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“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno 

da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino 

da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, 

considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de assumir esse país 

democraticamente. ” 

Paulo Freire 
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1. APRESENTAÇÃO 

            O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Classe 11 de Taguatinga, 

documento expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, permite a revelação da identidade da Instituição, de suas 

concepções e de seus objetivos educacionais. Além disso, define a natureza e o papel 

socioeducativo, cultural, político e ambiental da Escola, visando sistematizar anseios, 

práticas já existentes e projetos diversos. 

                                               Segundo Rousseau:  

“A prática não subsiste sem liberdade, nem a liberdade sem a 

virtude, nem a virtude sem os cidadãos(...) Ora, formar 

cidadãos não é questão de dias; e para tê-los adultos é 

preciso educá-los desde criança”. 

 

             Os objetivos, metas e ações aqui explicitadas demonstram o desejo que se tem em 

promover uma escola dinâmica, capaz de favorecer o desenvolvimento integral do 

educando. Norteada pela proposta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal – SEEDF, na qual os vários seguimentos: Conselho Escolar, Direção, Docentes e 

Auxiliares têm o compromisso de garantir a efetivação da Proposta Pedagógica, que vise 

uma aprendizagem significativa, referendando uma prática pedagógica diversificada e 

ativa.  

             A construção deste documento é o início de um trabalho coletivo, com participação 

de toda a comunidade escolar (funcionários, professores, pais e alunos), é flexível e sujeito 

a avaliação constante que pretende nortear as práticas dessa Instituição de Ensino. 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

             Conhecer a história da instituição de ensino, essencialmente no que diz respeito a 

sua estrutura e as modalidades que já atendeu e atende, possibilita propor mudanças, 

reformas e novas estruturas para o melhor aproveitamento por parte da comunidade 

escolar. 

            A Escola Classe 11 de Taguatinga, vinculada à Coordenação Regional de Ensino 

de Taguatinga é integrante da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, localizada na 

QSE 12/14 Área Especial-Taguatinga/DF.  

  Foi inaugurada em março de 1979 pelo governador Dr. Elmo Serejo Farias, e pelo 

Secretário da Educação e Cultura Emb. Wladimir do A. Murtinho, Diretor Presidente da 

Fundação Educacional Dr. Emerson J. de Almeida Santos e o Administrador Regional de 

Taguatinga Dr. Vital de Morais Andrade, tendo como primeira Diretora a Senhora Norma 

IlsePfeilsticker Ribas. 

  Atualmente a gestão da escola é composta pela equipe eleita Rosimar dos Santos 

Monção como diretora, Denise Karla Tavares Rocha como Vice-diretora, cujo mandato se 

iniciou dia 01/01/2020 e conclui 31/12/2021. 

Segue quadro abaixo com seus Diretores e Secretários desde sua 1ª inauguração. 

 

DIRETOR (A) PERÍODO 

NORMA ILSE PFEILSTCKER RIBAS 02.10.1978 A 31.12.1986 

MARIA DO SOCORRO MARQUES DE BRITO 01.01.1986 A 28.01.1992 

MARIA DENISE DE QUEIROZ COELHO 28.01.1992 A 19.01.1995 

DEUSALITA PEREIRA DA SILVA 19.01.1995 A 05.01.1996 

LUCÉLIA FERREIRA DA CRUZ 05.01.1998 A 30.12.1999 

MARIA DE FÁTIMA BRAGA 30.12.1999 A 23.01.2001 

PATRÍCIA EÇA DE OLIEIRA FELIPE 23.01.2001 A 13.02.2003 

GLEIDE MIRIANA DIONÉSIO 13.02.2003 A 31.12.2006 

CLÉRIA REIS LOURENÇO COELHO DOS SANTOS 16.08.2007A  04/07/2012 
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CHEFE DE SECRETARIA PERÍODO 

MARIA DE LOURDES SILVA 02.10.1978 A 06.06.2002 

GERMAN ARAÚJO DE SOUZA 06.06.2002 A 31.12.2016 

AUREA  MARIA GOMES 08.03.2017 Até a presente data 

 

