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Apresentação 
 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 10 de Ceilândia, construída 

coletivamente com Docentes, Gestores, Equipe de Apoio, Sala de Leitura e 

Coordenação Pedagógica, visa organizar o Trabalho Pedagógico - processo de 

ensino e  de aprendizagem dos estudantes. Também objetiva integrar a 

comunidade escolare garantir os direitos de aprendizagens dos estudantes.  

Pautada nas Orientações Pedagógicas para a elaboração da Proposta 

Pedagógica (PP) e organização da Coordenação Pedagógica da escola, 

documento norteador da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF), a PP a Escola Classe 10 (EC 10) propõe um trabalho coletivo, onde 

alunos, professores, servidores e comunidade estejam unidos na promoção de 

ações para a Paz e Inclusão. 

Entendemos que a Educação é responsabilidade de todos, visando à 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber, respeitando o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, no intuito de valorizar o profissional de educação escolar e 

garantir educação pública de qualidade, democrática e gratuita. 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 10 de Ceilândia aborda a 

própria trajetória e da comunidade, fazendo um diagnóstico da realidade para 

que a escola conheça seus partícipes e pares; sua missão; os princípios que 

orientam a prática pedagógica; os objetivos que se pretendem atingir; as 

concepções teóricas do trabalho e suas fundamentações. Também apresenta a 

organização do trabalho pedagógico de todas as modalidades atendidas e 

equipes especializadas; a organização curricular do Currículo em Movimento; 

as estratégias de avaliação; o Plano de Ação implementado, acompanhado e 

avaliado a fim de validar a proposta. 

 

 

Histórico 
 

Constituição Histórica 
 

A Escola Classe 10, inicialmente chamada Escola Colorida e Praça, foi 

inaugurada no dia 30 de agosto de 1978. A Escola Classe 10 oferecia 
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atendimento para crianças da 1ª à 4ª séries e também para o Supletivo – fase 

2, no turno diurno, com 22 turmas. Nos anos seguintes também ofereceu 

atendimento à 5ª e 6ª séries até o ano de 1992. A partir deste ano, atendeu 

também supletivo – fase 1 e turmas do Pré-escolar com o “Projeto de Jornada 

ampliada”, funcionando no matutino, das 7h às 12h e no vespertino, das 13h às 

18h. 

O ano de 2006 é um marco importante para a Escola Classe 10 porque 

foi implantado o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA – ciclo de aprendizagem 

para a alfabetização, em que a criança iniciaria e consolidaria sua alfabetização 

em três anos, sem seriação/retenção. Em 2007, o Ensino Fundamental de 09 

anos entra em vigor e as crianças de seis (6) anos passam a integrar o primeiro 

ano, constituindo os anos Iniciais do Ensino Fundamental – agora, do 1º ao 5º 

ano. Os anos seguintes avançaram no atendimento de Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais – ANEE e também na Educação Infantil 

– etapa importante para o desenvolvimento das crianças. 

A Escola Classe 10 de Ceilândia é inclusiva atendendo alunos desde a 

Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental. As condições 

estruturais do prédio são consideradas razoáveis, graças ao compromisso e 

competência das equipes gestoras que por aqui passaram, ao zelo dos 

profissionais que nela atuam e atuaram. 

Atualmente, a conservação e limpeza da escola é terceirizada e 

realizada, desde 2018, pela empresa Real JG Serviços. Contamos com 

merendeiras terceirizadas da empresa Real e G&E. Busca-se, também, 

parcerias seja com a comunidade ou órgãos do Estado para a manutenção e 

melhorias da estrutura predial objetivando atender as demandas e 

necessidades da escola. Destacamos o compromisso desta direção em tornar 

realidade a posse da área total da escola buscando assim espaço para que os 

alunos possam desenvolver atividades físicas, objetivo alcançado em 2017. 

Esta Unidade Escolar conta com 61 funcionários que cumprem as 

seguintes funções: Diretor, Vice-diretor, Supervisor Pedagógico, professores, 

auxiliares de educação, merendeiras, técnico em gestão escolar (secretário 

escolar e Apoio à Direção), professor readaptado como apoio à direção, 

secretária escolar, coordenadores pedagógicos, monitor, vigias, agente de 

portaria, Pedagogo, Orientador Educacional e Professor Especialista em Sala 
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de Recursos, terceirizados e Educadores Social Voluntários. 

 
Caracterização Física 

 

• 1 almoxarifado 
• 1 banheiro adaptado ANEE 
• 1 banheiro feminino para 

estudantes com 5 box 
• 1 banheiro feminino para 

professores 
• 1 banheiro masculino para 

estudantes com 5 box 
• 1 banheiro masculino para 

professores 
• 1 bebedouro água gelada 
• 1 cantina 
• 1 copa professores 
• 1 despensa 
• 1 estacionamento 
• 1 parque infantil (5 brinquedos + 

piso emborrachado) 
• 1 pátio 
• 1 sala Coordenação/Reunião 
• 1 sala de atendimento 

SEAA – Serviço 
Especializado de 
atendimento a 
Aprendizagem 

• 1 sala de atendimento SOE – 
Serviço de Orientação 
Educacional 

• 1 sala de leitura/sala de vídeo 
• 1 Sala de Sala de 

Recursos. 
• 1 sala Depósito 
• 1 sala Direção 
• 1 sala multi-uso 
• 1 sala para reforço escolar 
• 1 sala Secretaria 
• 1 sala servidores 
• 1sala de Mecanografia 
• 20 salas de aula 
 

 

Estrutura Organizacional Pedagógica 
 
• 6 professores efetivos 
• 15 professores de contrato temporário 
• 02 Coordenadores Pedagógicos 
• 01 professor readaptado (Apoio à Direção) 
• 01 Orientadora Educacional 
• 01 Professora da Sala de Recursos 
• 01 Pedagoga 
• 02 professoras readaptadas atuantes na Sala de Leitura 
• Equipe Gestora: Diretora, Vice-Diretora, Supervisora Pedagógica e 

Secretária Escolar. 

 

Estrutura Organizacional administrativa 
 
• 04 auxiliares readaptados (Apoio à Direção). 
• 05 agentes de vigilância; 
• 06 funcionários da empresa REAL JG SERVIÇOS (terceirizados) 
• 02 funcionários da empresa G&E (terceirizados) 

 
 

Dados de identificação da EC 10 
 
 A Escola Classe 10 é uma escola pública, pertencente à Secretaria de 
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Estado de Educação do Distrito Federal, sendo referência pelo seu trabalho 

sério e de qualidade. É mantida por verbas do Governo Federal, através do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. A escola tem como 

fontes adicionais de verba o PDAF (oriundo de suplementação local) e o PDDE 

(oriundo da área federal). 

 A primeira professora a exercer o cargo de diretora da EC 10 foi a 

Senhora Célia Maria Marçal Miranda. Ao ser inaugurada, a escola possuía um 

quantitativo de 423 (quatrocentos e vinte e três) alunos, distribuídos em turmas 

de 1ª a 4ª série. 

 A Escola Classe 10 está localizada na EQNM 2/4 – Área Especial, 

Ceilândia Norte – Distrito Federal. Localização privilegiada em função do 

acesso ao centro da cidade. A circunvizinhança é composta por 

estabelecimentos prestadores de serviços, Bancos, Cartório Eleitoral, 

Delegacia da Criança e do Adolescente, 15ª Delegacia de Polícia, Feira Central 

de Ceilândia e comércios variados. 

 Situada em uma área de vulnerabilidade social, nas proximidades de 

alguns bares, além do trânsito de moradores de rua e usuários de drogas. 

Muitas vezes, os barulhos daqueles estabelecimentos chegam até as salas de 

aula e interferem na concentração e nas atividades.  

 Na frente da escola há uma quadra de futebol bastante utilizada pelos 

moradores, mas não pelas crianças da escola.  

A comunidade na qual a a EC 10 está inserida possui um perfil sócio-

econômico bem diversificado. Temos famílias que trabalham no comércio local, 

incluindo a feira permanente ou que dependem de programas como Bolsa 

Família; outras realizam trabalhos domésticos, principalmente, as famílias 

compostas apenas pela matriarca, o que é muito comum na comunidade. 

Temos também alguns estudantes que são filhos de servidores públicos. 

No início da sua fundação, a escola atendia somente alunos de 1ª a 4ª 

séries, entretanto, no ano seguinte à sua inauguração, aumentou o número de 

alunos para 814 (oitocentos e quatorze) e passou a ofertar também o Supletivo, 

com 231 (duzentos e trinta e um) alunos. Esses alunos foram distribuídos em 

30 (trinta) turmas, em 4 (quatro) turnos diferentes (diurno e noturno).  

 Em 1993, a escola passou a contar com apenas dois turnos (matutino e 

vespertino) e com as turmas de Educação Infantil e Ciclo Básico de 
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Alfabetização (CBA) a 4ª série. 

 Já em 1996, foi extinto o CBA e o ano letivo passou a contar com 200 

(duzentos) dias. No ano de 2000, a EC 10 passou a funcionar em jornada 

ampliada e a oferecer também turmas de aceleração destinadas aos alunos 

com defasagem escolar. No ano de 2001, foi ofertada a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), 1º segmento, mas essa modalidade deixou de ser oferecida no 

ano seguinte.  

 Em 2006, surgiu o Projeto Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) no Distrito 

Federal, sendo a cidade de Ceilândia pioneira na implantação do Projeto. Este 

tinha o objetivo de corrigir o fluxo de alunos com defasagem idade/série. No 

ano seguinte, a EC 10 trabalhou com as modalidades de ensino Educação 

Infantil, Ensino Fundamental de 8 anos e Ensino Fundamental de 9 anos, 

extinguindo, no ano subsequente, o ensino fundamental de 8 anos.  

 Em 2007, em virtude do bom desempenho dos alunos no Sistema de 

Avaliação da Educação Básica – SAEB, o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) da Escola Classe 10 foi o melhor resultado da 

Regional de Ensino de Ceilândia, por isso, a escola foi agraciada com o Projeto 

Um computador por Aluno (UCA) que foram entregues em abril/2010. 

Atualmente, a Escola Classe 10 atende a 424 alunos distribuídos em 

dois turnos (matutino e vespertino), nas etapas Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental A EC 10 é uma Unidade Escolar(UE) Inclusiva 

e atende também Alunos com Necessidades Educacionais Específicas (ANEE), 

com deficiências e/ou transtornos. 

 O primeiro nome que esta UE recebeu foi Escola Colorida e Praça, 

porque é composta por dois blocos, onde as salas ficam de frente. Tal formato 

favorece uma visão geral do ambiente, o espaço físico é utilizado para atender 

a comunidade escolar. A EC 10 não dispõe de uma quadra de esportes, e as 

atividades psicomotoras são realizadas no pátio coberto, de tamanho reduzido, 

que é também prejudicado pelo número de pilastras que sustentam o telhado. 

 A EC 10, além de contar com os colaboradores já mencionados conta 

ainda o apoio do Conselho Escolar, cujas funções são consultivas, 

deliberativas e fiscalizadoras. Possui como meta a necessidade de empreender 

uma proposta de trabalho coletivo, que fortaleça o indivíduo subsidiando-o para 

vencer os entraves que inviabilizam a construção de uma escola pública de 
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qualidade, pautada no exercício pleno da cidadania e como instrumento real de 

transformação social. A Escola Classe 10 de Ceilândia pauta o seu trabalho 

nos seguintes documentos: 

• Regimento da Rede Pùblica de Ensino do Distrito 

Federal Currículo em Movimento da Educação Básica 

das Escolas Públicas do Distrito Federal; 

• Estratégia Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização; 

• Estratégia de Matrícula para as Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal; 

• Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem, do Atendimento Educacional 

Especializado/Sala de Recursos e da Orientação 

Educacional; 

 

 Tais documentos, viabilizam a Orgnização do Trabalho Pedagógico 

(OTP), o fazer pedagógico, na construção de uma escola pública de qualidade, 

pautada no exercício pleno da cidadania e como instrumento real de 

transformação social. 

 A Escola Classe 10 tem como eixo norteador do seu trabalho a 

motivação da comunidade escolar, para quem é impotante informar-se através 

da leitura, buscar notícias e lazer nos jornais, interagir selecionando o que 

desperta interesse, ampliando a visão de mundo. 

