA

 TEM ACESSO A(*): 

26. QUANTAS HORAS POR 

DIA A CRIANÇA FAZ USO 

DESSAS TECNOLOGIAS? 

27. A CRIANÇA 

PARTICIPA DE ALGUMA 

ATIVIDADE 

ESPORTIVA(*)? 

( ) 
Computador ( 

 ) Tablet 

( ) Celular 

( ) TV a cabo 

(  ) Jogos 
eletrônicos ( ) 

Redes sociais 

( ) Outros. Especificar: 

 

( ) Até 1 hora por dia 

( ) Mais de 1 hora por 

dia ( ) Horário livre 

 

( ) Não 

participa ( ) 

Balé/Dança 

( ) Futebol 
( ) Capoeira 

( ) Natação 

( ) Judô 

( ) Outros.Especificar: 
  _ 

  

  _ 

  

28. EM RELAÇÃO À 
ROTINA, A CRIANÇA: 

29. LOCAIS QUE A 
CRIANÇA FREQUENTA(*): 

 
( ) Igreja 
( ) Praça 

( ) Parque 

( ) Festa 
( ) Teatro 

( ) 

Shopping (

 ) Clube 

( ) Outros. 

Especificar:_ 

  

30. A CRIANÇA
 TOMA ALGUMA 
 MEDICAÇÃO DE 
USO CONTÍNUO: 

DORME ÀS _  _HORAS.  

ACORDA ÀS _ 

 HORA

S. ALMOÇA ÀS 

 HORA

S. 

( ) Não 

( ) Sim. 

( ) Já usou, não usa mais. 
Especificar:_ 

  

( ) NÃO HÁ 

HORÁRIO DEFINIDO 

_ 

  

_ 

  

31. A CRIANÇA É 
ALÉRGICA? 

32. A CRIANÇA TEM 

ALGUM MEDO 

EXCESSIVO OU ALGO 

QUE A INCOMODE (POR 

EXEMPLO: MEDO DE 

PALHAÇO, DE BRUXA, DE 

ALGUM ANIMAL, DE 

ESCURO...) 

 

33. QUAL A BRINCADEIRA 
PREFERIDA DA 

CRIANÇA? 
 

(   ) Não ( ) 
Sim 

 

( ) Não sei 

Especificar: 
  

 

  _  
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Caso a criança tenha 

restrição a alguma atividade 

(parque, piscina ou 

alimentação), favor trazer o 

relatório médico para a 

escola. 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Especificar 
  

 

 
 

34. DÊ SUGESTÕES PARA QUE A ESCOLA POSSA MELHORAR O TRABALHO 

DESENVOLVIDO COMASCRIANÇAS: 

35. COMO A FAMÍLIA PODE AJUDAR A ESCOLA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA? 

36. COMO PODEMOS TE AJUDAR? 
 

37. DÊSUGESTÕES DE TEMAS PARA TRABALHARMOS COMVOCÊS NASRODAS DE 

CONVERSAS COMOSPAIS: 
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38. ALGUÉM DA FAMÍLIA TEM DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR ATIVIDADES 

VOLUNTÁRIAS NA ESCOLA (JARDINEIRO, PINTOR, ELETRICISTA, MARCENEIRO, 

BOMBEIRO HIDRÁULICO, CARROCEIRO, OUTROS...) 

NOME:   

ATIVIDADE DE CONHECIMENTO: _    

TELEFONE:_  _ 

39. HÁ ALGO QUE VOCÊS CONSIDERAM IMPORTANTE SABERMOS SOBRE O ALUNO OU 

A FAMÍLIA QUE NÃO FOI CONTEMPLADO NOS ITENS ANTERIORES? 

( ) Sim e me sinto a vontade para descrever: 

 
( ) Sim, mas gostaria de falar apenas pessoalmente. (Caso essa opção seja marcada a 

escola agendará data para encontro com a pedagoga, orientadora e psicólogo). 

( ) Não. 
 

 
 

 

Para nós a criança é um aluno, para você é seu filho(a). Trabalharmos juntos 

repercute na sala de aula e também na sala da sua casa. Dessa maneira devemos 

colaborar, trabalhar juntos para que essa criança seja o mais feliz possível! 

Equipe EC 04 
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Apêndice 6 – Cronograma de atendimento 

EEAA e SOE – professoras do matutino 
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Dat
a 

Horári
o 

Responsáv
eis 

Atividade Professo
ra 

Turma 

 
27/
2 

14h às 

14h50 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Míri

am 

3º A 

Psicóloga 

Orientadora 

 
27/
2 

15h às 

15h50 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Evanild

e 3º 

C 

Psicóloga 

Orientadora 

 
27/
2 

16h às 

16h50 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Rosange

la 3º 

B 

Psicóloga 

Orientadora 

 
Dat
a 

Horári
o 

Responsáv
eis 

Atividade Professo
ra 

Turma 

 
28/
2 

14h às 

14h50 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Hele

n 2º 

A 

Psicóloga 

Orientadora 

 
28/
2 

15h às 

15h50 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Cristian

e 2º 

C 

Psicóloga 

Orientadora 

 
28/
2 

16h às 

16h50 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Jessian

a 2º 

B 

Psicóloga 

Orientadora 

 
Dat
a 

Horári
o 

Responsáv
eis 

Atividade Professo
ra 

Turma 

 
13/
3 

14h às 

14h50 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Gize

ly 1º 

A 

Psicóloga 

Orientadora 

 
13/
3 

15h às 

15h50 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Dani

ela 

1º 

C 

Psicóloga 

Orientadora 
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13/
3 

16h às 

16h50 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Dami

lly 

1º 

B 

Psicóloga 

Orientadora 

Cronograma de atendimento 

EEAA e SOE – professoras do vespertino 
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Dat
a 