ANO TOTAL DE ALUNOS DIRETORA 

1979 908 NORMA ILSE PFEILSTICKER RIBAS 

1980 851 NORMA ILSE PFEILSTICKER RIBAS 

1981 954 NORMA ILSE PFEILSTICKER RIBAS 

1982 - NORMA ILSE PFEILSTICKER RIBAS 

1983 666 NORMA ILSE PFEILSTICKER RIBAS 

1984 857 NORMA ILSE PFEILSTICKER RIBAS 

1985 - NORMA ILSE PFEILSTICKER RIBAS 

1986 450 MARIA DO SOCORRO MARQUES DE BRITO 

1987 395 MARIA DO SOCORRO MARQUES DE BRITO 

1988 290 MARIA DO SOCORRO MARQUES DE BRITO 

1989 364 MARIA DO SOCORRO MARQUES DE BRITO 

1990 480 MARIA DO SOCORRO MARQUES DE BRITO 

   

A
N

O
 

TOTAL 

DE 

ALUNOS 

DIRETORA TIPO DE ATENDIMENTO 

1991 519 
MARIA DO SOCORRO MARQUES 

DE BRITO 
CBA(INTEGRAL) 3ª SÉRIE VESP. 4ª SÉRIE-MAT/VESP 

1992 589 
MARIA DENISE DE QUEIROZ 

COELHO 
CBA, 3ª E 4ª SÉRIE (MAT E VESP) 

ELIANE MATILDE DIANA 10/07/2012 A 1º/01/2014 

LÔIDE OLIVEIRA BRAZ 10/01/2014 A 14/07/2014 

ROBERTO SOARES FELIPE 14/08/2014 A31/12/2015 

FRANQUILENE SILVA MACHADO 16/ 02/2016 A 02/01/2017 

ROSIMAR DOS SANTOS MONÇÃO 02/01/2017  ATÉ A PRESENTE DATA 
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1993 862 
MARIA DENISE DE QUEIROZ 

COELHO 
CBA, 3ª E 4ª SÉRIE (MAT E VESP) 

1994 768 
MARIA DENISE DE QUEIROZ 

COELHO 
PRÉ-ESCOLAR, CBA, 3ª SÉRIE, 4ª SÉRIE (MAT/VESP) 

1995 651 DEUSALITA PEREIRA DA SILVA 
CBA, E. ESPECIAL, 3ª SÉRIE, 4ª SÉRIE (MAT/VESP) 

CRECHE. 

1996 919 LUCÍLIA FERREIRA DA CRUZ CA 1 CA 2, 3ª SÉRIE, 4ª SÉRIE. 

1997 831 LUCÍLIA FERREIRA DA CRUZ 
REINTEGRAÇÃO, 1ª FASE-ESCOLA CANDANGA, 3ª SÉRIE, 

4ª SÉRIE 

1998 795 LUCÍLIA FERREIRA DA CRUZ 1ª FASE/2ª FASE-ESCOLA CANDANGA 

1999 841 LUCÍLIA FERREIRA DA CRUZ 
1ª FASE/2ª FASE- ESCOLA CANDANGA, FASE 

PREPARATÓRIA DE ALFABETIZAÇÃO 

2000 816 MARIA DE FÁTIMA BRAGA 
PERÍODO ÚNICO DE ALFABETIZAÇÃO, 1ª SÉRIE, 2ª SÉRIE, 

3ª SÉRIE, 4ª SÉRIE 

2001 810 
PATRÍCIA EÇA DE OLIVEIRA 

FELIPE 

PERÍODO ÚNICO DE ALFABETIZAÇÃO, 1ª SÉRIE, 2ª SÉRIE, 

3ª SÉRIE, 4ª SÉRIE 

2002 789 
PATRÍCIA EÇA DE OLIVEIRA 

FELIPE 

PERÍODO ÚNICO DE ALFABETIZAÇÃO, 1ª SÉRIE, 2ª SÉRIE, 

3ª SÉRIE, 4ª SÉRIE 

2003 782 GLEIDE MIRIAN DIONÉSIO 1º PERÍODO, 2º PERÍODO – ED. INFANTIL, 1ª A 4ª SÉRIES 

2004 732 GLEIDE MIRIAN DIONÉSIO 1º PERÍODO, 2º PERÍODO – ED. INFANTIL, 1ª A 4ª SÉRIES 

2005 736 GLEIDE MIRIAN DIONÉSIO 3ª PERÍODO – ED. INFANTIL, 1ª A 4ª SÉRIE 

2006 827 GLEIDE MIRIAN DIONÉSIO 
ENS. FUND. 9 ANOS, BIA I,II,III, 3ª E 4ªSÉRIES (ENS. FUND. 