 É importante ressaltar que tanto o Letramento (ler histórias e emocionar-

se,  descobrir a si mesmo pela leitura e pela escrita) quanto a Motivação 

(engajamento no processo da educação, compromisso, criatividade e 

afetividade no ato de ensinar) são importantes para aumentar a qualidade da 

educação pública. 

 Trabalhamos na concepção de educação em sua perspectiva integral, 

que propicia a valorização social e as aprendizagens de todos e todas em suas 

múltiplas dimensões, primando pela qualidade. Algumas variáveis interferem no 

cotidiano da EC 10, corroborando para que a filosofia, missão e objetivos não 

sejam atingidos plenamente.  
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 Podemos destacar a falta de acompanhamento familiar de muitos 

alunos, espaço físico inadequado ao desenvolvimento de certas atividades, 

entre elas reforço e psicomotricidade, falta de unidade nas relações 

interpessoais em dados momentos. Ainda assim, os esforços da Gestão, dos 

professores e dos estudantes, de toda a comunidade escolar da EC 10 têm 

como objetivo alcançar as metas do Plano de Ação. 

 
 

Diagnóstico da Realidade 
 
 Muitos fatores que contribuem para a falta de acompanhamento dos 

responsáveis da vida escolar das crianças, assim como compromete 

efetivamente a garantia dos direitos da criança referente à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária de 

acordo o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Os dados 

cadastrais não são atualizados na secretaria da escola, o que dificulta 

comunicação com a família quando necessário. A regularidade na frequência 

às aulas é um problema constante. A escola está atenta aos alunos faltosos 

buscando junto à família meios de atender à necessidade da criança e o 

comprometimento dos responsáveis. 

 A presença dos pais em eventos, reuniões, assembleias, convocações, 

entre outros, ainda é insatisfatória, porém tem crescido a participação. As 

ações demonstradas pelos pais e/ou responsáveis caracterizam desinteresse, 

descrédito e falta de consciência sobre o real valor da educação e da presença 

deles na vida escolar dos filhos, como partícipes do processo de crescimento e 

desenvolvimento das crianças. Consideramos essa ausência como um 

impedimento para a obtenção de melhores resultados no desempenho dos 

alunos. 

 Apesar dessa realidade, a comunidade possui cidadãos que desejam 

uma escola de qualidade, organizada e coerente para os seus filhos. O 

Conselho Escolar atua e participa das ações em prol da construção da 

identidade escolar, percebendo que é parte integrante e fundamental da EC 10. 

 O resultado das avaliações reflexivas realizadas nas assembleias com a 

comunidade escolar, bem como as reuniões ordinárias com o Conselho Escolar 
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expressam o crescimento no reconhecimento da importância das ações da 

escola na vida das crianças.  

 Essa localidade é carente de áreas que proporcionem atividades 

culturais, lazer e esporte. A única alternativa de divertimento é a rua e, muitas 

vezes, sem monitoramento de adultos. Observa-se que a maioria dos alunos 

não possuem a prática da leitura bem como o acesso a textos como jornais, 

revistas, livros, gibis, internet, entre outros. 

 

Perfil dos estudantes e da comunidade escolar 
 

A Escola Classe 10 de Ceilândia atende a comunidade de Ceilândia que 

mora nas proximidades da escola, bem como alguns alunos que moram no Sol 

Nascente. A comunidade apresentou-se heterogênea na formação familiar, 

nível de escolarização e econômico. As crianças têm entre 3,5 a 13 anos de 

idade. 

É importante salientar que os estudantes atuais têm irmãos ou parentes 

que estudam na escola e que pais, tios, outros parentes mais velhos já 

estudaram na escola. 

 
 

Função Social da Escola 
 

A escola tem por função social compartilhar o conhecimento, cujo ponto 

de partida sempre é uma visão global, difusa, que funcionará como uma 

oportunidade de o professor contextualizar o ensino buscando com o aluno e 

no aluno os conhecimentos prévios que este tem sobre o tema enfocado 

(contextualização/problematização). 

A escola precisa considerar as práticas culturais, sociais, políticas e 

econômicas, entre outras, que perpassam nossa sociedade e que estão no 

cotidiano daqueles que fazem escola. Aos poucos se é dado a devida 

importância à escola e à sua função educativa. Sendo possível observar sua 

expansão gradual acompanhada das necessidades instrumentais de produção 

social expressas curricularmente nos saberes úteis como ler, escrever e contar, 

elementos privilegiados nas práticas escolares nos anos iniciais do ensino 

fundamental e decisivos para o prosseguimento dos estudos. 



13 

 

A escola deve favorecer o desenvolvimento de uma visão crítica desses 

desafios, ou seja, deve ajudar os alunos a assumirem um posicionamento 

frente a eles como indivíduos e cidadãos. Portanto, as ações propostas pela 

escola devem priorizar as reais necessidades sociais e de aprendizagens dos 

nossos alunos, os quais deverão apropriar-se de conhecimentos conceituais, 

procedimentais e atitudinais que os possibilitem saber conhecer, saber fazer e 

saber ser. 

Desta forma, a Escola Classe 10 de Ceilândia buscar alcançar uma 

escola de qualidade, com todos os sujeitos envolvidos no processo da 

promoção da educação, formando sujeitos críticos com autonomia e aquisição 

de conhecimentos, quer seja em sala de aula, quer seja no convívio social. 

 
Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas 
 

Os processos de abertura política e democratização do ensino ocorridos 

em meados da década de 1980 exigiram mudanças nas concepções e práticas 

pedagógicas escolares no Brasil. Segundo as orientações do Currículo em 

Movimento do Distrito Federal, é preciso trabalhar conteúdos significativos, 

partir da realidade educacional existente, ampliar o trabalho com debates e 

discussões, aproximando teoria e prática com intuito de transformação. 

O Currículo em Movimento do DF, revisado em 2018, preconiza 

formação para Educação Integral; Avaliação Formativa; Pedagogia Histórico-

Crítica e Psicologia Histórico-Cultural; Currículo Integrado; Eixos Integradores 

(para os Anos Iniciais: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade; e, para os 

Anos Finais: Ludicidade e Letramentos) e Eixos Transversais (Educação para a 

Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; e 

Educação para a Sustentabilidade). 

A Educação Integral proposta no Currículo em Movimento do DF 

observa no planejamento, organização e execução os Princípios da 

Integralidade, da Intersetorialização, da Transversalidade, do Diálogo Escola e 

Comunidade, da Territorialidade e do Trabalho em Rede. 

A Educação Inclusiva e para a Diversidade para tratar das questões 

étnico-raciais na escola há que se observar as leis Lei 11.645/08, que torna 

obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as 
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escolas, bem como a lei 13.146/15 – que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) são de grande 

importância no ambiente escolar, a fim de promover os direitos de oportunidade 

e cidadania. 

O objetivo da educação inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, 

sem distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, 

permanência e promovendo seu processo de ensino-aprendizagem, bem como 

seu desenvolvimento global. Assim, a sala de aula do ensino regular 

representa o espaço real de inclusão no contexto escolar, uma vez que as 

diferenças se apresentam como fator que contribui para a convivência com a 

heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de enriquecimento. 

É importante destacar que o atendimento especializado não pode ser 

restrito às salas de recursos. Ele é abrangente em termos de estratégias 

pedagógicas, ações políticas e diversidade de recursos acessíveis, didáticos e 

pedagógicos que, juntos, possibilitam efetivação da proposta curricular para 

esse grupo de estudantes. Desta maneira, as turmas de reintegração inversa 

da Escola Classe 10 de Ceilândia atendem os estudantes, partindo do 

pressuposto que todos podem aprender, resguardando suas peculiaridades. 

Este trabalho pedagógico é organizado em conformidade ao Currículo em 

Movimento do DF. 

A Escola Classe 10 de Ceilândia, com intuito de promover uma 

educação de qualidade, propõe um currículo que socialize o conhecimento 

historicamente acumulado pela humanidade com as classes menos favorecidas 

economicamente. A democratização do ensino permite a flexibilidade e 

mudanças necessárias que garantam, neste espaço escolar, vivências 

significativas voltadas para construção de novos conhecimentos e para a 

formação humana de nossos alunos, tendo o estudante como foco principal 

que concebe toda a ação pedagógica pensada e refletida na escola. 

 

 

Missão, Objetivos Institucionais e Estratégias de Ação 
 

Em consonância com o PPP Professor Carlos Mota (2011), a escola em 

como missão proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument


15 

 

voltada à formação integral da criança, para que esta tenha condições de atuar 

como agente de construção científica, cultural e política da sociedade. 

 

 Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à 

formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de 

construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no 

decorrer do percurso escolar de todos os estudantes.  

 

 Combater o analfabetismo, o abandono, a retenção, a evasão escolar e 

a distorção idade-série;  

 

 Assegurar a formação integral na perspectiva da cidadania, diversidade 

e sustentabilidade humana;  

 Propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da 

comunidade escolar e da sociedade civil;  

 
 

Fundamentos teórico-metodológicos 
 

Na perspectiva da Teoria Crítica, são considerados na organização 

curricular conceitos, como: ideologia, reprodução cultural e social, poder, 

classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, 

emancipação e libertação, currículo oculto, resistência.  

A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, 

experiências e percepções construídas pelo estudante em sua trajetória 

pessoal e acadêmica e que é transposto para o estudo dos conhecimentos 

científicos. Considerar a prática social como ponto de partida para a construção 

do conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da 

articulação dialética de saberes do senso comum, escolares, culturais, 

científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O trabalho pedagógico 

assim concebido compreende que a transformação da prática social se inicia a 

partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediação 

entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem 

construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. 
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Assim sendo, a EC 10 busca organizar seu trabalho pedagógico de 

forma a atender os filhos e filhas de trabalhadores  ofertando  possibilidade de 

emancipação pelo conhecimento e traga o desenvolvimento integral do 

estudante. 

 

 

Organização do Trabalho Pedagógico da Escola - OTP 
 

Em acordo com o Currículo em Movimento do DF, Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar e Diretrizes de Avaliação Educacional, 

todos estes documentos norteadores da SEEDF, a Escola Classe 10 atua em 

regime anual, atendendo o estudante cinco horas diárias na Educação Infantil 

(4 e 5 anos) e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

Esta Proposta Pedagógica é uma ferramenta de planejamento e 

orientação dos trabalhos pedagógicos realizados ou em construção na Escola 

Classe 10 de Ceilândia e como tal, requer que as ações propostas sejam 

referência para o trabalho a ser desenvolvido nesta Unidade Escolar. Devido a 

sua dinamicidade e urgência nessa construção, faz-se necessário a 

avaliação/reestruturação a partir de novas ações que devem ser implantadas a 

partir dos estudos e discussões. A escola ergue-se sob o pressuposto de 

transformar crianças em estudantes. 

A Escola Classe 10 de Ceilândia organiza-se em Ciclos, conforme o 

Currículo em Movimento do Distrito Federal. Dessa forma, a OTP é feita por 

meio de projetos planejados durante a Semana Pedagógica do ano letivo em 

curso, com participação de professores, coordenadores e membros da equipe 

diretiva, estes, com vistas ao aprimoramento do conhecimento. 

Cada vez mais fica claro que a escola deve abrir-se à participação de 

todos os segmentos que constituem a comunidade escolar, para que estes 

tenham voz e sejam capazes de contribuir nas discussões que orientarão as 

tomadas de decisões, já que buscamos uma transformação nos sujeitos. 

Organização Curricular. 

O trabalho pedagógico da Escola Classe 10 está pautado na prática 

pedagógica voltada para os ciclos, baseada em projetos que visem à leitura, 

escrita e letramento linguístico-matemático, dentro da perspectiva da 
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autonomia e criatividade. Valoriza-se o planejamento diário, onde é enfatizado 

o momento da coordenação pedagógica. A ressignificação desse trabalho 

observa-se diretamente para assegurar o sucesso dos estudantes em 

consonância com a PP desta Unidade Escolar. Esse sucesso se dá a partir das 

leituras feitas nas avaliações externas: busca-se melhorar o trabalho e a prática 

pedagógica, levando ainda em consideração a frequência, rendimento e 

participação nas atividades propostas. 

 
Objetivo Geral 

 
Proporcionar, com ações pedagógicas desenvolvidas na EC 10, 

aplicadas ao triênio (2018–2021), uma educação de qualidade, visando atender 

o desenvolvimento integral do educando para que este aproprie-se do 

conhecimento e seja um transformador da sociedade em que vive.. 