Horári
o 

Responsáv
eis 

Atividade Professo
ra 

Turma 

 
27/
2 

8h30 

às 

9h20 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Ana 

Paul

a 3º 

D 

Psicóloga 

Orientadora 

 
27/
2 

9h30 

às 

10h20 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Ivone

te 

3º 

E 

Psicóloga 

Orientadora 

 
27/
2 

10h30 

às 

11h20 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Aldile

ne 

3º 

F 

Psicóloga 

Orientadora 

 
Dat
a 

Horári
o 

Responsáv
eis 

Atividade Professo
ra 

Turma 

 
28/
2 

8h30 

às 

9h20 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
R

ut

e 

2º 

D 

Psicóloga 

Orientadora 

 
28/
2 

9h30 

às 

10h20 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Lourd

es 

2º 

E 

Psicóloga 

Orientadora 

 
28/
2 

10h30 

às 

11h20 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Luci

mar 

3º 

G 

Psicóloga 

Orientadora 

 
Dat
a 

Horári
o 

Responsáv
eis 

Atividade Professo
ra 

Turma 

 
13/

8h30 

às 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
SimoPsicóloga 
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3 9h20 Orientadora ne 

1º 

E 

 
13/
3 

9h30 

às 

10h20 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Andr

eia 

1º 

F 

Psicóloga 

Orientadora 

 
13/
3 

10h30 

às 

11h20 

Pedagoga  
Perfil da turma 

 
Regi

na 

1º 

D 

Psicóloga 

Orientadora 

Apêndice 7 – Cronograma de atendimento 

Sala de Recursos – professoras do matutino 
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Dat
a 

Horári
o 

Responsáveis Atividade Professo
ra 

Turma 

 
27/
2 

 
14h às 

14h50 

Professora da Sala 

de Recursos 

 
Adequação 

Curricular 

 
Rosang

ela 

3º B Professora Regente 

 
27/
2 

 
15h às 

15h50 

Professora da Sala 
de Recursos 

 
Adequação 

Curricular 

 
Míri

am 

3º A Professora Regente 

 
27/
2 

 
16h às 

16h50 

Professora da Sala 
de Recursos 

 
Adequação 

Curricular 

 
Evanild

e 3º 

C Professora Regente 

 

Dat
a 

Horári
o 

Responsáveis Atividade Professo
ra 

Turma 

28/
2 

14h às 

14h50 

Professora da Sala 

de Recursos 
 

Adequação 
Curricular 

 
Jessian

a 2º 
B 

Professora Regente 

 
28/
2 

 
15h às 

15h50 

Professora da Sala 

de Recursos 
 

Adequação 

Curricular 

 
Hele

n 2º 

A Professora Regente 

 
28/
2 

 
16h às 

16h50 

Professora da Sala 

de Recursos 
 

Adequação 

Curricular 

 
Cristian

e 2º 

C Professora Regente 

 

Dat
a 

Horári
o 

Responsáveis Atividade Profess

ora 

Turm

a 

 
13/
3 

 
14h às 

14h50 

Professora da Sala 

de Recursos 

 
Adequação 

Curricular 

 
Damill

y 1º 

B 
Professora Regente 

 
13/
3 

 
15h às 
15h50 

Professora da Sala 

de Recursos 
 

Adequação 
Curricular 

 
Gize
ly 1º 

A Professora Regente 

 
13/
3 

 
16h às 

16h50 

Professora da Sala 

de Recursos 

 
Adequação 

Curricular 

 
Daniel

a 1º 

C Professora Regente 
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Cronograma de atendimento 
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Sala de Recursos – professoras do vespertino 
 

Dat
a 

Horári
o 

Responsáveis Atividade Professo
ra 

Turma 

 
27/
2 

8h30 

às 

9h20 

Professora da Sala 

de Recursos 
 

Adequação 

Curricular 

 
Ivon

ete 

3º 

E 

Professora Regente 

 
27/
2 

9h30 
às 
10h20 

Professora da Sala 
de Recursos 

 
Adequação 

Curricular 

 
Aldilen

e 3º 

F Professora Regente 

 
27/
2 

10h30 
às 
11h20 

Professora da Sala 
de Recursos 

 
Adequação 

Curricular 

 
Ana 

Paula 

3º D Professora Regente 

 

Dat
a 

Horári
o 

Responsáveis Atividade Professo
ra 

Turma 

 
28/
2 

8h30 

às 

9h20 

Professora da Sala 
de 

Recursos 

 
Adequação 

Curricular 

 
Lourde

s 2º 

E Professora Regente 

 
28/
2 

9h30 
às 
10h20 

Professora da Sala 
de Recursos 

 
Adequação 

Curricular 

 
Lucima

r 3º 

G Professora Regente 

 
28/
2 

10h30 

às 

11h20 

Professora da Sala 

de Recursos 
 

Adequação 

Curricular 

 
R

ut

e 

2º 

D 

Professora Regente 

 