8 ANOS) 

2007 780 LUCÉLIA FERREIRA DA SILVA 
ENS. FUND. 9 ANOS, BIA I,II,III, 3ª E 4ª SÉRIES (ENS. FUND. 

8 ANOS) 

2008 691 
CLÉRIA REIS LOURENÇO 

COELHO DOS SANTOS 

ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO, 3ª E 4ª 

SÉRIES (ENS. FUND. 8 ANOS) 

2009 648 
CLÉRIA REIS LOURENÇO 

COELHO DOS SANTOS 

ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO, 3ª E 4ª 

SÉRIES (ENS. FUND. 8 ANOS) 

2010 652 
CLÉRIA REIS LOURENÇO 

COELHO DOS SANTOS 

ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO, 3ª E 4ª 

SÉRIES (ENS. FUND. 8 ANOS) 

2011 623 
CLÉRIA REIS LOURENÇO 

COELHO DOS SANTOS 

ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO, 3ª E 4ª 

SÉRIES (ENS. FUND. 8 ANOS) 

2012  ELIANE MATILDE DIANA 
ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO,4º ANO; 5º 

ANO 

2013  ELIANE MATILDE DIANA 
ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO, 4º ANO; 5º 

ANO 

2014 615 LÔIDE OLIVEIRA BRAZ 
ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO,4º ANO; 5º 

ANO 
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2015 650 ROBERTO SOARES FELIPE 
ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO,4º ANO; 5º 

ANO 

2016 597 FRANQUILENE SILVA MACHADO 
ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO,4º ANO; 5º 

ANO 

2017 566 
ROSIMAR DOS SANTOS 

MONÇÃO 

ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO,4º ANO; 5º 

ANO 

2018 535 
ROSIMAR DOS SANTOS 

MONÇÃO 

ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO,4º ANO; 5º 

ANO 

2019 606 
ROSIMAR DOS SANTOS 

MONÇÃO 

ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO,4º ANO; 5º 

ANO 

2020 543 
ROSIMAR DOS SANTOS 

MONÇÃO 

ENS. FUND. 9 ANOS, 1º ANO, 2º ANO, 3º ANO,4º ANO; 5º 

ANO 

 

A Unidade de ensino em sua constituição física possui quinze salas de aula, sendo 

uma para classe especial, trinta turmas do 1º ao 5º ano. Possui também sala de leitura, 

laboratório de informática, sala de recursos, sala da EEAA e SOE. Tem pátio coberto de 

médio porte, banheiros para alunos feminino, masculino e para ANEEs, parque, sala para 

coordenação de professores e salas administrativas. 

Este ano foi presenteada com a cobertura da área externa do pátio, aonde os alunos 

fazem a entrada, o recreio, o momento cívico e apresentações. Esse espaço não tinha 

cobertura, portanto, dificultava muito a realização dos projetos quando chovia ou quando 

havia a temperatura estava muito quente. Essa cobertura foi conquista através de uma 

emenda parlamentar da Deputada Arlete Sampaio em parceria com CRE de Taguatinga. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A Escola Classe 11 lida com duas realidades distintas e opostas: alunos 

oriundos de famílias com baixo poder aquisitivo e alunos advindos de famílias 

financeiramente abastadas. Ao mesmo tempo, as transformações sociais nos apresentam 

estruturas familiares das mais diversas, com modificações que nos obriga a adotar uma 

postura onde a convivência entre crianças de diferentes núcleos familiares seja acolhedora, 

fazendo com que todas as crianças sintam-se aceitas e integradas.  

Temos ainda um número significativo de famílias que apresentam dificuldades em 

acompanhar o desenvolvimento dos filhos, sendo necessário continuar trabalhando junto à 

comunidade escolar a clareza de que a família (independente de sua configuração) tem o 

dever de desempenhar funções educativas, imprimir valores, fornecer modelo de formação 

para a vida em sociedade, além de ser responsável pelo desenvolvimento físico, mental, 

moral e ético, concretizar os direitos do indivíduo no seio familiar com cuidados que 

permitam o crescimento e desenvolvimento desse indivíduo. O desempenho dos seus 

diferentes papéis pelos respectivos atores (escola e família) deve concretizar um ser social 

saudável. 