A organização dos direitos de aprendizagem estão de acordo com o 

Currículo em Movimento do DF/2018 e distribuídas nos bimestres. 

 
Desperte o Super Poder que existe em Você! 

 
Vivemos uma realidade em que tudo parece mais difícil. Estamos 

cercados de notícias ruins, que nos deixam para baixo. Uma espécie de caos 

que nos faz questionar o sentido da vida, qual direção seguir. Desta forma, a 

Escola Classe 10 de Ceilândia, visando à valorização da comunidade escolar, 

em especial os docentes, objetiva sensibilizar para o reconhecimento de 

virtudes e boas ações para consigo e para os outros. 

Assim, temos a oportunidade de usar nossa melhor versão, com 

inteligência emocional e cognitiva. Despertar o super poder é uma habilidade, 

um talento que permite fazer a diferença no dia a dia. 

De acordo com o Dicionário online de Português, “Super-herói – s.m. 

Personagem de origem fictícia ou caráter ficcional, presente em histórias em 

quadrinhos, filmes, teledramaturgia etc., geralmente com super poderes ou 

poderes sobre-humanos cuja capacidade é combater o mal. Fig. Sujeito que 

possui características de um super-herói”. Ao analisar nosso cotidiano, cada 

um é capaz de identificar alguma atividade que faz bem, que se realiza em 

fazê-la, que causa o bem a outra pessoa. E isto é extraordinário. 

“Desperte o super poder que existe em você!” será o tema gerador do 
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ano de 2020 em nossa escola, atendendo às nossas demandas e ao Plano de 

Ação, com o propósito de elevar a autoestima, ampliar o senso de 

responsabilidade, crescer e vencer um obstáculo, alcançar sucesso e 

felicidade. 

No 1º bimestre trabalharemos o “EU”. Ao invés de identidade secreta, a 

Identidade Descoberta. Os docentes abordarão este tema lançando mão de 

ferramentas e estratégias em que os estudantes possam se sentir fortalecidos, 

encontrar seu poder, de modo a sentir-se especial, um super-herói. Poderão 

também ajudar os colegas nesta busca. 

Já descoberto o super poder será necessário usá-lo para o bem, ajudar, 

proteger, com ações colaborativas tanto na classe e na escola quanto no 

ambiente fora da escola. Respeitar a diversidade, as peculiaridades alheias, 

buscando igualdade de oportunidades. No 2º bimestre, as Boas Ações 

moverão os super-heróis rumo ao reconhecimento social das habilidades e 

talentos dos estudantes, professores e familiares ou mesmo de uma pessoa 

considerada um super-heroi. Levantar possibilidades e transformá-las em 

metas a serem alcançadas despertarão o sentido de união, depende-se do 

outro para viver em harmonia, em paz. As crianças e/ou responsáveis deverão 

compartilhar seu super poder com os outros. 

No 3º bimestre, já descoberta a Identidade e talentos e também seu uso 

para paz e a aprendizagem. Sentindo-se capaz, em sua melhor forma, melhor 

versão, será a hora de Super Poderes: ATIVAR. Fazer a mudança acontecer 

na escola, na família, na vida. Ter um propósito, um objetivo para ser norte na 

vida do estudante. Contar com cada elo da corrente para, no 4º bimestre, poder 

formar a Liga do Bem, sendo solidário e generoso, para compartilhar saberes e 

experiências, adotar boas práticas de sustentabilidade, de estudo, de cidadania 

e de bons valores na vida social. 

Algumas histórias serão narradas no Momento Cívico para subsidiar o 

trabalho pedagógico. Abaixo, uma lista com a bibliografia indicada. Você, 

professora, pode também lançar mão do seu repertório literário pessoal. 

 
Bibliografia Sugerida 

 

 A história de Ppibi – Song Jin-heon 

 A liga dos dragões extraordinários – Glaucia Lewichi 
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 A menina inteligente – Ilan Brenmam e Adriana Keselman 

 A verdade segundo Arthur - Tim Hopgood e David Tazzyman 

 As girafas metidas da montanha – Bill Borges 

 Aventuras de Julieta – Ziraldo 

 Bruno e João – Jean Claude R. Alphen 

 Caderno sem rimas da Maria – Lázaro Ramos 

 Casa de papel – Luiz Raul Machado e Mariana Massarani 

 Catando piolhos contando histórias – Daniel Munduruku e Maté 

 Diversidade – Tatiana Belinky 

 Drufs – Eva Furnani 

 Fidenco – Sonia Junqueira 

 Li M’in uma criança de Chimel – Rigoberta Menchú e Dante Liano 

 Lilás – Mary E. Whitcomb e Tara Calahan King – Abertura do projeto: 

03/03/2020 

 Maria Mudança – Manuel Filho e Veridiana Sarpelli 

 Marilu – Eva Furnari 

 Meu crespo é de rainha - Bell Hooks 

 Meu lugar no mundo – Sulamy Katy 

 Minha mãe não é legal – Tradução Andreia Nascimento 

 O barco dos sonhos – Rogerio Coelho 

 O caso do Bolinho – Tatiane Belinky 

 O faraó e o homem dos figos – Ilan Brenman 

 O heroi imóvel – Rosana Amanda Strausz e Rui de Oliveira 

 O homem que espalhou o deserto – Ignácio de Loyola Brandão 

 O menino de calça curta – Flavio de Souza 

 O menino do dinheiro em cordel – Reinaldo Domingos e José Santos 

 O menino que florescia Jen Wojtowicz e Steve Adams 

 O rei de quase tudo – Eliardo França 

 Para aqueles que querem voar – Tradução Ana Motara 

 Paz – Angela Leite Souza 

 Quem és tu – Marcelo Cipis 

 Reizinho mandão – Ruth Rocha 

 Talvez – Guido van Genechten 

 Vovô é um super-heroi – Fernado Aguzzoli e Juan Chavetta 
 
 

Plano de Ação Da Supervisão Pedagógica e Coordenação 
 

- O QUE -PARA QUE -COMO -QUANDO 

 
Atendimento ao e-
ducando  

 

 Sanar para proble-
mas de leitura, escrita 
e aprendizagem.  
Promoção do edu-
cando com qualidade 
de ensino. Permanên-
cia do educando na 
escola.  
 

 Atendimento indivi-
dual e coletivo  
 

 Durante o ano todo  
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Atendimento e asses-
soria aos professores  
 

 Efetivação da PP 
Apoio ao professor na 
hora atividade.  Su-
porte didático, meto-
dológico e técnico.  
 

  Atendimento indivi-
dual e coletivo na ela-
boração das ativida-
des;  
Encontros de forma-
ção e reflexão de es-
tudo.  
 

Durante o ano todo  
 

Atividade da escola  
 

Enriquecimento curri-
cular.  
Incentivar a participa-
ção dos professores, 
alunos , pais e comu-
nidade escolar.  
 

Atividades Interdisci-
plinares envolvendo 
alunos professores.  
 

 Durante o ano todo  
 

 Avaliação de todas 
as atividades desen-
volvidas pela:  
 
-Direção,  
-Equipe Pedagógica,  
- Professores,  
- Funcionários  

 Garantir a Gestão 
democrática.  
 

Auto-Avaliação; Ques-
tionamentos;  
Posicionamento dos 
pais.  
 

Final de cada semes-
tre  
 

 Buscar um relacio-
namento efetivo junto 
ao Conselho Escolar, 
pais , professores, 
funcionários e estu-
dantes.  
 

 Conhecimento e par-
ticipação do processo 
Educacional da esco-
la;  
 Incentivo ao com-
prometimento de to-
dos com as ações 
desenvolvidas na es-
cola.  
 

Capacitação,  
Reuniões ordinárias e 
extraordinárias.  
 

Quando se fizer ne-
cessário.  
 

Coordenar o Conse-
lho de Classe  
 

Auxiliar os professo-
res a refletir e reavali-
ar o processo ensino 
aprendizagem;  
 

Escuta e acompa-
nhamento das inter-
venções sugeridas ao 
grupos responsáveis. 
 

 Bimestralmente  
 

Encaminhar para au-
las de reforço, alunos 
com dificuldades de 
aprendizagem.  
 

Garantir e contemplar 
ao educando a apro-
priação básica neces-
sária;   
Ajustar o processo 
ensino-aprendizagem 
á sua série;  Melhorar 
o seu esenvolvimento 
integral.  
 

Acompanhamento 
individual e coletivo 
pelo pedagogo e pro-
fessor de sala, e tam-
bém, o qual se dispu-
ser para fazer esse 
trabalho.  
 

 
Durante o andamento 
do ano letivo. Ou as-
sim que apresentar 
necessidades.  
 

 Formação e reuniões 
de pais.  
 

Informações sobre:  
 Organização escolar;  
Acompanhamento 
pedagógico dos filhos;  
Repasse de informa-
ções;  Avaliação do 

 Palestras;  
 Reuniões;  
 Buscando parcerias; 
Festas.  
 

 Durante o ano todo  
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trabalha pedagógico e 
administrativo;  Parti-
cipação dos pais em 
palestras e eventos 
da escola.  
 

Garantir aos alunos a 
aquisição do conhe-
cimento cientifico  
 

Para que os estudan-
tes possam argumen-
tar e intervir de forma 
significativa na comu-
nidade em que vive e 
na sociedade em ge-
ral.  
 

Acompanhamento no 
desenvolvimento do 
planejamento; Traba-
lho junto aos profes-
sores, Equipe Peda-
gógica e Direção;  
Formação continuada 
(estudo individual e 
coletivo);  
 

 Durante o ano  
 

 Organização e a-
companhamento dos 
espaços e tempos 
pedagógicos na esco-
la.  
 

Proporcionar aos pro-
fessores, alunos e a 
comunidade escolar 
espaços que auxiliem 
os mesmos, facilitan-
do a aprendizagem, a 
participação e a efeti-
vação do P.P.P. da 
escola.  
 

Organizar 
 Sala de aula,  
 Acervo da Biblioteca,  
Secretaria,  
Laboratório de Infor-
mática  
Calendário Escolar,  
Matriz Curricular,  
Horário,  
Materiais Didáticos 
Pedagógicos,  
Murais, etc.  

 Conforme cronogra-
ma anual.  
 

Planejar e coordenar 
reunião pedagógicas, 
grupos de estudos e 
oficinas  
 

 Para que aconteça a 
formação continuada.  
 

 Encontros;  
Reuniões;  
Grupos de estudos;  
 

Durante o ano todo  
 

Recursos áudio visu-
ais e materiais 
 

Para garantir seu cu-
nho pedagógico, co-
mo recurso metodoló-
gico, utilizado pelos 
professores.  
 

 Através de crono-
grama, agendamen-
tos, objetivando sem-
pre os conteúdos a 
serem trabalhados.  
 

 O ano todo  
 

 

Educação Infantil: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir 
 

A Educação Infantil, como primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade 

em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social. Organiza-se 

em creche e pré-escola. O trabalho com crianças pequenas necessita de ações 

complementares e conjuntas que envolvam a família, a comunidade e a escola. 

A Escola Classe 10 de Ceilândia desenvolve ações de envolvimento 

familiar no ambiente escolar, facilitando assim o pleno desenvolvimento 
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escola/família. A cultura da infância, a ser cultivada por essa UE, coloca a 

brincadeira como meio de expressão, aprendizagem e desenvolvimento, 

garantindo a cidadania infantil; reconhece a necessidade de interações entre os 

pares etários, os adultos e os objetos, permitindo a exploração do mundo; 

associa as possibilidades da criança de ser cuidada e de ser educada, criando 

um ambiente seguro, estimulante, acolhedor, instigante, protegido, alegre. 

 

Organização escolar em ciclos 
 

A Escola Classe 10 de Ceilândia aderiu em 2013 a proposta de Ciclos 

de Aprendizagem. De acordo com as Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental: 

 

“..organização do tempo e espaço escolares, tendo em vista o 
atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos 
estudantes, considerando a lógica do processo, a utilização de 
pedagogias diferenciadas sustentadas no trabalho coletivo, 
avaliação diagnóstica , formativa e processual, que garantam 
as aprendizagens e a progressão de todos os estudantes 
matriculados nas unidades escolares.(p.02)” 

 

A proposta de trabalho em ciclos deve considerar uma ação didática e 

pedagógica sustentada nos eixos estruturantes (cidadania, letramentos e 

ludicidade), de forma interdisciplinar e contextualizada, ou seja, articulando 

entre os componentes sem desconsiderar as especificidades de cada um, indo 

ao encontro do que é significativo para o estudante. 