Dat
a 

Horári
o 

Responsáveis Atividade Professo
ra 

Turma 

 
13/
3 

8h30 

às 

9h20 

Professora da Sala 

de Recursos 
 

Adequação 

Curricular 

 
Andrei

a 1º 

F 
Professora Regente 

 
13/
3 

9h30 

às 

10h20 

Professora da Sala 

de Recursos 
 

Adequação 

Curricular 

 
Regin

a 1º 

D Professora Regente 
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13/
3 

10h30 
às 
11h20 

Professora da Sala 
de Recursos 

 
Adequação 

Curricular 

 
Simon

e 1º 

E Professora Regente 



 

 

 

 
 

Apêndice 8 – Mapeamento institucional 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho 

Escola Classe 04 de Sobradinho 
 

 

 

 

 
 

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

Dados coletados 
 

 

 

 

SEAA 

2019 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2019 



 

 

 

 
 

Dados 
Iniciais 

Tempo de 

experiência 

Tempo de 

atuação 

Vinculo Moda 

lidade 

Graduação / Outra Pós – Graduação Último Curso 

26 anos 26 anos Efetivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iniciai s 

Pedagogia – Matemática Gestão Escolar PNAIC 

6 anos 6 anos Efetivo Pedagogia Não respondeu PROINFO 

29 anos Não 
respondeu 

Efetivo Pedagogia Psicopedagogia Não respondeu 

24 anos 20 anos Temporário Pedagogia Orientação Educacional Neurociências 

Não 
respondeu 

Não 

respondeu 

Não 
respondeu 

Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

5 anos Atividades Temporário Pedagogia Não respondeu Rede de Aprendizagem 

20 anos Prof- 
Orientador 

Efetivo Pedagogia Gestão e Orientação Mediação de Conflitos 

21 anos 14 anos Efetivo Pedagogia Gestão e Orientação 2° Ciclo 

4 anos Atividades Temporário Pedagogia Não respondeu Não respondeu 

15 anos 15 anos Efetivo Psicologia- Ed. Fisica Psicopedagogia – 
Psicomotricidade 

Não respondeu 

24 anos Professora Efetivo Pedagogia Não respondeu Não respondeu 

6 anos Professora Efetivo Pedagogia Orientação Educacional Não respondeu 

18 anos Monitora Temporário Gestão Pública Não respondeu Não respondeu 

16 anos 16 anos Efetivo Pedagogia Não respondeu Não respondeu 

16 anos 16 anos Efetivo Pedagogia Não respondeu Não respondeu 

22 anos 13 anos Efetivo Pedagogia – Letras – 

Espanhol 

Linguística 3° Ciclo 

8 anos Professora Temporário Pedagogia – Letras – 

Espanhol 

Gestão-Orientação-

Psicopedagogia 

Não respondeu 

16 anos 12 anos Efetivo Pedagogia – Geografia Gestão-Orientação-
Psicopedagogia 

PNAIC 

20 anos Professora Efetivo Pedagogia Psicopedagogia Institucional PNAIC-Ciências 

23 anos Atividades Efetivo Geografia Educação Inclusiva PNAIC-Matemática 

21 anos Atividades Efetivo Pedagogia Alfabetização PNAIC 

18 anos Regente Efetivo Pedagogia Ed.Infantil-Docência do

 Ensino 
Superior-Gestão 

Não respondeu 

12 anos Atividades Temporário Não respondeu Orientação- Gestão Alfabetização-
Letramento 

19 anos Professora Efetivo Pedagogia Ensino Especial Não respondeu 
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QUESTÃO TIPO A – Preencha os espaços com o que primeiro vier a sua mente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escola Classe 

04 

Espaço de trabalho 

Constante Melhoria 

História de Vida 

Aconchegante 

Oportunidade e Conhecimento 

Acolhedora 

Desafiador 

Não 

respondeu 

Segunda Casa 

Difícil  

Barulho 

Inconstante 

Aprendizado 

Conflitos 

Conflitos 

Desarticulada 

Família 

Trabalho 

Precisa de Ampliação de seus espaços. 

Lugar onde exerço minha profissão 

Não respondeu 

Inconstante 

Acolhedor

a 

Renovada 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2019 
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ALUNOS 

Gosto Muito 

Bons 

Muitos nos ensinam 

Tranquilos, porém agitados. 

Alguns desenvolvidos e trabalhosos 

São esforçados 

Felizes 

Inocentes 

Prioridade 

Espertos 

Normais 

Espertos, indisciplinados 

Encantadores 

Alguns precisam de limites 

Sem limites 

Atenciosos 

Presentes 

Responsabilidade 

Precisam de mais acompanhamento por parte da família 

São queridos e necessitam de muito auxílio 

Desafio 

Indisciplina 

Agitados 

Não respondeu 
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AS FAMÍLIAS 

Companheiras 

Pouco participantes na educação 

Necessitam participar mais ativamente 

Mais comprometidos 

Participar mais 

Precisam ser mais participativas 

Tornando participativa 

Alheias 

Ausentes 

Preocupante 

Distante 

Desestruturadas 

Auxílio 

Parcial 

Envolvimento Parcial 

Presente 

Presentes 

Apoio 

Precisam ser mais parceiras da escola 

Participativas em algumas situações 

Ausentes 

Presentes 

Observar e buscar desenvolver (valores, autonomia e 

respeito nos filhos). 