O deslocamento dos alunos depende do sistema coletivo de transporte urbano, 

transporte escolar e alguns fazem uso de transporte próprio, os que moram perto da escola 

vêm a pé. Financeiramente esta comunidade pode ser caracterizada com pessoas 

pertencentes desde a classe média até os que estão abaixo da linha da pobreza, assim, 

pode-se confirmar a presença de  crianças oriundas de invasões, as quais o acesso à 

cultura basicamente é o que a escola oferece. 

Por ser uma escola bem situada, atende não só alunos da redondeza, mas muitos 

de outras Regiões Administrativas como: Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, 

Colônia Agrícola Vicente Pires, Ceilândia, Águas Claras, Santo Antônio do Descoberto 

(GO), dentre outros lugares.  

            Nessa gestão estendeu-se o convite a todos a repensar “a escola que temos e a 

escola que queremos”. Acredita-se que é por meio do diálogo e de procedimentos 

democráticos e participativos que concretizará de fato a exequibilidade de um Projeto 

Político Pedagógico que atenda as reais necessidades da comunidade escolar, no que diz 
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respeito à construção do saber, onde conhecimento e cultura não sejam apenas 

valorizados, mas recriados. 

            Dessa forma foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa com a 

comunidade escolar, neste documento são relacionados os principais eixos dessa 

pesquisa, através deles foi construído o presente Projeto Pedagógico. 

             Foi pesquisado o grau de escolaridade dos responsáveis dos alunos, como 

elencado no gráfico abaixo, pode-se concluir que as famílias em sua maioria possuem o 

ensino médio completo. 

 

          Em sua maioria os pais matricularam um filho na escola. 

 

A comunidade escolar em sua maioria entende a importância do Projeto 

Pedagógico. 
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IDEB

 

 

FUNÇÃO SOCIAL  

A educação preconizada na escola fundamenta-se numa perspectiva crítica que 

concebe o estudante na sua totalidade, enquanto ser constituído pelo biopsicossocial. 

Portanto, no desenvolvimento das práticas educacionais, é que se tornam sujeitos do 

processo educacional. 
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A função social a ser desenvolvida na Escola está pautada na realidade, visando à 

transformação, pois compreende que a realidade não é algo pronto e acabado. Não se 

trata aqui de atribuir à escola uma função de redenção, mas que reconhece seu 

incontestável papel social no desenvolvimento de processos educativos, na sistematização 

e socialização da cultura. 

O gestor escolar, o professor, o pai de aluno e a comunidade em geral precisam 

entender que a escola é um espaço de construção de pensamento e, portanto, se torna 

fundamental que ela construa seu Projeto Pedagógico.  

Assim, a função social da escola não se restringe ao desenvolvimento das 

atividades burocráticas e à organização do trabalho na escola. Pauta-se, sim, em ações 

educacionais, articuladas com os atores sociais que a compõem. A escola trabalha com o 

conhecimento e com o ser humano. Por isso, é permanente seu desafio de estar em 

constante processo de discussão e reelaboração de suas ações, buscando as 

transformações necessárias, por meio de um currículo construído a partir do contexto 

histórico e social.  

Portanto, a função social da escola implica avaliar a escola que temos na tentativa 

de construirmos a escola que queremos. Nesse processo, a articulação entre os diversos 

segmentos que compõem a escola e a criação de espaços e mecanismos de participação 

são prerrogativas fundamentais para o exercício da democracia, na construção de um 

processo de gestão democrática. 

  A escola é local de contradições e antagonismos, e é também palco para a criação 

de situações pedagógicas que promovam as mudanças necessárias para uma sociedade 

mais igualitária. Por isso, a escola compreende que cabe a ela a tarefa de educar e 

ensinar, sendo que esta tarefa recai especialmente na forma como os profissionais da 

educação desempenham o papel de articuladores do processo ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, o trabalho escolar da Escola Classe 11 de Taguatinga não tem um fim em si 

mesmo e está sempre em processo de transformação. 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

A política educacional do Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de 

Educação, se firma no compromisso de ter o aluno valorizado em seus interesses e, como 
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consequência, um currículo que respeite suas experiências, acrescentando novas 

aprendizagens significativas e contextualizadas. 