 

Ensino Fundamental: Bloco Inicial de Alfabetização - BIA 
 

O ensino fundamental, segunda etapa da educação básica, foi ampliado 

para nove anos em 2005 no DF e, nacionalmente, em 2010, conforme 

Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Uma escola de qualidade tem em 

sua concepção uma educação voltada para os direitos humanos. Esses direitos 

podem ser assim entendidos: não basta garantir tempo ampliado de 

escolarização para crianças e adolescentes, é preciso assegurar, a todo tempo, 

espaços resignificados de convivência escolar e oportunidades concretas de 

aprender, pautadas no sucesso acadêmico e no reconhecimento e na 

valorização da diversidade. 

Levar em consideração as 4 práticas de alfabetização é ponto 
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indispensável que o Bloco Inicial de Alfabetização busca conceber. Lembrando 

que o uso destas quatro práticas direciona o “alfabetizar letrando” essencial 

nos dias atuais.  

 Prática da Leitura e interpretação; 

 Prática da Produção textual; 

 Prática da Análise Linguística; 

 Prática da sistematização para o domínio do código. 
 

Dessa forma, a EC 10 propõe um trabalho inovador, diferenciado e 

diversificado, porém pautado nas diretrizes e metas do Bloco Inicial de 

Alfabetização, assim como, o trabalho pautado no Currículo em Movimento 

do DF, onde os profissionais da escola têm plena consciência da importância 

do “educar para a vida” e da importância do trabalho diversificado, diferenciado, 

planejado e responsável. 

1. Reagrupamentos: Acontecem bimestralmente, em um período de 1 (uma) 

semana ininterrupta. O reagrupamento acontece por níveis. Esses níveis são 

organizados a partir da leitura de um livro. Logo em seguida, é realizado o teste 

da psicogênese e os alunos serão organizados por níveis. As atividades 

didático-pedagógicas são planejadas pelos professores, coordenadores, 

supervisão pedagógica e pedagoga. Participam as turmas da Educação Infantil 

ao 5º ano. 

2. Projeto Interventivo: Realizado com alunos do 1º ao 5º ano, após serem 

esgotadas todas as ferramentas de auxílio para que o aluno avance na 

aprendizagem dos conteúdos propostos. (o projeto acontecerá semanalmente), 

focando nas dificuldades específicas por grupo de alunos. O projeto é realizado 

com auxílio dos coordenadores, supervisora pedagógica e professora. 

3. Aula de Reforço: oferecido aos alunos do 1º ao 5º ano que apresentam 

dificuldades de aprendizagem e necessitam de atendimento individualizado. O 

reforço acontece semanalmente com a duração de 1h e 30min. 

4. Projetos de Leitura: Mala Viajante e Indo Além de mim – fomento da leitura 

e empréstimo de livros do acervo escolar da Sala de Leitura. 

 

Ensino Fundamental – 2º Bloco do 2º Ciclo - 4º e 5º anos 
 

A partir de avaliações realizadas nos últimos anos, como a Provinha 

Brasil e a Prova Brasil, verificou-se que o desempenho dos estudantes em 
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relação à leitura e à escrita precisam estar em constante construção de ações 

e de trabalhos voltados aos multiletramentos. Sabe-se que nos 4º e 5º anos, é 

de extrema importância a discussão sobre os ciclos de aprendizagem, pois 

estão previstos na LDB. Assim, a escola busca superar dificuldades com 

relação à retenção e reprovação, com estudos e formação de professores, 

estudos esses, voltados ao Currículo em Movimentodo DF, formação 

continuada e estudo nas coordenações coletivas. Dessa maneira 

compreendemos que é de fundamental importância garantir o direito e a 

aprendizagem aos alunos, de forma eficaz, comprometida e de qualidade. 

 

Formação continuada dos professores 
 

Os professores da instituição são incentivados a participar de cursos, 

palestras, convenções, feiras culturais, entre outros, oferecidos pela SEEDF e 

a EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação). Os 

estudos realizados nas coordenações coletivas são de grande importância para 

o enriquecimento do trabalho e das ações pedagógicas realizadas pelos 

docentes. 

 

Outros Profissionais 
 

Serviço de Orientação Educacional – SOE 

 
O Serviço de Orientação Educacional é composto pelo Pedagogo-

Orientador Educacional, profissional concursado e parte integrante da equipe 

pedagógica da unidade escolar. Desta forma, a práxis do Pedagogo-Orientador 

Educacional identifica-se com a necessidade de articular-se prioritariamente ao 

trabalho de cunho coletivo e em parceria, dentro e fora da escola, com o 

desafio de dialogar e de se perceber em rede, por meio da especificidade de 

sua ação e função. 

O Serviço de Orientação Educacional se divide em ações, sendo elas: 
1. Ações para a Implementação do SOE - reorganizar e sistematizar as 

ações do Serviço de Orientação Educacional; 

2. Ações no Âmbito Institucional - Conhecer a clientela que será 

acompanhada pelo Serviço de Orientação Educacional; 

3. Ações junto ao Corpo Docente - Integrar as ações do SOE ao corpo 

docente, viabilizando o desenvolvimento integral do aluno; 
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4. Ações junto ao Corpo Discente - Contribuir para o desenvolvimento 

integral do aluno, ampliando as suas possibilidades de interagir no meio 

escolar e social, como ser autônomo, crítico e participativo; 

5. Ações junto à Família - Participar ativamente do processo de 

integração família/escola, de forma a favorecer o desenvolvimento integral dos 

filhos. 

6. Ações na área de Estágio Supervisionado em OE - Subsidiar 

estudantes da área de orientação educacional; 

7. Ações junto à Rede Social - Integrar ações do Orientador 

Educacional com outros profissionais da instituição educacional e instituições 

especializadas. 

Na Escola Classe 10, o SOE tem como foco os quatro pilares da 

educação, principalmente, o “Aprender a Ser e Aprender a Conviver”, 

promovendo ações reparadoras, bem como preventivas, com temas que se 

caracterizam por um conjunto de assuntos que aparecem transversalizados em 

áreas determinadas do currículo, que se constituem na necessidade de um 

trabalho de temáticas sociais e outros, a citar: bullying, preconceito, 

sexualidade, regras de convivência, prevenção ao abuso sexual, hábitos de 

higiene, hábitos de estudos, dentre outros. 

 
Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos - AEE/SR 

 
A Sala de Recursos é um espaço de compreensão, investigação dos 

processos cognitivos, sociais e emocionais, na busca pela superação das 

necessidades de aprendizagem, bem como um lugar para o desenvolvimento 

das potencialidades, em seus diversos âmbitos, maximizando as 

possibilidades dos alunos com necessidades educacionais especiais – ANEE. 

Os ANEE que frequentam o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) da Sala de Recursos Generalista no ano de 2020, terão atendimento 

duas vezes por semana. Os alunos serão atendidos individualmente, conforme 

cronograma elaborado e repassado às famílias, entregue aos professores 

regentes, supervisão, direção escolar e coordenadores intermediários do 

ensino especial da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia - CREC. 

Além das atividades diversificadas com os ANEE, a Sala de Recursos 

participará, quando necessário, de atividades coletivas com os demais alunos 
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da escola, visando à sensibilização das diferenças entre as pessoas. 

Os alunos durante o AEE desenvolverão atividades com os mais 

variados materiais e recursos pedagógicos disponíveis por meio de 

atendimento diferenciado e adequado a cada necessidade ou deficiência, 

observando para isso suas limitações e habilidades. 

O professor acompanhará, conforme necessidade, os ANEE em 

atividades na sala de aula, avaliações, recreio e momentos pedagógicos com 

os professores regentes, em seu planejamento de atividades, orientando e 

traçando procedimentos e estratégias de acordo com a OTP. 

A Escola Classe 10 de Ceilândia atende os ANEE em turmas de 

Integrações Inversas nas diversas áreas DI (deficiência intelectual), DF 

(deficiência física), TGD (s e DMu (deficiências múltiplas).  

Trabalhamos para tornar a EC 10 um ambiente inclusivo capaz de 

atender a toda essa diversidade de necessidades especiais. 

 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA 

 
As metas do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem são: 

 

 Assessorar o trabalho coletivo participando com os demais profissionais da 

EC 10 da construção de estratégias alternativas de ensino, de forma a superar 

os obstáculos na aquisição do conhecimento dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, visando à melhoria da qualidade do processo, por meio de 

avaliações interventivas, preventivas e institucionais; 

 Acompanhar do processo de ensino e de aprendizagem; 

 Apoiar a comunidade escolar no processo de inclusão do aluno com 

necessidades educacionais especiais; 

 Avaliar e intervir junto aos estudantes com suspeitas de Necessidades 

Educacionais Especiais, defasagem em idade e ano, multirrepetência, 

fragmentação do processo de alfabetização e dificuldades no processo de 

aprendizagem de acordo com as orientações do Programa de Intervenção das 

Queixas escolares - PAIQUE, organizando os registros interno e externo 

(Relatório de Intervenção Educacional); 

 Sensibilizar as famílias quanto à participação no processo educacional dos 

filhos; 

 Evidenciar contradições entre as normas, práticas educativas e os discursos 
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dos profissionais, contribuindo para análise das rupturas e para reformulações 

institucionais; 

 Apoiar o processo de ensino-aprendizagem por meio de acompanhamento e 

intervenção junto ao professor em sala de aula, bem como acompanhamento 

de estudantes individualmente ou em grupo, caso seja necessário, a fim de 

possibilitar o desenvolvimento e aprendizagem ao estudante; 

 Orientar os docentes envolvidos no processo ensino-aprendizagem sobre a 

utilização de estratégias e metodologias específicas para favorecer a prática 

pedagógica e o desenvolvimento dos alunos que foi solicitado apoio específico, 

por meio de entrevista, oficinas, reuniões, encontros pedagógicos e estudo de 

caso; 

 Promover aprofundamento teórico e prático da atuação profissional através de 

grupo de estudo sistematizado (entre equipes). 

 
Atuação de Educadores Sociais Voluntários e dos Monitores 

 
Os Educadores Sociais Voluntários são responsáveis para auxiliar os 

professores e alunos com deficiências nas atividades diárias. Atualmente 

contamos com 05 monitores voluntários. 

É uma ação voluntária na forma da Lei nº 9.608/1998, portanto, não 

gerando vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista. Na 

SEEDF, a Portaria nº 13 de 24/01/2020 institui o Programa do EVS. A carga 

horária diária de voluntariado terá a duração de no máximo 4 (quatro) horas, de 

segunda a sexta-feira, em dias letivos e em dias destinados à reposição do 

calendário, quando houver, estabelecida de comum acordo com a Unidade 

Escolar. 

Em nosso quadro de funcionários, temos um monitor de gestão 

educacional responsável por executar, sob orientação da equipe escolar, 

atividades de cuidado, higiene e estímulo das crianças. 

 

Plano de Transição entre Etapas e Modalidades 

 
A escola procura atender o estudante em suas necessidades. Sendo 

assim, faz necessário buscar adequar-se no que diz respeito à finalização de 

um ciclo e início de outro. A Escola Classe 10 de Ceilândia busca atender seus 
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professores e estudantes nos seguintes cronogramas: 

 
Cronograma do Plano de Transição Escolar 

 
 

1. Lar ou maternal/Educação Infantil/Pré-escola 
 

Tempo Ação Envolvidos 

Primeira e 
segunda 

semanas letivas 

Atividades Lúdicas sobre uso do 

caderno, livro didático consumível, 

rotina da classe e atividades 

avaliativas. 

Supervisão, 
coordenação, SOE, 
SEAA, professoras e 

alunos do 1º ano da EC 
10 

 
2. Educação Infantil Pré-escola/1º Ano 

 

Tempo Ação Envolvidos 

Primeira 
semana letiva 

de 2020 

Atividades lúdicas sobre  

a rotina, espaços e tempos 

escolares 

Supervisão, 

coordenação, SOE, 

SEAA, professoras e 

alunos do 1º ano da EC 
10 

 
3. 5º Ano/Sequencial 

 

Tempo Ação Envolvidos 

Meses  
outubro e 
novembro 

1. Bidocência na classe 
Professores do 5º ano 
(mat e vesp) 

2. Reunião no CEF 35 para acertar 

ações do projeto de transição 

CEF 35 – Vice-

Diretor  e 

Coordenadora 

EC 10 – Supervisora 

Pedagógica e 

Orientadora 

3. Bidocência na classe 
Professores do 5º ano 

(mat e vesp)  

4. Convocação para visitação de 

pais e alunos da EC 10  

ao CEF 35 

Direção, pais e alunos 

da EC 10. 