Não respondeu 
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A DIREÇÃO 

Direção do trabalho 

Esforçada 

Suporte Indispensável 

Acessível 

Conversar com todos os colaboradores 

Preza pela OTP 

Busca incansável por bons resultados 

Se encontrando – formando 

Acessível 

Prestativa 

Mudança 

Não respondeu 

Apoio 

Não respondeu 

Não respondeu 

Esforçada 

Empenhada 

Direcionamento 

Está procurando organizar a dinâmica de trabalho 

Busca ações assertivas 

Horários – Tempos 

Desencontrada – por vezes autoritária 

Comprometida 

Bastante compromissada 
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A COORDENAÇÃO 

Auxiliares 

Capacitada 

Deve ser otimizada 

Participativa – Atuante 

Repassar informação a todos colaboradores 

É atenciosa com os professores 

Esperança de unidade 

Voltou 

Pouco efetivo 

Prestativa 

? 

Existe? 

Presente 

Não respondeu 

Não respondeu 

Iniciando 

Auxílio 

Organização 

Está se constituindo preocupando com as necessidades do 

grupo 

É necessária 

Não vi atuação 

Pouco democrática 

Parceira 

Necessário para todo o grupo 
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EQUIPE DE APOIO A APRENDIZAGEM 

Socorro 

Boa 

Ações imediatas 

Necessária 

Não respondeu 

É importante para auxiliar em questões de dificuldades e 

necessidades dos alunos. 

Em formação 

Reformulando-se 

Ótimo 

Não respondeu 

? 

Não respondeu 

Não respondeu 

Não respondeu 

Não respondeu 

Observando 

Auxílio 

Escuta 

Precisam de atividades diferenciadas – espaço adequado. 

Acolhedora 

Trabalho com os alunos 

Tentando se encontrar 

Sempre em mudanças 

Não respondeu 
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Ouvinte 

Muito boa 

Ações imediatas 

Primordial 

Importante para o desenvolvimento escolar 

Não respondeu 

Ajustes necessários 

Sobrecarregada 

Atenciosa 

Não respondeu 

Calma 

Excelente 

Auxílio 

Não respondeu 

Satisfatório 

Sobrecarregada 

Meu alento 

Luz muita luz 

Acompanhar mais de perto – intensivamente as necessidades 

dos docentes e dos educandos ANEES. 

Acolhedora 

Esperança 

Excelente 

Sempre pronta a nos ouvir 

Empenhadas para melhores resultados 
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A BIBLIOTECA 

Livros 

Espaço Pequeno 

Espaço tem que ser significativo 

Pequena 

Uma área de busca e conhecimento fantástico 

É importante para desenvolver o gosto pela leitura 

Inovando espaço 

Ficou linda 

Acessível 

Linda 

? 

Falta funcionar, inadequada. 

Conhecimento 

Não respondeu 

Não respondeu 

Organizada 

Não respondeu 

Desejo 

Não respondeu 

Inexistente 

Expectativa 

Inadequada 

Não existe 

Bem adaptada a clientela 
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A escola que nos mandam alunos 

Muitos alunos 

Boas 

Tão responsáveis como a nossa 

Unificar o ensino 

Algumas despreparadas 

Não respondeu 

Estreitar relações 

Com documentação incompleta 

Não respondeu 

Não respondeu 

Não respondeu 

Não respondeu 

Não respondeu 

Não respondeu 

Desinformadas 

? 

Indiferente 

Focar mais com relação ao desenvolvimento do processo de 

escrita e leitura 

Deveriam focar em atividades de pré-alfabetização. 

Várias 

Mandam 

Preparar autonomia das crianças 

Não respondeu 
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MEUS COLEGAS 

Amigos, companheiros 

Bons colegas 

Trabalho tem que ser coletivo e partilhado – união 

Receptivos 

Excelentes 

São comprometidos com o trabalho pedagógico 

Desafiadores 

Esforçados 

Companheiras 

Incríveis 

Normais 

Gente boa, excelentes 

Companheirismo 

Diálogo 

Diálogo 

Individualistas 

Companheiros 

Parceiros 

Demonstram-se mais abertos para o trabalho coletivo 

Guerreiros, competentes e empenhados. 

Individualistas a maioria 

Comprometidos 

Precisando desenvolver o altruísmo 

Esforçados, compromissados 
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Os Projetos Interventivos 

Não existem 

Bons 

Precisam acontecer com urgência 

Efetivos – Funcionais 

Bons ajuda o crescimento interno 

São extremamente necessários 

Precisam ser intensificados 

Não acontece 

Esperança/ 

Não respondeu 

? 

Não são concluídos 

Produtivos 

Precisa acontecer 

Precisam acontecer 

Não existe 

Alívio do fardo 

Necessários 

Necessita ser constituído o mais cedo possível 

Ineficazes (em parte) 

Não existe 

Ineficazes 

Pouco realizado 

Necessários 
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Poderíamos 

Ser mais práticos 

Procurar parcerias com outras instituições 

Ser mais humanos e verdadeiros com todos 

Não respondeu 

Fazer um breve reparo aos brinquedos e instrumentos às 

crianças que dela necessitar. 

Não respondeu 

Melhorar as relações interpessoais 

Ser coletivo 

Ter um diálogo mais assertivo 

Ter mais união 

Inovar 

Ser mais eficazes 

Não respondeu 

Trabalhar em harmonia 

Melhorar a relação interpessoal 

Melhorar 

Não respondeu 

Acreditar mais 

Cultivar mais afetividade e equidade 

Ter melhores condições de trabalho: copiadoras, salas mais 

ventiladas, pessoas que auxiliassem no reforço das crianças 

com dificuldades. 

Mais união. 