A escola que queremos tem importante papel na formação do cidadão e no 

desenvolvimento do país, e para exercer a sua função social – garantindo a todos, 

condições de viver plenamente a cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus 

direitos – precisa ser consciente de sua responsabilidade em propiciar a todos os seus 

alunos o sucesso escolar, acompanhando a evolução moderna. 

Face ao Currículo de Educação Básica nas escolas públicas do Distrito Federal, é 

necessário que a escola reflita acerca de sua organização, que seja aberta integralmente 

para todos aqueles que a procuram, até porque a Escola Classe 11 de Taguatinga é uma 

Unidade de Ensino Inclusiva e precisa ter um olhar além de integral, pleno e adaptativo 

sobre o estudante como o próprio Currículo prevê. O aluno incluso é um sujeito social, que 

precisa ser levado a aprofundar seus conhecimentos de acordo com seus limites, porém 

favorecendo sua inclusão no contexto das relações sociais.  

A escola alia-se à filosofia defendida pelos Currículos de Educação Básica nos 

quais as aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências são o centro 

de todo o esforço educacional. Tais princípios são:  

 - Princípios Pedagógicos – práticas pedagógicas com os avanços sociais e 

tecnológicos; 

            -  Princípio ético – valores de solidariedade, respeito mútuo, justiça... 

            - Princípios político-educacionais – prática democrática, exercício pleno da 

cidadania, atendimento à diversidade e à inclusão. 

Os princípios orientadores das práticas pedagógicas expressam uma relação, 

sendo essa ao mesmo tempo material e social: material, porque se dá no local de trabalho, 

nas ações concretas da produção da própria vida das pessoas e independe dos 

pensamentos, das representações; e social, porque essa produção não se faz de forma 

individual, mas se faz de forma coletiva.  

Para se compreender como a prática pedagógica vai se constituindo no dia-a-dia da 

escola, buscou-se algumas contribuições da abordagem desenvolvida na análise das 

práticas cotidianas do ambiente escolar. O convite à reflexão sobre a prática pedagógica 
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implica compreender que o processo de construção/reconstrução e ampliação do 

conhecimento pedagógico se dá dentro e fora da sala de aula, em um movimento de 

encontros e desencontros, de negação, contestação e aceitação dos saberes, de 

possibilidades e limitações, de encantos e desencantos, de interação e mediação.  

Na referência à compreensão teórica e prática dos processos formativos, assume-

se, neste PP, a tendência crítica da pedagogia, na visão de que determinadas formas de 

pensar e de fazer o ato educativo, assim como os saberes e os modos das ações, estejam 

voltados para a formação humana. Nesse sentido, implica a práxis da apropriação de 

conhecimentos, ideias, conceitos, valores, símbolos, habilidades, hábitos, procedimentos e 

atitudes para a emancipação dos sujeitos e para a transformação.  

Nesse sentido, o conjunto de princípios que sustentam as principais decisões e 

ações pedagógicas e administrativas da Escola e que orientam a sua prática são: 

INTEGRALIDADE 

            A legislação brasileira assume também esse compromisso e um conjunto de 

iniciativas nas políticas expressa que tal compromisso se estende às ações públicas. A 

Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) são marcos legais que 

trazem para o centro do planejamento das políticas públicas a garantia do direito à 

proteção integral de crianças e adolescentes. Nessa perspectiva, as crianças e 

adolescentes são considerados como sujeitos de direitos e estes, por sua vez, têm como 

característica a indivisibilidade, ou seja, não há nenhum direito que se sobreponha a outro. 

Este princípio expressa a integralidade tanto das necessidades de desenvolvimento das 

crianças e dos adolescentes, quanto da integralidade das respostas, pelas políticas 

públicas, a essas necessidades, portanto, já não há mais espaço para uma educação 

fragmentada, uma vez que,  o estudante é um todo com direitos estabelecidos em lei. 

Dessa forma a Escola Classe 11 trabalha de acordo com as políticas públicas transcritas 

pela secretaria de educação do DF. 

 INTERSETORIZAÇÃO 

            A construção de um sistema educacional inclusivo é, na realidade, um processo 

fundamental para a transformação de nossa sociedade em um organismo mais respeitoso, 

justo e digno, interesse e responsabilidade de todos e de cada um. Em assim sendo, há 



 16 

que se poder contar com a participação de todas as instâncias da sociedade, em particular 

as áreas de atenção e de ação públicas. 