5. Bidocência na classe 
Professores do 5º ano 

(mat e vesp) 

Mês 
de novembro 

6. Visitação dos pais e alunos da 

EC 10 ao CEF 35 

Orientadora, professoras, 

coordenadora, Pais e 

alunos da escola Classe 10 

e Direção do 

CEF 35 

Mês de 
dezembro 

7. Avaliação da visita e tira-
dúvidas 

Orientadora, 

coordenadora e 

supervisora 

pedagógica, 

professoras e alunos 

da EC 10. 
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Estratégias de Avaliação 
 

Devemos observar os três níveis da avaliação: aprendizagem, 

institucional, e em larga escala (ou de redes), tendo a função formativa como 

caminho para que esses três níveis comprometam-se com a garantia das 

aprendizagens de todos, de forma integral.  

A Avaliação é formativa em todas as suas nuances, tendo sua 

abordagem como documento norteador o Currículo em Movimento que merece 

destaque, pois, diz respeito a um processo amplo e abrangente que abarca 

todas as ações desenvolvidas na ação pedagógica, assim como todos os 

sujeitos nele envolvidos. Acreditamos ser a avaliação formativa, quando temos 

a partir dela as devolutivas com feedback aos envolvidos, utilizando assim as 

ferramentas adequadas para a melhoria de futuros resultados.  

Assim, a escola tem lançado mão de práticas avaliativas com intenção 

formativa, tais como: diário de bordo, observação diária em sala de aula, teste 

da psicogênese (desta forma proceder a intervenções mais significativas no 

processo ensino-aprendizagem), níveis textuais, portfólio, atividades individuais 

e em grupo, relatório descritivo do(a) estudante, prova, auto avaliação e 

reflexão sobre a prática pedagógica e a aprovação e a retenção se dará de 

acordo com o resultado da junção dessas práticas.  

Na Educação Infantil a avaliação se dará principalmente pela 

observação sistemática, registros em caderno, fichas, relatórios, portfólios, sem 

objetivo de promoção.  

Na Educação Especial, a avaliação deve ser considerada, observando 

as especificidades de cada estudante.  

Avaliar cada situação de acordo com a necessidade do estudante 

conduz a escola a estratégias de intervenção no que se e refere às 

necessidades educacionais específicas, seja por meio das orientações 

recebidas por profissionais especializados e/ou pelo conhecimento e prática 

adquiridos na relação diária entre escola e estudante, com o objetivo de 

garantir o direito de educação para todos. Segundo os PCN’s as adaptações 

curriculares definirão a adequação de forma a tornar o currículo apropriado ao 

estudante com deficiência, TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento) e 

AH/SD (Altas Habilidades/Superdotação). 
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 Nos Registros de Avaliação – RAV deverão constar todas as 

informações referentes às aprendizagens já construídas e aquelas ainda não 

construídas por ele, bem como as intervenções necessárias à sua progressão 

no processo de ensino aprendizagem, de forma que tenhamos na escola um 

ambiente que foque no sucesso escolar, assegurando a progressão continuada 

das aprendizagens pelo estudante.  

A educação que acreditamos se constrói nos espaços de convivência da 

nossa vida, onde toda a comunidade escolar torna-se corresponsável para que 

o currículo se materialize. Cumprindo o papel que cabe à EC 10, se faz 

necessário constituir comunidades de aprendizagem, oportunizando a todos a 

aquisição de conhecimentos significativos. Pensar sobre o papel que a 

educação cumpre na atualidade requer pensar sua função, sua organização e 

o envolvimento dos sujeitos. Requer, sobretudo, pensar nas realidades que 

vivem e convivem no espaço escolar. 

Neste sentido, é que a EC 10 planeja, organiza e pauta suas ações 

pedagógicas nas reflexões, nos debates e estudos realizados principalmente 

nas coordenações coletivas que, por sua vez, representa um espaço 

privilegiado de encontros e debates de ideias, onde o objetivo é orientar o 

trabalho pedagógico de forma organizada e democrática. Nessa perspectiva, a 

organização do trabalho pedagógico fundamenta-se nas concepções do 

Currículo em Movimento do DF, que se orienta pela Teoria Crítica e tem como 

base teórico-metodológica a Pedagogia Histórico-crítica e a Psicologia 

Histórico-cultural corroborando com a expressão dos Quatro Pilares da 

Educação “Pós-Moderna’’ descritos no relatório para a Unesco, da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI. 

Nesse contexto, a escola enquanto lócus de formação possibilita o 

exercício da cidadania e a busca por uma sociedade mais justa e humana. 

Para alcançar a educação transformadora que se almeja para a escola pública, 

é necessário que todos os inseridos no contexto escolar compreendam seu 

papel como agente ativo que exercite a cidadania plena, aprendam a usar o 

poder da visão crítica, entender o contexto desse mundo e acreditar sempre no 

poder transformador da educação. 

A avaliação do processo escolar envolve todos os profissionais, 

estudantes e podem ser internas e externas. Atualmente, a SEEDF desenvolve 
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o SISTEMA DE AVALIÇÃO PERMANTE- SIPAE/DF- totalmente desenvolvido 

pela Secretaria de Educação do DF para obter informações que auxiliem a 

formulação constante de estratégias e ações pedagógicas e que contribuam 

para a efetiva aprendizagem dos estudantes. 

 

Conselho de Classe 
 

Como órgão consultivo e deliberativo de apoio ao gerenciamento de 

nossa escola, contamos com o Conselho Escolar atuante e participativo, 

formado por pais, professores, servidores e direção. O Conselho Escolar tem 

como objetivo proporcionar reuniões para discussões dos problemas escolares, 

buscar alternativas de soluções para as disfunções detectadas, e ainda 

deliberar ao longo do ano letivo o plano de aplicação dos gastos das 

prioridades a serem realizadas pelos recursos recebidos pela escola por parte 

do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal. São realizados 

Conselhos de Classe com os professores e as equipes de apoio 

bimestralmente, para avaliação, acompanhamento e redimensionamento da 

prática pedagógica.  

Relevante instância avaliativa da escola. Acontece ao final de cada 

bimestre, ou quando a escola julgar necessário, com o objetivo de analisar de 

forma ética os avanços alcançados no processo ensino-aprendizagem, além de 

estratégias pedagógicas adotadas, entre elas, projetos interventivos e 

reagrupamentos. Para acompanhar o processo de desenvolvimento dos 

estudantes, realizamos práticas a partir do planejamento individual e coletivo 

dos professores, como: 

 Análises reflexivas sobre aprendizagem; 

 Planejamento das atividades; 

 O conselho de classe é uma avaliação de caráter institucional 

também, todos os membros que atuam no processo de 

aprendizagem serão avaliados. 

 Registro de acompanhamento e intervenções realizadas; 

 Análises dos aspectos relacionados a falta de aprendizagem dos 

estudantes; 

 Acompanhamento de diagnóstico, ação, aquisição da 
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aprendizagem dos estudantes, mediante o Sistema de Avaliação 

Permanente da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 

Avaliação em Larga Escala 
 

O Sistema Avaliação em Destaque surgiu com o objetivo de facilitar o 

lançamento e acompanhamento pelas escolas, CRE e Central dos dados 

disponibilizados. Dentro deste sistema há um módulo da Provinha Brasil onde 

as informações cadastrais dos estudantes e  das turmas serão inseridos, por 

meio do Sistema Ieducar. Assim, caberá ao professor apenas lançar as 

respostas das questões dos estudantes no sistema e, posteriormente, utilizar 

os relatórios produzidos para suas análises e estratégias de ações 

pedagógicas. Esse módulo, além de auxiliar na captação das informações, 

agiliza a coleta e processamento dos dados desta avaliação no Distrito Federal. 

A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica de Língua Portuguesa e 

Matemática direcionada aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental. Por 

meio dela, professores e gestores podem obter informações que auxiliem no 

acompanhamento, avaliação e intervenções pedagógicas que se fizerem 

necessárias. 

1- Provinha Brasil: Realizada nas turmas de 2º ano do Ensino 

Fundamental em todo o território nacional em 2 (duas) etapas; 

2- ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização): Realizada em turmas 

de 3º ano em todas as escolas do território nacional (faz parte do 

PNAIC – Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa); 

3- Prova Brasil: Realizada nas turmas de 5º ano do Ensino 

Fundamental em todo o território nacional. 

4- Avaliação Diagnóstica do Sistema de Avaliação 

Permanente/SIPAED: Nos moldes da Provinha Brasil, avalia a 

aprendizagem na Leitura e Matemática dos estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio, cada determinado segmento, com o objetivo 

de acompanhar os estudante por toda a Educação Básica, fornecendo aos 

professores informações sobre as fragilidades e apontando estratégias 

interventivas que auxiliem professor e aluno na aquisição do conhecimento. 

5- Avaliação Pedagógica e Institucional: Contemplada no 

calendário escolar da SEDF, onde acontece 4 vezes por ano (1º, 2º, 3º 
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e 4º bimestre). 

6- Nesta perspectiva curricular, a avaliação em quaisquer níveis, 

deverá ser utilizada de maneira que promova a Educação para a 

Cidadania e para os Direitos humanos, garantindo assim, o direito 

fundamental e acessível de aprender que todos os alunos têm. 

 

Indicadores do Desempenho Escolar 
   

    Indicadores Internos 

 

Realizamos um levantamento baseado nos 06 últimos anos levando em 

conta o total de alunos de cada ano, a quantidade de alunos aprovados, 

reprovados e também do índice de abandono escolar. 

 

Ano 
Referência 

Total de 
Alunos 

Aprovados Retidos Evasão 

2014 450 421 93.5% 29 6.5% 0 0% 

2015 400 372 93% 24 6% 4 1% 

2016 439 415 94,5% 24 5.5% 0 0% 

2017 373 363 97,32% 09 2,41% 1 0,27% 

2018 409 390 95,36% 16 3,91% 3 0,73% 

2019 422 412 97,63% 10 2,36 3 0,71% 
 

Em 2018, verificou-se que 68 estudantes foram transferidos no decorrer 

do ano, denotando grande rotatividade de estudantes nesta U.E. 

Em 2019, a escola obteve o menor índice de retenção escolar desde 

2014. 

 Em 2020, mediante levantamento, constatamos que 27 alunos 

encontram-se defasados em idade/ano, destes verificou-se que: 

 24 alunos são oriundos desta UE, sendo 05 ANEE e 01 que 

iniciou a escolarização aos 07 anos de idade; 

 02 alunos retidos em outra Unidade da Federaçã; 

 04 alunos com 2 anos de defasagem e 21 com 1 ano de 

defasagem. 

I 

Indicadores Externos 

 
A Escola Classe 10 utiliza dos resultados das Avaliações Nacionais 

(SAEB) e Avaliações Diagnósticas (SEEDF), aplicadas aos 2º e 5º anos, para 
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identificar as fragilidades e pedagogicamente sugerir estratégias visando ao 

aprendizado do aluno e ao alcance das metas esperadas. 

Os resultados obtidos pelos estudantes do 5º ano da Escola Classe 10 

de Ceilândia, no SAEB, no período de 2005 a 2017. O resultado da edição da 

prova em 2019, quando da revisão desta PP, ainda não havia sido divulgado. 

Estes índices estão disponíveis em http://ideb.inep.gov.br/resultado/: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por algum tempo a EC 10 não incluiu estes dados de avaliação externa 

no seu planejamento, uma vez que já tinha uma identidade e organização 

pedagógica estabelecida em projetos exitosos. Porém, os discentes 

reconheceram o impacto destes dados no fazer cotidiano da sala de aula e 

utilizaram-nos para ajustar as fragilidades, de acordo com os relatórios de 

desempenho e garantir os direitos de aprendizagem de cada estudante da 

EC10. 

 

Organização Curricular 
 

A Organização Curricular está de acordo com o direitos de aprendizagem, 

competências e habilidades expressos no Curriculo em Movimento do Distrito 

Federal. Assim sendo, elaboramos metas de aprendizagem para nortear a 

progressão dos conteúdos e dos ciclos. 