Ser mais cordiais e democráticos 

Compartilhar mais 

Não respondeu 
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Deveríamos 

Realizar mais 

Aceitar os resultados das decisões coletivas 

Colaborar, respeitar e partilhar. 

Sorrir mais, fortalecer laços. 

Ampliar jogos, brincadeiras para as crianças especiais. 

Continuar com o trabalho coletivo, como planejamento e 

projetos 

Ser mais parceiros 

Decidir juntos 

Não respondeu 

Inovar 

Não  respondeu 

Não respondeu 

Melhorar o coletivo 

Fortalecer o coletivo 

Unir 

Não respondeu 

Focar 

Promover momentos de união dos turnos da escola 

Focar em propostas eficazes para atingir os objetivos 

Conversar mais 

Ser mais participativos 

Ter mais foco 

Não respondeu 
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Não é bom 

Não respondeu 

Muitas relações interpessoais 

Fofocas 

O diálogo 

Interferências no cotidiano escolar 

Imposições – Inflexibilidade 

Fofocas 

Não respondeu 

O ambiente 

Tratar todos os funcionários de forma igualitária independente do cargo que 

ocupa. 

Tratar todos os funcionários por iguais 

Não respondeu 

Não ter professor de Ed. Física 

Ter certeza 

Brigas e falta de cumprir acordos 

Poucas Xerox 

Cada um para seu lado 

Julgamentos precipitados 

Quando a demanda da turma é ignorada 

Falta um pouco de recursos aos alunos que possuem limitações físicas etc. 

Mau humor. Interesse momentâneo. 

Clima de falsidade 

Atritos e divisão na escola 

Falta de comunicação 



 

 

 

 
 

TIPO B – ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES EM CADA ITEM, ESCREVENDO COMPLEMENTO SE DESEJAR: 

Considero que a EC 04 desempenha bem seu 

papel 

• 09 pessoas COM CERTEZA 

• 15 pessoas EM PARTE 

• 0 pessoas MUITO POUCO 

• 0 pessoas NADA 

• Precisamos de metas e objetivos. 

• Podemos fazer um trabalho mais 

coletivo – harmonioso 

• Dentro da estrutura oferecida os 

professores e colaboradores 

realizam milagres. 

• Precisa ser referência em 

alfabetização. 

Considero que as escolas que nos mandam 

alunos desempenham bem seu papel. 

• 03 pessoas COM CERTEZA 

• 19 pessoas EM PARTE 

• 01 pessoas MUITO POUCO 

• 0 pessoas NADA 

• 01pessoa NÃO RESPONDEU 

• Dificuldade julgar isso, tanto 

pelo quantitativo de escolas, 

quanto pelas características 

individuais dos alunos. 

• Muitos alunos vêm sem pré- 

requisitos mínimos 

• Talvez possa ser questão de 

maturidade 

Acredito que os professores se integram bem na 

nossa escola, inclusive entre séries iniciais e 

finais (CEF 04) 

• 04 pessoas COM CERTEZA 

• 09 pessoas EM PARTE 

• 09 pessoas MUITO POUCO 

• 01 pessoas NADA 

• 01pessoa NÃO RESPONDEU 

• Existem algumas

 divergências que 

podem ser administradas. 

Considero que o modelo em CICLOS é 

interessante e possível para favorecer o 

aprendizado de nossos alunos 

• 05 pessoas COM CERTEZA 

• 09 pessoas EM PARTE 

• 07 pessoas MUITO POUCO 

• 0 pessoas NADA 

• 03pessoa NÃO RESPONDEU 

• Às vezes percebo que acomoda a 

atuação de alguns profissionais 

por perceber que a criança  tem 

um tempo maior para vencer 

algumas dificuldades. 
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  • Algumas dificuldades de 

aprendizagens acabam ficando 

durante o processo, culminando 

em problemas no 3° ano. 

• Este modelo permite que alunos, 

sem requisitos mínimos sejam 

promovidos. 

Acredito que nossos Projetos Interventivos e 

Reagrupamentos colaboram com o aprendizado  

e desenvolvimento de nossos alunos. 

• 10 pessoas COM CERTEZA 

• 05 pessoas EM PARTE 

• 05 pessoas MUITO POUCO 

• 05 pessoas NADA 

• 03pessoa NÃO RESPONDEU 

• Eles possibilitam

 sanar problemas de 

aprendizagem. 

• Deveriam colaborar. 

• Gostaria de um   material

para atender os alunos 

participantes. 

• Só é necessário inicia-

los o quanto antes. 

• Precisam acontecer no início do 

ano letivo. 
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É ótimo 

Amizade 

União, humildade, doação  e companheirismo 

Ter amor ao próximo, sermos solidários 

Cordialidade, empatia, cortesia, profissionalismo 

O convívio com os profissionais 

Receber apoio da direção, coordenação e EEAA 

A relação com as crianças 

Todos pro mesmo lado 

Espaço e organização 

Amizades 

Estudar, refletir, mudar e aprender 

Não respondeu 

Não respondeu 

Não respondeu 

Não respondeu 

As crianças 

Não respondeu 
As trocas com as colegas 

Valorizar, reconhecer, parabenizar o outro. 

Encontrar todos os dias os amigos e sorrir 

Não respondeu 

Resolver as situações com maturidade e profissionalismo 

Trocar 

Não respondeu 
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QUESTÃO TIPO C- Responda conforme desejar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUAIS TEMAS PARA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES 

VOCÊ GOSTARIA QUE TE FOSSEM OFERTADAS? 