            É isso que faz com que a intersetorialidade seja o meio mais efetivo para se 

alcançar o desenvolvimento integral, pois o caminho para garantir as aprendizagens 

necessárias à vida, ao trabalho, à participação e à cidadania plena demanda uma 

combinação de diferentes tempos e espaços, definidos pelos objetos de conhecimento, os 

sujeitos e o contexto em que vivem. A união de todos os setores do Estado para mediar o 

sistema educacional é um desafio importante a ser encarado, pois o alicerce de todas as 

Políticas Públicas devem ou deveriam ser a partir da Educação. 

  Transversalidade; 

 Diálogo escola e comunidade; 

 Territorialidade; 

 Trabalho em rede; 

 O trabalho como princípio educativo; 

 O respeito à diversidade; 

 A interdisciplinaridade; 

 

Uma organização curricular com esses princípios trabalha os conteúdos dentro dos 

temas transversais mensalmente enfatizando o respeito a diversidade como tema anual, 

sempre trazendo o pertencimento territorial para sala de aula para que o estudante se 

reconheça e reconheça o território aonde vive e estuda como meios de sua realidade 

transformadora. A interdisciplinaridade utilizada na escola como estratégias de ensino e 

aprendizagem que possibilitam, ao mesmo tempo, um diálogo com os conhecimentos 

científicos, com a vida em sociedade, com a atividade produtiva e com as experiências 

subjetivas, favorecendo ao educando uma formação que o contemple na sua totalidade. 

Outro fator de extrema relevância é o trabalho em rede com a família e comunidade 

local. A escola busca mecanismos como festas típicas, atividades esportivas com parceiros 

no horário noturno para aproximar a comunidade á escola, assim garantindo um cuidado e 

zelo para com a escola que se torna de todos.  
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OBJETIVOS 

6.1 - OBJETIVO GERAL 

            Sem poder prever os rumos dessas transformações que estão acontecendo 

mundialmente, o objetivo geral da Escola Classe 11 de taguatinga é dar ao aluno os 

instrumentos básicos de uma formação dentro do letramento, para que possa  inserir-se e 

atuar num mundo com novas realidades e novos conhecimentos académicos , tornando-se 

assim capaz de utilizar seus conhecimentos  como alicerce de futuras construções 

profissionais e individuais, buscando preservar a autonomia em meio à massificação e a 

identidade em meio à globalização. 

6.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Garantir uma gestão participativa; 

 Elevar o desempenho acadêmico dos alunos; 

 Aprimorar o relacionamento da comunidade escolar: 

 Garantir o direito de aprendizagem do educando; 

 Aumentar o índice geral de aprovação dos alunos; 

 Fortalecer a relação escola/comunidade; 

 Definir os fundamentos teórico-metodológicos norteadores da prática docente, 

fundamentando-se no currículo base; 

 Valorizar a formação continuada dos professores, estimulando a ação-

reflexão-ação da prática pedagógica; 

 Promover situações de vivência de experiências prazerosas de 

aprendizagem; 

 Nortear o trabalho pedagógico em ações que estimulem o educando a refletir, 

questionar, pesquisar, tomar iniciativa, tornando-se um sujeito ativo no 

processo educativo; 

 Promover o processo de inclusão; 
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 Adequar e adaptar propostas curriculares e pedagógicas para os portadores 

de necessidades educacionais especiais; 

 

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

A estrutura e organização pedagógica desta UE fundamentam-se no Currículo em 

Movimento da Educação Básica do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais de acordo com a 

BNCC. 

  Para garantir que as habilidades e competências   Valorizem e utilizem os 

conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. 

            Pensando na qualidade do ensino - aprendizagem e favorecendo parte da 

comunidade que vivencia uma realidade de difícil acesso à cultura e ao lazer, a Escola 

oferece atividades fora do ambiente escolar, buscando ensinar na perspectiva de instigar, 

provocar, seduzir o educando para o desejo de aprender, por meio de relações que 

possam ser estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos estudantes. 