 
Metas de aprendizagem 

 
As metas de aprendizagem orientam a Organização do Trabalho 

Pedagógico e auxiliam o trabalhado do professor durante todo o ano letivo. Os 

Ano Referência IDEB 
OBSERVADO 

META 
PROJETADA 

2005 5,3 - 

2007 4,9 5,4 

2009 5,0 5,7 

2011 5,5 6,0 

2013 5,9 6,3 

2015 5,4 6,5 

2017 6,2 6,7 

2019 (  ) 6,9 

2021 (  ) 7,1 
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objetivos e conteúdos pertinentes a cada ano e as habilidades desenvolvidas 

tornam-se parâmetro na avaliação formativa, além de favorecer a promoção do 

estudante. Ano a ano, as metas são progressivas e deve-se considerar todas 

as anteriores, de modo a garantir a aprendizagem do aluno. 

 
1º Período 

 

 Identificar as letras do alfabeto 

 Reconhecer e grafar o prenome 

 Cortar e colar com autonomia 

 Reconhecer cores, e formas geométricas simples. 

 Lateralidade: 6 eixos e coordenação motora. 

 Noção temporal e espacial: ontem, hoje e amanhã – manhã, tarde e 
noite – dentro/fora, em cima/embaixo, grosso/fino, curva/reta, 
longe/perto 

 Reconhecer e contar até 31 (dias do calendário). 

 Compreender e executar comandos. 

 Colorir com autonomia. 

 Socialização com seus pares e demais pessoas do ambiente escolar. 

 Resolver situações problemas (quantos somos). 

 Leitura e interpretação de imagens. 
 

2º Período 
 

 Habilidades da etapa anterior 

 Reconhecer alfabeto Script e cursivo. 

 Identificar e grafar o nome completo. 

 Contagem oral até 50. 

 Sistema monetário – cédulas – manuseio e reconhecimento. 

 Associar número a quantidade até 31. 

 Uso do caderno – linha, página, sentido da escrita. 

 Manuseio de livro e agenda. 

 Dar recados oralmente. 

 Manuseio de vários suportes de escrita: dedo, lápis, giz, pincel… 

 Reconto oral de histórias ou fatos. 

 Compreender a função da tabela. 

  
 
1º ano 

 

 Habilidades da etapa anterior. 

 Produzir um pequeno texto. 

 Reconhecer gêneros literários: Rótulos, embalagens, poemas, contos de fada, 

folheto, cantigas populares, trava-línguas e advinhas. 

 Ritmos populares brasileiros. 

 Substantivo, adjetivo, singular e plural, 

 Uso do caderno – copiar do quadro e noção de translineação. 
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 Reconhecimento e correspondência do alfabeto cursivo. 

 Jogos e regras. 

 Produção de histórias com imagens, contos infantis e fábulas. 

 Conceito e criação de rima 

 Leitura de imagens, lista, enunciados, 

 Classificação em ordem alfabética, semântica, 

 Estrutura silábica – CV 

 Reconto oral e escrito – frases. 

 Reconhecer e Interpretar dados de gráficos e tabelas. 

 Reconhecer e associar número à quantidade e grafar por extenso até 100. 

 Agrupamento e desagrupamento. 

 Par/ímpar, antecessor/sucessor, dúzia, metade e dobro. 

 Sistema Monetário – cédulas – contagem e correspondência à quantidade. 

 Manuseio de cédulas e moedas 

 Cálculo mental e resolução de situações-problema com operações simples. 

 Antônimo/sinônimo, singular/plural. 

 Reconhecer litro/metro, hora, dia, semana, mês, ano. 

 Reconhecer e corresponder hora digital com hora analógica. 

 
2º ano 

 

 Habilidades da etapa anterior. 

 Reconhecer modos de falar: sotaque, regionalismo, adequação linguística, 

declamação, descrição oral, entonação 

 Leitura e produção de texto – espontânea com início, meio e fim ou mudando o 

final ou outra parte. 

 Leitura fluente de gêneros literários: HQ, agendas, avisos, calendários,convites, 

receitas, texto instrucional, notícias, anúncios, piada, reportagem. 

 Reconhecer e grafar cursivo. (o estudante é livre para escolher o padrão para 

sua escrita). 

 Separação silábica, pronomes pessoais, verbo e adjetivo e segmentação 

 Uso pontuação: . , : ? ! - e dígrafos 

 Contagem e operações até 999. 

 Cálculo mental e estimativa 

 Situações problemas: acrescentar, comparar, medir, retirar, agrupar. 

 Análise de gráficos e tabelas 

 Triplo, terço, contagem 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10. 

 Adição e subtração casa do milhar, composição e decomposição. 

 Medidas: massa, comprimento, capacidade, temperatura e tempo. 

 

3º ano 
 

 Habilidades da etapa anterior. 

 Participa de debates, relatos, entrevista 

 Identifica slogan, HQ, cartazes, verbete, escrita em 1ª e 2ª pessoa, contos, 

postal. 

 Localiza informação explicita, características psicológicas das personagens. 

 Concordância verbo-nominal e pontuação … _” 
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 Produção textual com coesão e coerência – 3 parágrafos. 

 Leitura em voz alta fluida. 

 Acentuação e sílaba tônica 

 Ampliação e reorganização de frases. 

 Operações até 9.999, números ordinais, multiplicação com ideias de parcelas 

iguais, combinação, proporcionalidade e configuração retangular. 

 ¼, 1/10, centímetro e linha do tempo 

 Figuras planas e espaciais com planificação. 

 Sistema Monetário - trocas 

 
4º ano 

 

 Habilidades da etapa anterior. 

 Planejamento e produção de texto com argumentos e opinião, narrativa, 

descrição, vocabulário elementos coesivos. 

 Leitura de Obras Literárias: cordel, conto, romance, poema, fábula, biografia, 

sinopse. 

 Uso do dicionário, sentido de conotação e denotação, substantivo, adjetivo, 

verbo, tempo verbal. 

 Reescrita e revisão: paragrafação, ortografia, pontuação, concordância verbo- 

nominal. 

 Operações até 999.999. Sistema de Numeração Decimal. Números decimais, 

naturais, racionais. 

 Composição e decomposição numérica. 

 Múltiplos e divisores. 

 Polígonos, ângulos, perímetro, simetria. 

 Sistema Monetário Brasileiro, correspondência, trocas com

 todas as operações. 

 Velocímetro, fita métrica, malha quadriculada, temperatura, equivalências das 

medidas base 10, 100 e 1.000. 

 
5º ano 

 

 Habilidades da etapa anterior. 

 Gêneros literários: tragédia, comédia, drama, piada, manchete, ditado popular, 

trovas, advinhas. 

 Seminários, peças teatrais, declamações, jogral. 

 Identificação, comparação e diferença de gêneros literários. 

 Autor, locutor, interlocutor. 

 Leitura textual, contextual, inferencial, intertextual. 

 Regras de acentuação, tonicidade, conjunção, coesão, coerência, artigo, 

preposição, conjunção, pronome reto e oblíquo, verbo - presente/passado/futuro. 

 Verbos regulares, uso dos por quês. 

 Sufixo ESA e EZA. 

 Sistema de numeração hindu, romano, maia, arábico. 

 Operações e resolução de situação-problema com números racionais e 

irracionais. 

 Múltiplos e divisores. 
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 Porcentagem 10, 25, 50, 75 e relação com fracionários 

 Estimativa e aproximação 

 Escala e mapa 

 Proporcionalidade direta entre duas grandezas. 

 Cálculo de área, perímetro, polígonos e ângulo correspondente. 

 Maquete e geometria espacial. 

 Plano Cartesiano. 

 Ampliação e redução. 

 Transformações e equivalências de grandezas e medidas. 

 Gráfico pizza e tabela barra. 

 

 

Plano de Ação para a implementação da PP 
 

Temos na gestão democrática o pilar do sucesso educacional, uma vez 

que todos os envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem do aluno 

participam, opinam, realizam e avaliam as ações pedagógicas e 

administrativas, fazendo jus ao que acreditamos e pregamos que é o 

sentimento de pertencimento à nossa escola. A democracia no ambiente 

escolar deve estar presente na condução da gestão. Para tanto destacamos os 

seguintes aspectos: 
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Objetivos Institucionais e Estratégia de Ação 
 

Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados 

educacionais 

 
DIMENSÃO OBJETIVOS 

Gestão 
Pedagógica 

 Realizar o planejamento participativo entre direção, coordenação e equipe 
especializada; 

  Executar o planejamento participativo entre coordenação e corpo docente; 

 Planejar   das aulas e socialização entre turnos;  

 Executar dos projetos definidos na PP; 

 Cumprir as ações específicas do BIA e dos demais segmentos; 

 Otimizar espaços para a realização do reagrupamento, projeto interventivo 
e reforço.  

 Garantir a participação nas avaliações externas. 

Gestão das 
aprendizagens 

e dos 
resultados 

educacionais 

 Construir de espaços para atividades lúdicas Rodízios de Aprendizagem;  

 Realizar das ações específicas do BIA (Teste da psicogênese, Interventivo, 
reagrupamento, reforço);  

 Registrar sistemáticamente no Diário de classe e do relatório individual do 
aluno;  

 Realizarreuniões Extraordinárias e Pedagógicas de avaliação do bimestre;  

 Garantir as reuniões do Conselhos de Classe;  

 Elevar o índice do IDEB desta escola através de ações articuladas entre as 
diferentes etapas/anos do Ensino Fundamental;  

 Aumentar o índice de aprovação, no mínimo em 10%, e, 
consequentemente reduzir o índice de reprovação escolar;  

 Promover a realização de atividades nos parâmetros das provas do IDEB. 

 
Gestão Participativa e Gestão de Pessoas 

 

DIMENSÃO OBJETIVOS 

Gestão 
Participativa 

 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação 
formal e as experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de 
que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o 
controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais 
Palestras para professores sobre diferentes temas (dislexia, dificuldades de 
aprendizagens, adaptações curriculares entre outros temas).  

Gestão de 
Pessoas 

 Articular o trabalho pedagógico com a participação de todos os segmentos da 
escola; (festas, dia letivo temático, etc).  

 Promover ações que garantam o fortalecimento da coordenação pedagógica 
em uma perspectiva de formação continuada em serviço;  

 Proporcionar a socialização de saberes entre educandos, educadores e a 
própria comunidade;  

 Tornar o recreio em um momento de lazer, canso e socialização, sem 
ocorrência de acidentes;  

 Reduzir a indisciplina em sala de aula;  

 Redimensionar o espaço físico escolar para atender as necessidades 
estruturais, lúdicas, recreativas e pedagógicas;  

 Fortalecer a participação do Conselho Escolar como entidade reguladora e 
fiscalizadora; Promover atividades de confraternização nas datas 
comemorativas. 
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Gestão Administrativa e Financeira 

 

DIMENSÃO OBJETIVOS 

Gestão Financeira 

 Dar continuidade à prestação de contas dos recursos financeiros 
da escola com divulgação pública.  