• Sobre ensino especial (Síndromes) 

• Produção textual, construção de materiais para 

alfabetização, inteligência emocional. 

• Ética emocional, metodologias de ensino, jogos n

a alfabetização. 

• Não respondeu 

• Metodologias de ensino 

• Importância da coletividade para o progresso das atividades 

propostas no ambiente escolar. 

• Psicogênese. Oficinas relação grafema-fonema. 

• Não respondeu 

• Organização do Trabalho Pedagógico, Diretrizes da SEDF, 

Regimento Interno. 

• Não respondeu 

• Não respondeu 

• Como trabalhar com alunos especiais 

• Psicomotricidade 

• Projeto de Educação Matemática utilizando material concreto 

• Jogos 

• Sexualidade, confecção de materiais pedagógicos. 

• Leitura e discussão dos módulos sobre ciclos. 

• Psicogênese, Projeto Interventivo e características de 

alguns ANEE (Transtornos).Educação Matemática 

• Como trabalhar com as crianças com necessidades especiais. 

• Oficinas de materiais 

• Prática para alfabetizar alunos especiais. 

• Conhecimentos de ferramentas tecnológicas de apoio à 

educação 

• Atendimento aos problemas de deficiências e quais nossas 

obrigações com esses alunos. 
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QUAIS TEMAS PARA FORMAÇÃO PARA OS PAIS VOCÊ 

GOSTARIA QUE FOSSEM OFERTADOS? 

• Limites. Papel dos pais e papel do professor dentro da escola. 

• ECA. Participação na vida escolar do aluno 

• Prejuízos causados pela falta de acompanhamento 

• Temas relacionados ao acompanhamento escolar dos filhos, limites 

entre outros. 

• Temas que envolvam valores, alimentação, despertar sobre o seu 

papel não auxílio do acompanhamento escolar. 

• Disciplina, educação com amor, responsabilidade, ECA 

• A importância dos Pais na vida escolar 

• Não respondeu. 

• A importância da parceria entre escola e família 

• Limites, desenvolvimento da fala, transição da educação infantil para 

o 1° ano deixando claro as metas previstas. 

• Imposição de limites. 

• Rotina, acompanhamento escolar, tempo de qualidade, disciplina. 

• Disciplina, valores e limites. 

• Disciplina, valores e limites. 

• Não respondeu 

• Disciplina 

• Como ajudar os filhos a se tornarem mais autônomos e como 

estabelecer rotina. 

• Alfabetização, acompanhamento da vida escolar do aluno. 

• Importância do diálogo, regras, rotinas. Acompanhamento escolar. 

• Não respondeu 

• Acompanhamento escolar. Condução da vida das crianças. 

• Algo relacionado ao cuidado e atenção com os filhos. 

• Conscientização de participar de todos os projetos e temas feitos na 

escola. 

• Limites, valores, responsabilidades. 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAIS TEMAS PARA FORMAÇÃO PARA OS ALUNOS VOCÊ 

GOSTARIA QUE FOSSEM OFERTADOS? 

• Respeito, direitos e deveres. 

• Dinâmica, conscientização para inclusão dos alunos com 

necessidades especiais. 

• Bullying. 

• Importância dos bons modos. Compromisso com os estudos 

• Higiene. Cuidado que devemos ter conosco e com os que nos cercam. 

• Sexualidade, esporte e lazer. Jogos para melhor desempenho do 

raciocínio lógico. 

• Disciplina 

• Oficinas de Brincar 

• Não respondeu 

• Não respondeu 

• Valores, direitos e deveres. 

• Direitos, Deveres, respeito. 

• Inteligência Emocional, Valores e Regras. 

• Não respondeu 

• Valores 

• Valorização (Pessoal e com o outro). Respeito ao próximo. 

• Música, Artes, Ed. Física. 

• O respeito com o colega. 

• Saúde e nutrição, respeito, responsabilidade e regras. 

• Violência, Bullying, meditação, alimentação mais saudável e 

inteligência emocional. 

• Temas relacionados ao comportamento, limites e regras. 

• Valores, hábitos e atitudes. 

• Disciplina, saúde e rotina de estudo. 

• Respeito com os colegas, como se portar dentro da escola, deveres e 
direitos. 
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Além do perguntado, como podemos te ajudar? 

• Gostaria que as decisões da escola fossem tomadas emgrupo. Toda 

decisão que seja comunicada ao grupo para ser decidida antes 

coletivamente. Procurar atender os interesses das pessoas do grupo. 

Para tornar o ambiente mais prazeroso. 

• Melhorar a estrutura do Laboratório de Informática. 

• Precisamos contar e confiar em nossa equipe em geral. 

• Não respondeu 

• A chegada dos alunos dos primeiros anos deveria ser feito um projeto 

maior para acolhida. Estar mais presente nas salas nos momentos 

iniciais, por exemplo: banheiros, bebedouros, e outros. 

• Apoiando sistematicamente os problemas vividos em sala. 

• Não respondeu. 

• Sou sempre atendida em minhas reinvindicações e se não sou é por 

que o próprio “sistema” não dá condições. As mudanças além de 

acontecerem aqui tem que ocorrer nas esferas superiores (SEEDF). 

• Não respondeu. 

• Não respondeu. 

• Não respondeu. 

• Melhorando a qualidade do ambiente (espaço e relações). 

• Não respondeu 

• Não respondeu. 