  A organização curricular deve acontecer baseada nas diretrizes do 2º Ciclo de 

aprendizagens que proporciona uma discussão e reflexão da prática pedagógica para além 

da sala de aula, ampliando-a à toda unidade escolar e sua comunidade, como exercício de 

planejamento coletivo e de ação concretizadora da proposta pedagógica; uma educação 

para além da escola, que busque ensinar numa perspectiva de estimular o outro para o 

desejo de aprender. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

   A escola é organizada em ciclos de aprendizagens, oferecidos em dois turnos, 

matutino e vespertino.  

   Esta UE é aberta a uma relação de harmonia com os responsáveis pelos 

estudantes, acreditando nesta parceria para o sucesso do aluno. A escola conta com a 

atuação da equipe de apoio a aprendizagem - EEAA, serviço de orientação educacional - 

SOE e sala de recursos, trabalhando com a finalidade de dar suporte às especificidades 

dos estudantes. Além destes profissionais, conta-se com o apoio de educadores sociais 
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voluntários e monitor, os quais auxiliam os alunos com necessidades especiais, 

colaborando para o crescimento pedagógico. As intervenções acontecem como prevê as 

diretrizes do 2° ciclo no Distrito Federal, como Projeto interventivo, reagrupamento e uma 

avaliação formativa que consiste em um diagnóstico, contínua e processual. 

 

8.1 - COMO FUNCIONA A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA? 

 A Coordenação Pedagógica nessa Unidade Escolar funciona diariamente em turno 

contrário ao de regência do professor. Existe a coordenação individual e é reservado um 

dia específico na semana para a coordenação coletiva. A partir das coordenações coletivas 

são emanadas as diretrizes e orientações para execução do projeto pedagógico da escola 

com a definição do respectivo cronograma. Entre as ações destacam-se os testes da 

psicogênese, de ocorrência bimestral, e que se destina a detectar o nível de aprendizagem 

e assim proceder a planejamentos. 

  A Coordenação pedagógica caracteriza-se como um espaço conquistado para 

debate, discussões, avaliação, formação e planejamento para o exercício da prática do 

ensino interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem significativa. 

 Deve promover a reflexão sobre os objetivos e metas da instituição educacional, 

sendo articuladora da proposta pedagógica, com a participação de todos os envolvidos na 

construção da autonomia da instituição educacional e do professor. Desta forma, a troca de 

experiências prazerosas do educar, do aprender e do planejamento escolar favorece um 

clima de organização propício para a reflexão coletiva e constante sobre a organização do 

trabalho pedagógico da Instituição Educacional, focalizando na aprendizagem e 

desenvolvimento pleno dos educandos e buscando a qualidade da educação. 

 

8.2 - ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 A formação contínua pedagógica de professores visa contribuir para a mudança e 

melhoria do sistema educativo, procurando melhorar a competência profissional dos 

docentes nos vários domínios da sua atividade, incentivá-los a participar ativamente na 

inovação educacional e na melhoria da qualidade da educação e do ensino e adquirirem 

novas competências relativas a especializações exigidas pela diferenciação e 

modernização do sistema educativo.  
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  Nessa Unidade de Ensino a formação continuada e valorização dos profissionais 

funciona de forma articulada com a coordenação coletiva, durante esse momento são 

colocados assuntos referentes ao dia a dia da sala de aula com oficinas, palestras e 

estudos  relacionados ao currículo em movimento. A valorização perpassa pelo incentivo 

na melhoria do trabalho pedagógico. 

8.3 - PLANO DE AÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

            A ação do coordenador pedagógico predomina-se em um trabalho onde a 

participação e integração da tríade aluno-professor-coordenador, aliada a uma dinâmica 

ativa e coerente, constituiu-se num resultado cujas linhas norteadoras contribuirão para um 

desenvolvimento eficaz. 

A dinâmica do processo didático e do conhecimento que se ensina, aprende e (re) 

constrói na escola, torna necessário um coordenador pedagógico que incentive e promova 

o hábito de estudos, leituras e discussões coletivas de textos, tanto os que trazem 

subsídios aos conteúdos específicos, quanto os que ampliam e aprofundam bases, 

encaminhamentos e concepções do ato educativo de ensinar e aprender, que caracteriza a 

especificidade da escola e do conhecimento que deve ser garantido. Sendo assim, a 

função e/ou a “missão” do coordenador, requer dele, uma ampla e bem apoiada visão dos 

fundamentos, princípios e conceitos do processo didático. 