 Realização da manutenção das instalações elétricas e 
hidráulicas;  

 Adquirir equipamentos de informática e garantir a manutenção 
continua destes;  

 Adquirir globo terrestre e mapas (Mundin e DF atualizados);  

 Adquirir materiais de uso pedagógico (colas, papeis diversos, 
tintas, etc.), e de escritório, para viabilizar as ações dos docentes;  

 Adquirir os materiais necessários para o recreio dirigido;  

 Promover passeios culturais para alunos (Tour Brasília, 
Exposições, teatro, cinema, outros);  

 Reformar o piso da escola para atender as demandas de 
segurança dos alunos ANEE com deficiência física; 

Gestão Administrativa 

 Realizar reuniões mensais com o Conselho Escolar e Equipes 
de Compra e de Recebimento;  

 Realizar a prestação de contas da verba PDAF e PDDE, a cada 
quadrimestre;  

 Realizar a prestação de contas da Verba Própria (recursos 
adquiridos em eventos, passeios, rifas, entre outros), 
mensalmente;  

 Identificar, juntamente com todos os segmentos da escola 
(comunidade e funcionários), as necessidades da escola e suas 
prioridades para que sejam delineados, coletivamente, os recursos 
materiais que deverão ser adquiridos (a partir dos recursos 
financeiros disponíveis);  

 Promover a manutenção periódica dos recursos materiais que a 
escola já dispõe;  

 
Metas  do PDE 

 
Nº METAS 2018 2019 2020 2021 

1 
Aumentar os índices das avaliações externas SAEB e 
SIPAEDF 

 X  
X 

2 
Participar das avaliações externas e utilizar esses dados 
para reorganizar e redirecionar a prática pedagógica; 

X X X X 

3 
Ampliar, nas práticas pedagógicas cotidianas, ações que 
visem ao enfrentamento da violência, a inclusão e o respeito; 

X X X X 

4 
Articular nossas estratégias e instrumentos avaliativos com 
os indicadores de avaliação institucional e com o SAEB; 

 X X X 

5 
Promover ações que garantam o fortalecimento da 
coordenação pedagógica em uma perspectiva de formação 
continuada em serviço; 

X X X X 

6 
Aumentar o índice de aprovação, no mínimo em 10% e, 
consequentemente, reduzir o índice de reprovação escolar;  

X X X X 

7 
Redimensionar o espaço físico escolar para atender as 
necessidades estruturais, lúdicas, recreativas e pedagógicas. 

X X X X 
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Plano de Ação para Implementação da PP 
 
 

 Metas Estratégias 
Avaliação 
das ações 

Responsávei
s 

Cronogra
ma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
E 
S 
T 
Ã 
O 
 
 

P 
E 
D 
A 
G 
Ó 
G 
I 
C 
A 

 Execução dos 
todos projetos 
definidos na PP; 

 Garantir os 
direitos de 
aprendizagem 
dos estudantes, 
melhorando em 
5% os resultados 
da Avaliação 
Diagnóstica/ 
Prova Brasil. 

 Realizar 1 projeto 
interventivo por 
semestre letivo. 

 Subsidiar a 
formação 
continuada dos 
professores para 
garantir a 
execução do 
Reagrupamento 
intra-classe e 
inter-classe no 
bimestre. 

 

 Sensibilizar 
professores na 
elaboração e 
realização de 
rodízios de 
aprendizagem com o 
suporte de 
coordenadores, com 
vistas à promoção 
de uma 
aprendizagem 
qualitativa;  

 Aperfeiçoar espaços 
para a realização do 
reforço escolar. 
Participação nas 
avaliações externas. 

 Propiciar ações 
pedagógicas e 
sociais para realizar 
uma educação de 
qualidade: Momento 
Cívico, Momento da 
Leitura, Reforço 
Escolar, 
Reagrupamentos 
(Intra e Inter- 
classe), Projeto 
Interventivo, 
Plenarinha, Festa 
Junina e Festa da 
Família. Oportunizar 
o conhecimento, a 
valorização das 
diferentes formas e 
relações de vida 
denotando a 
proteção e a 
conservação dos 
ambientes. 

 Valorizar e respeitar 
a diversidade 
humana. 

 Estimular o zelo e o 
cuidado pelo 
ambiente limpo e 
saudável na escola, 
em casa e na 
comunidade. 

 Promover uma 
cultura de tolerância, 

não violência e paz. 

 Reuniões, 
roda de 
conversas 
e registro 
em ata.   

 Equipe 
gestora/ 
Coordena-
ção e 
docentes 

 Ano 
Letivo de 
2020 
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G 
E 
S 
T 
Ã 
O 
 
 

P 
E 
D 
A 
G 
Ó 
G 
I 
C 
A 
 
 
 
 
 
 
 

 Reforço Escolar. 

 Reagrupamento 
interclasse. 

 Reagrupamento 
intraclasse 

 Projeto 
inteventivo 

 Diminuir em 80% 
o número de 
alunos retidos ao 
final dos ciclos 

 Favorecer um 
ambiente educativo 
que contribua para 
que o aluno alcance 
seus direitos de 
aprendizagem. 

 Auxiliar o aluno a 
desenvolver a 
capacidade de 
cumprir, com 
responsabilidade, o 
papel de cidadão 
construtor e 
transformador da 
sociedade. 

 Realizar estratégias 
que promovam 
avanços nas 
aprendizagens dos 
alunos tais como: 
projeto Interventivo, 
reagrupamento intra 
e interclasse, 
acompanhamento 
escolar 
individualizado, 
atendimento com os 
serviços de apoio 
aprendizagem e 
orientação escolar, 
sala de recursos, 
sala de leitura. 

 Avaliações 
interdisciplinares, 
mapeamento 
ortográfico, 
sondagem 
diagnóstica e teste 
da Psicogênese da 
leitura e da escrita. 

 Controle e 
monitoramento de 
frequência e evasão 
escolar em todas as 
etapas do ensino 
fundamental séries 
iniciais. 

 Integrar as 
avaliações externas 
na prática do 
professor, conferindo 
sentido pedagógico 
destas na 
aprendizagem do 
aluno 

 Reuniões, 
roda de 
conversas, 
notificação 
dos 
responsá-
veis e 
registro em 
ata 

 Equipe 
gestora/ 
Coordena-
ção e 
docentes 

 Até o 
final do 
ano 
letivo 
2020 



43 

 

G
E

S
T

Ã
O

 P
A

R
T

IC
IP

A
T

IV
A

  Fortalecer a 
articulação do 
Conselho Escolar 
favorecendo a 
efetiva 
participação da 
comunidade 
escolar visando a 
resolução de 
problemas e 
melhoria da 
qualidade do 
ensino ofertado. 

 Trabalho coletivo 
articulado com a 
participação de 
todos os segmentos 
da escola; (festas, 
dia letivo temático). 
Palestras para 
professores sobre 
diferentes temas 
(dislexia, 
dificuldades de 
aprendizagens, 
adaptações 
curriculares) 

 Reuniões, 
roda de 
conversas, 
notificação 
dos 
responsáv
eis e 
registro em 
ata.   

 Equipe 
gestora/ 
conselho 
Escolar 

 Mensalm
en-te 

G
E

S
T

Ã
O

 D
E

 P
E

S
S

O
A

S
 

   

 Integrar todos os 
segmentos da 
comunidades 
escolar 

 Acolher e orientar os 
funcionários novos, 
sejam contatos 
temporários, recém- 
empossados ou 
terceirizados. 

 Fortalecer o trabalho 
coletivo para a 
construção de ações 
democráticas nos 
contextos 
administrativos e 
pedagógicos. 

 Realizar projetos 
que buscam a 
integração da 
comunidade escolar 
tais como: Festa 
Junina, Reunião de 
Pais, Palestras, 
Avaliação 
Institucional e Festa 
da Família... 

 Reuniões, 
roda de 
conversas, 
notificação 
dos 
responsá-
veis e 
registro em 
ata.   

 Equipe 
gestora/ 
coordenaç
ão e 
equipe de 
apoio a 
aprendiza-
gem  

 Bimestral
-mente 

G
E

S
T

Ã
O

 F
IN

A
N

C
E

IR
A

 

 Promover a 
manutenção 
periódica dos 
recursos 
materiais 

Buscar parceria de 
órgãos 
governamentais e da 
iniciativa privada, no 
transcorrer do ano 
letivo visando à 
melhoria das 
instalações físicas 
da escola, bem 
como a utilização 
racional das verbas 
públicas destinadas 
à instituição 
educacional 
atendendo aos 
princípios da 
administração 
pública. 

 Promover passeios 
culturais para alunos 
(Tour Brasília, 
Exposições, teatro, 
cinema, outros); 

 Reuniões, 
tabulações 
e registro 
em ata 

 Equipe 
gestora/ 
conselho 
Escolar 

 Semestr
al-mente  
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G
E

S
T

Ã
O

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

 Identificar, 
juntamente com 
todos os 
segmentos da 
escola 
(comunidade e 
funcionários), as 
necessidades da 
escola e suas 
prioridades para 
que sejam 
delineados, 
coletivamente 

 Organizar a 
necessidade de 
compras, consertos 
e manutenção dos 
bens patrimoniais. 

  Manter o inventário 
dos bens e 
patrimônios da 
instituição 
atualizados.  

 Manter o ambiente 
limpo e organizado.  

 Garantir a correta 
utilização dos 
materiais da 
instituição de ensino.  

 Garantir o 
cumprimento dos 
dias letivos, 
diretrizes e 
combinados.  

 Utilizar as 
tecnologias da 
informação para 
melhorar os 
processos de gestão 
em todos os 
segmentos da 
escola. 

 Reuniões, 
tabulações 
e registro 
em ata.   

 Equipe 
gestora/ 
conselho 
Escolar 

 Ao final 
de cada 
quadrime
s-tre 

 
 
Acompanhamento e Avaliação da PP 
 

 

Avaliação Coletiva 
 

A avaliação é uma constante no trabalho pedagógico de uma escola. 

Neste sentido, os segmentos da Escola Classe 10 de Ceilândia reúnem-se 

periodicamente para planejar, executar e avaliar suas atividades. Assim sendo, 

são levadas em conta todas as considerações da comunidade e segmentos da 

escola afim de planejar os próximos eventos, valorizando acertos e resolvendo 

fragilidades. A participação dos Coordenadores Intermediários da 

UNIEB/CREC, palestrantes e outros profissionais também colaboram com a 

avaliação coletiva, bem como os pais, nas reuniões de pais, assim como o 

Conselho Escolar. 

No contexto educacional, a avaliação sempre se apresentou como uma 

das questões mais prementes em Educação e exige respostas, levando em 

consideração a complexidade por ela apresentada. 
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O Currículo em Movimento do Distrito Federal adota uma abordagem por 

competência que implica, necessariamente, uma mudança na prática avaliativa 

de modo a guardar coerência com a filosofia orientadora. 

Desse modo, deve-se considerar a diversidade dos alunos que estão 

sendo avaliados e o impacto dessa diversidade em seu desempenho; devem-

se utilizar formas de avaliar que observem a individualidade de cada aluno. 

Deve-se, portanto, resgatar a função formativa da avaliação, na qual o 

desenvolvimento contínuo do aluno ocorre por meio da aquisição e da 

construção de competências e habilidades que lhe possam ser úteis em 

situações novas. 

Semestralmente, a equipe de coordenação pedagógica e a equipe 

gestora realizarão uma atividade integradora e interdisciplinar em todas as 

classes do Ensino Fundamental, com o intuito de monitorar para intervir no 

processo de construção do espaço coletivo e pedagógico da escola. 

Contudo, o contexto avaliativo presente numa escola não denota apenas 

o aspecto educacional, também representa a visão do todo da UE: o 

desempenho dos professores, a gestão da escola, a participação dos pais, o 

sistema educacional, suas eficiências e ineficiências. Para contemplar essa 

avaliação realizar-se-á, juntamente com o Conselho Escolar, a construção 

deste processo, com o objetivo de apontar mazelas e descobrir soluções para 

eliminá-las. Para tanto, e em cumprimento ao calendário da SEEDF, é 

realizada a Avaliação Institucional. 

 

Projetos Interdisciplinares 
 

É da natureza e identidade da EC 10 trabalhar com projetos 

interdisciplinares como alternativa de integrar a educação das crianças. Os 

projetos desenvolvidos são de longa data e considerados de extrema 

relevância para a organização curricular e do trabalho pedagógico. Assim 

sendo, segue os projetos abaixo. 

 

Aquisição do Sistema de Escrita Alfabetica e o de Numeração Decimal 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto:  Reagrupamento e Projeto Interventivo 

Etapas:  bimestral Total de estudantes envolvidos:  298 
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Áreas de conhecimento:  Língua Portuguesa e Matemática 

Equipe responsável: Professores e Equipe Pedagógica 

Justificativa 

Muitas crianças se desenvolvem em tempos diferentes no processo de alfabetização  da língua materna e ma-

temática 

Problematização 

Este projeto consiste em enturmar estudantes por nível do teste da psicogênese com o objetivo de atendê-los 

com atividades voltadas ao seu desenvolvimento dentro do nível e para além do nível. 

Objetivos 

Geral  Oportunizar tempos e espaços de aprendizagem aos estudantes 

Específicos  Promover a alfabetização plena das crianças. 

Conteúdos 

 Texto, frase, palavra e letra e Sistema de Numeração Decimal, partindo de um conto popular ou literário 

Avaliação 

 Observação e resolução de situações desafiadoras. 