• Não respondeu 

• Não respondeu 

• Não respondeu 

• Não respondeu 

• Não respondeu 

• Não respondeu 

• Não respondeu 

• Não respondeu 

• Orientação ao nosso trabalho, função, como podemos ajudar a 

criança conforme a deficiência, rotina. 

• Não respondeu. 



 

 

 
 

 
 

 

 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 



 

 

 

 
 

 

 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 



 

 

 

 
 

 

 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 



 

 

 

 
 

 
 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 



 

 

 

 
 

 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 



 

 

 

 
 

 

 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 



 

 

 

 
 

 

 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 



 

 

 

 
 

 

0 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 



 

 

 

 
 

 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 



 

 

 

 
 

 

 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2020 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2019 
 

 

 

Apêndice 10 – Horário de Atividades Extraclasse 
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APÊNDICE 12 – Plano de Ação do SEAA 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiai s de Ensino 

Gerência de Orientação Educaci onal e Servi ço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 

 

Plano de Ação 2019 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA 
Atendimento Educacional Especializado 

Serviço Orientação Educacional 

 
CRE: Sobradinho 

Unidade Escolar: Escola Classe 04 de Sobradinho Telefone: (61) 3901-3789 

Orientadora Educacional: Matrícula SEEDF: 243899-2 

E-mail:  Celular: (61) 99411-3715 

Psicólogo responsável: Matrícula SEEDF:  

E-mail Celular 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 

Pedagoga responsável: Flávia Motta Santos Duarte Matrícula SEEDF: 394211 

E-mail: flaviapedagogica@gmail.com  Celular: (61) 993768951 

Sala de Recursos: Juliene Batista Rodrigues de Andrade Matrícula SEEDF: 222527-1 

E-mail:  

Celular: (61) 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 

mailto:flaviapedagogica@gmail.com
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Diagnóstico inicial 

 
A Escola Classe 04 de Sobradinho situa-se na Quadra 15 área especial 02 de Sobradinho e atende a 18 turmas do Bloco Inicial de 

Alfabetização, nos turnos matutino e vespertino. A clientela é composta por estudantes entre 6 a 12 anos de idade, em sua maioria residente nas 

quadras próximas à escola, em Sobradinho. Há também uma quantidade significativa de estudantes residentes em Nova Colina, Córrego do Arrozal, 

Paranoá, Sobradinho ll, DVO, Setor de Mansões e Grande Colorado; nestes casos, a locomoção dos estudantes fica a cargo do transporte escolar 

oferecido pela SEDF. Há em torno de 391 estudantes matriculados, destes, 24 possuem diagnóstico (DI, DA, TGD/Autismo, TEFs) e recebem 

acompanhamento mais próximo dos Serviços de Apoio; estes, encontram-se matriculados em 5 Classes de Integração Inversa e 9 Classes Comuns 

Inclusivas. A escola conta ainda com 4 Classes Comuns, perfazendo ao todo 18 turmas. São 6 turmas de 1º ano, 5 turmas de 2º ano e 7 turmas de 

3º ano. A Equipe de Apoio à Aprendizagem, conta uma Orientadora Educacional, uma Pedagoga fixa e uma Psicóloga Itinerante. Os estudantes com 

deficiências receberão atendimento na Sala de Recursos desde o início do ano letivo. Houve adesão dos profissionais da Unidade para as duas 

vagas de Coordenação Pedagógica em 2019.O diagnóstico inicial realizado ao final do 1º bimestre letivo, tendo como instrumento principal para a 

coleta de dados a entrevista individual feita com as professoras regentes, trouxe as principais demandas a serem trabalhadas durante o ano por meio 

dos projetos desenvolvidos pela escola: 

a) Dificuldades comportamentais; 

b) Dificuldades socioafetivas; 

c) Dificuldades cognitivas; 

d) Dinâmicas familiares complexas; 

e) Desinteresse/ apatia por parte dos estudantes; 

f) Dificuldades psicomotoras. 



 

 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À APRENDIZAGEM – 
2020 

DIMENSÕES 

DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEI
S 

CRONOGRAM
A 

AVALIAÇÃO 

1- Mapeamento 

Institucional; 

Meta 7 
 

Estratégia 7.20 
 

Definir, após 

discussão com 

os atores 

envolvidos, os 

direitos e os 

objetivos de 

aprendizagem 

e 

desenvolviment

o para cada 

ano- período 

ou ciclo do 

ensino 

fundamental e 

para cada ano 

ou período do 

ensino médio, 

considerando o 

Conhecer, 

refletir e analisar 

as 

características 

da instituição 

educacional tais 

como: espaço 

físico, 

localização, 

quadro 

funcional, 

modalidade de 

ensino, turmas, 

turnos, entre 

outras. 

Valorizar e 

favorecer a 

construção do 

mapeamento 

institucional. 

Coleta de 

informações 

em Coletivas, 

Conselhos de 

Classe, 

Reuniões com 

Pais e/ou 

responsáveis. 

Construção do 

mapeamento 

institucional, 

implementação e 

socialização deste 

junto a Equipe do 

SEAA. 

SEAA e equipe 

gestora. 

Início do ano letivo 

(1º semestre). 

Revisão e 

ampliação 

conforme 

necessidade. 

Contínua e 

processual, de 

acordo com as 

mudanças ao 

longo do ano. 
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 currículo em 

desenvolviment

o no sistema 

de ensino do 

Distrito 

Federal. 

Participar das 

ações previstas 

em calendário 

escolar, 

Atuar junto à 

Equipe Gestora no 

planejamento e 

execução das 

atividades. 