Referências 

  DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Governo do Distrito Federal 

Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: Bia e 2º Bloco 

VALORES  E CIDADANIA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto:  Momento Cívico 

Etapas: anual Total de estudantes envolvidos: 398 

Áreas de conhecimento: Eixos transversais 

Equipe responsável: Professores e Equipe Pedagógica 

Justificativa 

Momento de conversa sobre atualidades, datas comemorativas, apresentações artísticas e valores cívicos. 

Problematização 

Necessidade de um tempo diferenciado que correlacione as habilidades e competências com as 

práticas de cidadania. 

Objetivos 

Geral  Compartilhar valores e arte entre os estudantes 

Específicos 
 Divulgar boas práticas de conduta sociais. 

 Cumprir o respeito aos símbolos nacionais. 

Conteúdos 

 Variedades/atualidades 

Avaliação 

 Auto-avaliação 

Referências 

 DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em Movimento das 

escolas públicas do Distrito Federal: SEDF, 2018 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/diretrizes_pedagog_2ciclo.pdf
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LIVRO E LEITURA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto:  Momento da Leitura 

Etapas: anual Total de estudantes envolvidos: 398 

Áreas de conhecimento: Linguagem e Eixos transversais 

Equipe responsável: Professores e Equipe Pedagógica 

Justificativa 

 Momento de contato e manuseio de materiais impressos e cultura letrada. 

Problematização 

 Utilização de livros e materiais impressos para ampliar experiências de mundo, no contexto da linguagem 

artística com leitura de textos e imagens. 

Objetivos 

Geral  Propiciar contato com material impresso 

Específicos 
 Estimular a leitura. 

 Disponibilizar acervo da Salade Leitura para manuseio. 

Conteúdos 

 Literatura infanto-juvenil e Arte 

Avaliação 

 Auto-avaliação 

Referências 

 DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em Movimento das 

escolas públicas do Distrito Federal: SEDF, 2018 

 

VALORES E CIDADANIA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto:  FESTA DA FAMÍLIA 

Etapas:  bimestral por ano letivo Total de estudantes envolvidos:  398 

Áreas de conhecimento:  Eixos transversais 

Equipe responsável: Professores e Equipe  Pedagógica e Funcionários 

Justificativa 

Surgiu da necessidade de aproximar a família da escola para que ela se sinta integrante do processo 

de escolarização e de aprendizagem da criança. 

Problematização 

 Através de apresentações teatrais, musicais e culturais com um tema pré-definido pelos professore,. a co-

munidade e a família participam efetivamente, promovendo um momento de parceria, entrosamento e envol-

vimento entre todos.  

Objetivos 

Geral 
 Criar momentos de convivência familiar, despertando para a importância da partici-

pação dos pais na educação dos filhos, bem como,  

Específicos  resgatar a participação e presença dos pais na escola  

Conteúdos 

 Cultura popular e convivência 

Avaliação 

Auto-avaliação 



48 

 

 

 

Referências 

   DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em Movimento 

das escolas públicas do Distrito Federal: SEDF, 2018 

VALORES E CIDADANIA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto:  FESTA JUNINA 

Etapas:  bimestral por ano letivo Total de estudantes envolvidos:  398 

Áreas de conhecimento:  Arte e Eixos transversais 

Equipe responsável: Professores, Equipe Pedagógica e Funcionários 

Justificativa 

Surgiu da necessidade de aproximar a comunidade da escola e celebrar o fechamento do semestre. Como pas-

sar do tempo foi se integrando ao tema gerador anual, recebendo influências contemporâneas ao mesmo tem-

po em que contextualiza a aprendizagem o e o lazer. 

Problematização 

 Através de apresentações teatrais, musicais e culturais com um tema pré-definido pelos professore,. a co-

munidade e a família participam efetivamente, promovendo um momento de parceria, entrosamento e envol-

vimento entre todos.  

Objetivos 

Geral 
 Integrar as manifestações populares e os conteúdos curriculares num projeto peda-

gógico, envolvendo a comunidade escolar, 

Específicos 
 Construir e firmar a identidade da escola também na perspectiva cultural, tornando-

se lugar de encontro de gerações que passaram pela escola. 

Conteúdos 

 Foclore, Cultura popular e Convivência 

Avaliação 

Auto-avaliação 

Referências 

  DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em Movimento 

das escolas públicas do Distrito Federal: SEDF, 2018 

VALORES E CIDADANIA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto: VIII PLENARINHA – MUSICALIDADE DAS INFÂNCIAS: DE CÁ, DE LÁ, DE 

TODO LUGAR 

Etapas: ANUAL Total de estudantes envolvidos:  102 

Áreas de conhecimento: Arte e Eixos transversais 

Equipe responsável: Professores, Equipe Pedagógica  

Justificativa 

 Oportunidade de interagir com crianças pequenas e valorizá-las como autônomas, capazes de exercer sua 

cidadania desde muito cedo. 

Problematização 
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 É nas escolas às crianças podem começar a exercitar  seus fazeres como sujeito ativo, participativo e prota-

gonista de sua própria história incluindo suas diferentes visões ao contexto escolar. 

Objetivos 

Geral 
 Promover a aproximação, envolvimento e encantamento das crianças com o mundo 

das histórias de modo que elas possam conhecer, ouvir, sentir, contar, imaginar e criar 

suas próprias histórias, por meio de brincadeiras e demais atividades. 

Específicos  Interagir com práticas de participação social 

Conteúdos 

 Cidadania, arte e participação social 

Avaliação 

Auto-avaliação 

Referências 

  DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. VIII Plenarinha. Musicalida-

de das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugrr. Brasília, SEDF, 2020 

SAÚDE E CIDADANIA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto: Programa Saúde do Estudante  

Etapas: ANUAL Total de estudantes envolvidos:  398 

Áreas de conhecimento: Ciências e Eixos transversais 

Equipe responsável: Professores, Equipe Pedagógica  

Justificativa 

 Oportunidade de interagir com crianças pequenas e valorizá-las como autônomas e capazes de exercer sua 

cidadania desde muito cedo. 

Problematização 

É nas escolas às crianças podem começar a exercitar  seus fazeres como sujeito ativo, participativo e protago-

nista de sua própria história incluindo suas diferentes visões ao contexto escolar. 

Objetivos 

Geral 
 Integrar e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria 

da qualidade de vida da população brasileira  

Específicos 
 contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. 

Conteúdos 

01-Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti 

02-Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas. 04- Promoção da cultura da 

paz, cidadania e direitos humanos 

06- Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação.  

07 - Promoção e avaliação da saúde bucal e aplicação tópica de flúor 

08- Verificação e atualização da situação vacinal. 

12-Promoção de saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração. 

Avaliação 

Auto-avaliação 

Referências 

 BRASIL.Diário Oficial da União. Seção 1 - PORTARIA No- 3.146, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 
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VALORES E CIDADANIA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto:  SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCA-

ÇÃO INCLUSIVA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

Etapas:  09 a 13 de março/2020. Total de estudantes envolvidos:  398 

Áreas de conhecimento: Linguagem e Eixos transversais 

Equipe responsável: Equipe Pedagógica  

Justificativa 

 Educação Inclusiva e respeito dentro da escola para desenvolver em todos empatia e alteridade.  

Problematização 

As crianças ANEE são integradas numa Gincana com brincadeiras e atividades coordenadas pelas Equipes de 

SEAA/SOE/SR durante a semana. 

Objetivos 

Geral 
  Promover espaços e tempos para a integração lúdica de todos os alunos, numa pers-

pectiva de inclusão. 

Específicos  Garantir o convívio e o respeito entre os estudantes. 

Conteúdos 

Convivência e cidadania 

Avaliação 

Auto-avaliação 

Referências 

BRASIL. Diário Oficial da União. Seção 1 - PORTARIA No- 3.146, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

 

VALORES E CIDADANIA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto: SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA 
ÁGUA 

Etapas  16 a 23 de março/2020 Total de estudantes envolvidos:  398 

Áreas de conhecimento: Ciências e Eixos transversais 

Equipe responsável: Equipe Pedagógica  

Justificativa 

 Crise hídrica: Consumo racional da água e desabastecimento 

Problematização 

 uso racional da água, o racionamento de água no DF, Economia de água, Importância da água para a manu-

tenção da vida, integrados com o Currículo em Movimento, Programa Mensageiros da Água, com apresenta-

ção dos trabalhos das crianças e socialização dos resultados no Momento Cívico e Rodas de Conversa em sala 

de aula. 

Objetivos 

Geral   Promover uso racional da água 

Específicos  Preservar recursos hídricos na perspectiva do desabastecimento. 

Conteúdos 

 Água, Bacias hidrogáficas, bioma, preservação ambiental, cálculos matemáticos 

Avaliação 

 Auto-avaliação 
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Referências 

 DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em Movimento das 

escolas públicas do Distrito Federal: SEDF, 2018 

VALORES E CIDADANIA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

Etapas  04 a 08 de maio/2020 Total de estudantes envolvidos:  398 

Áreas de conhecimento: Eixos transversais 

Equipe responsável: Equipe Pedagógica  

Justificativa 

 . Ocorrência de bulling e atitudes violentas na resolução de problemas 

Problematização 

 PAZ: construindo boas práticas com amor, amizade, cooperação, gratidão, justiça, perdão, respeito, genti-

leza, solidariedade e tolerância 

Objetivos 

Geral 
   Desenvolver no educando valores relativos à paz e à não-violência através de expe-

riências significativas para sua vida como um todo 

Específicos  Ofertar práticas de convívio para a paz e comunicação não-violenta. 

Conteúdos 

Valores e afetividade 

Avaliação 

Auto-avaliação 

Referências 

 DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em Movimento das 

escolas públicas do Distrito Federal: SEDF, 2018 

VALORES E CIDADANIA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto  CIRCUITO DE PSICOMOTRICIDADE 

Etapas  mensal Total de estudantes envolvidos:  398 

Áreas de conhecimento: Linguagem e Matemática 

Equipe responsável: Professores  

Justificativa 

 Há um privilégio do desenvolvimento cognitivo em relação aos demais e a criança fica prejudicada, apre-

sentando dificuldades de perceber a interrelação das habilidades necessárias ao aprender. 

Problematização 

 Educação integral da criança, cognitiva, corporal, emocional e a ludicidade 

Objetivos 

Geral 
 subsidiar as aprendizagens necessárias para estas etapas, ocorrendo uma vez ao 

mês no pátio da escola, com atividades psicomotoras que atendam às necessidades das 

crianças e desenvolvam suas habilidades corporais. 

Específicos  Ofertar práticas psicomotoras para educação integral. 

Conteúdos 

 Corpo e movimento, interpretação de comandos, expressão corporal 

Avaliação 

 Observação e Auto-avaliação 
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Referências 

  DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em Movimento 

das escolas públicas do Distrito Federal: SEDF, 2018 

LIVRO E LEITURA 

Unidade Escolar: Escola Classe 10 de Ceilândia 

Título do Projeto:  Indo Além de mim 

Etapas: semestral Total de estudantes envolvidos: 398 

Áreas de conhecimento: Linguagem e Eixos transversais 

Equipe responsável: Professores da Sala de Leitura  

Justificativa 

 Mediação de leitura e do contato e manuseio de materiais impressos e cultura letrada. 

Problematização 

 Utilização de livros e materiais impressos para ampliar experiências de mundo, no contexto da linguagem 

artística com leitura de textos e imagens. 

Objetivos 

Geral 
 Explorar a utilização de livros e materiais impressos para ampliar experiências de 

mundo, no contexto da linguagem artística com leitura de textos e imagens. 

Específicos 
 Estimular a leitura em seus níveis de compreensão. 

 Disponibilizar acervo da Salade Leitura para manuseio. 

Conteúdos 

 Literatura infanto-juvenil e Arte 

Avaliação 

 Auto-avaliação e roda de conversa 

Referências 

 DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em Movimento das 

escolas públicas do Distrito Federal: SEDF, 2018 
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Momentos importantes 

 
 
Da esquerda para a direita, de cima para baixo 

1. Caminhada da Paz,  2. Tema Gerador, 2019.  3. 40º Aniversário da EC10, 2018. 4. 

Momento Cívico Festa da Famíla, 2018.  5. Indo além de mim, 2019.  6. XI Festa da 

Família, 2019.  7. 39ª Festa Junina EC 10.  8. Indo Além de mim, 2019.  9. 37ª  Festa 

Junina EC 10.  10. Piqueninque Parque Ana Lídia, 2017 
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