Psicóloga, 

Pedagogas do 

SEAA. 

De acordo com 

calendário escolar. 

Reuniões 

periódicas com os 

atores envolvidos. 

Estratégia 7.21 
     

Definir 

percentuais por 

período a 

serem 

alcançados em 

relação aos 

direitos e aos 

objetivos da 

aprendizagem. 

     

Orientar, 

acompanhar, 

supervisionar a 

formação das 

turmas, tendo 

em vista a 

Estratégia de 

Matrícula. 

Participação 

em 

Coordenações 

Coletivas; 

Reunião 

Institucional; 

Participação 

em 

Estudos de Casos; 

Conselhos de 

Classe. 

Psicólogo, 

Pedagogo, 

Orientador 

Educacional em 

conjunto com o 

Secretário 

Escolar. 

Outubro a 

dezembro. 

Sempre que 

houver matrículas 

novas de ANEEs. 

 

2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

Meta 2 
 

Estratégia 2.14 
 

Reorganizar, 

por meio de 

amplo debate 

com os 

profissionais da 

educação, o 

trabalho 

pedagógico, 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

Assessorar o 

trabalho 

COLETIVO dos 

docentes, 

fornecendo 

apoio à 

Coordenação 

Pedagógica; 

Construir 

um 

espaço de 

interlocuç

ão. 

Instigar a revisão 

e/ou atualização 

 SEAA. Quinzenalmente. Ocorrerá de 

acordo com a 

necessidade de 

atuar junto aos 

interessados e a 

demanda escolar. 

Mediante 

devolutivas dos 

seguimentos 

envolvidos em 

cada ação 

realizada. 
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de 

ações, ampliar 



 

 

 

 
 

 educação. experiências 

bem- sucedidas 

no sentido de 

contribuir para a 

diminuição das 

queixas 

escolares. 

    

 Investir em 

Formação 

Continuada nos 

espaços de 

Coordenação 

Coletiva. 

Divulgar/esclarec

er 

/sensibilizar 

sobre o trabalho 

realizado pelo 

SEAA na 

unidade de 

ensino. 

Oficinas 

realizadas pelo 

SEAA; Parcerias 

com Instituições 

ou profissionais 

das áreas de 

educação e 

saúde. 

Palestras; Rodas 

de conversa. 

SEAA em 

conjunto com 

Equipe Gestora. 

Mensalmente. De acordo com a 

necessidade da 

formação contínua 

e solicitação do 

corpo docente. 

3- 

Acompanhamento 

do Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

Meta 5 
 

Estratégia 5.1 
 

Estruturar os 

processos 

pedagógicos de 

alfabetização, 

nos anos 

iniciais do 

ensino 

fundamental, 

articulando-os 

com as 

Promover ações 

interventivas que 

possibilitem 

sanar as 

dificuldades 

mapeadas: 

Reagrupamentos, 

Projetos 

Interventivos, 

vivências, oficinas, 

outros. 

Palestras para 

pais e alunos; 

Oficinas 

realizadas pelo 

SEAA; Reunião 

Institucional; 

Participação em 

SEAA, Equipe 

Gestora, 

Professora da 

Sala de 

Recursos. 

Mensalmente.  
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 estratégias 

desenvolvidas 

na pré-escola, 

com 

qualificação e 

valorização dos 

professores 

alfabetizadores 

e com apoio 

pedagógico 

específico, a 

fim de garantir 

alfabetização 

plena de todas 

as crianças. 

Meta 2 
 

Estratégia 2.23 
 

Promover 

ações de 

prevenção e 

enfrentamento 

à 

medicalização 

indevida da 

educação e da 

sociedade, 

buscando 

entender e 

intervir em 

diferentes 

fatores sociais, 

políticos, 

econômicos, 

pedagógicos e 

 Estudos de 

Casos; 

Participação nos 

Conselho de 

Classe; 

Intervenções em 

parceria com as 

Unidades de 

Saúde (PSE). 

Intervenções 

nas turmas; 

Avaliações e 

Reavaliações 

dos alunos, 

Elaboração de 

relatórios e 

encaminhamentos
. 

   

Conhecer e 

acompanhar os 

estudantes com 

dificuldades de 

aprendizagem 

e/ou NEEs. 

Entrevistas, 

anamnese; 

orientações, 

atividades 

individuais e em 

grupo, 

devolutivas, 

encaminhamento

s, observações, 

análise de 

documentos do 

aluno; avaliação 

pedagógica; 

avaliação 

psicológica, etc. 

 

Observações e 

Psicóloga, 

Pedagoga, 

Orientadora 

Educacional, 

Professora 

SRG. 

Periodicamente e 

conforme o caso e 

a necessidade. 

Ocorrerá através 

da devolutiva ao 

longo de cada 

processo e/ou ao 

término de cada 

caso (nível). 
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 psicológicos que 

impliquem 

sofrimento de 

estudantes e 

profissionais da 

educação. 

Estratégia 2.26 

 avaliações 

encaminhadas 

pelo professor 

regente 

apresentando 

queixa escolar; 

Entrevista com a 

família; 

   

Ampliar 

atividades 

extracurriculare

s de incentivo 

aos estudantes 

e de estímulo a 

habilidades. 

Orientação ao 

professores com 

alunos em 

processo de 

investigação ou 

com diagnóstico. 
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ANEXO 1 – Índices da ANA 
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ANEXO 2 – Índices da Provinha Brasil 
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ANEXO 3 – Índices da Prova Diagnóstica 
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