  Propiciando o desenvolvimento do currículo da escola e visando um eficiente 

desempenho do trabalho didático-pedagógico e, obviamente, a melhoria da qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem, tem o presente plano a função de orientar e avaliar 

todas as atividades do corpo docente, dinamizando, facilitando e esclarecendo a atuação 

da coordenação pedagógica junto ao corpo administrativo, docente e discente. 

    Com vistas a promover no ambiente escolar momentos que possibilitem aos 

professores avaliar e repensar sua prática, almejando assim a melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem, os coordenadores se propõem a: 

 Coordenar a elaboração, execução e avaliação do Projeto Pedagógico. 

 Promover junto à direção a integração dos professores de diferentes 

segmentos, garantindo a interdisciplinaridade e a articulação entre diferentes níveis da  

Educação básica. 
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 Elaborar junto à direção e docência um plano de ação coerente e pautado na 

realidade da instituição escolar. 

 Orientar e acompanhar no preenchimento do RAV. 

 Identificar constantemente quais as prioridades das turmas e professores para 

prestar-lhes um melhor atendimento. 

 Quando solicitado, visitar as salas de aula para detectar problemas existentes 

e ajudar na busca de soluções, realizando reuniões individuais  sempre que houver 

necessidade. 

 Participar ativamente dos conselhos de classe para apresentação dos 

trabalhos pedagógicos e rendimento dos alunos. 

 Coordenar  os reagrupamentos e apoiar essas estratégias previstas pelo 2º 

Ciclo. 

 Realizar coordenação setorizadas quinzenalmente por ano. 

 Orientar e acompanhar o diagnóstico dos alunos, possibilitando melhor 

atendimento ao educando, relatando avanços e dificuldades na aprendizagem. 

ATIVIDADES: 

 Sugerir e acompanhar a execução de projetos. 

 Coordenar e acompanhar a realização de eventos. 

 Colaborar na organização de cronograma de avaliações. 

 Sugerir metodologias diferenciadas (filmes, jogos, livros e outros). 

 Ajudar na análise do resultado de diagnóstico. 

 Participação nas reuniões de pais e professores. 

  Assistência à direção em assuntos pedagógicos e em atividades cívicas e 

social. 

 

8.4 - MEDOTOLOGIA DE TRABALHO: 

 O trabalho é dinâmico, democrático, cooperador e de acordo com as necessidades 

apresentadas, colaborando com os professores na procura de meios e fins para melhor 

aprendizagem e formando um trinômio indispensável: aluno-professor-coordenador, 

procurando a Filosofia Educacional como forma de organização para atingir os objetivos e 

procurando obter adesão e colaboração de todos os elementos, desenvolvendo assim, um 

verdadeiro trabalho em equipe. 
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8.5 -  ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

  De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional, compete ao 

orientador Educacional: 

  - Apoiar os docentes junto aos educandos, contribuindo para desenvolver a 

capacidade de criticar, optar e assumir responsabilidades pelas suas escolhas; 

  - Participar do planejamento, da execução e da avaliação das atividades 

pedagógicas; 

  - Acompanhar, individualmente ou coletivamente os alunos, dinamizando temas 

que atendam suas necessidades; 

  - Participar, semanalmente, das Coordenações Pedagógicas de Orientadores 

Educacionais subsidiados pela Coordenação Regional de Ensino; 

  - Participar das reflexões/discussões referentes à aplicação de normas 

disciplinares; 

  - Auxiliar na preparação e sensibilização do corpo escolar para a educação 

inclusiva; 

  - Identificar e trabalhar as causas que impedem o avanço do processo de ensino e 

de aprendizagem; 

  - Colaborar e participar da proposta pedagógica da escola, proporcionando reflexão 

sobre a prática pedagógica; 

  - Contribuir para as discussões da realidade dos alunos, do sistema de avaliação, 

das questões de evasão e da repetência escolar, dos recursos materiais que a escola 

dispõe e das metodologias empregadas; 

  - Realizar ações integradas, com o corpo docente, no desenvolvimento dos 

projetos; 

  - Sistematizar o processo de acompanhamento e/ou encaminhamento dos alunos 

que apresentam problemas de conduta e dificuldades específicas de aprendizagem. 

  - Realizar ações para identificar as dificuldades que a família enfrenta em relação à 

escola e ao processo ensino-aprendizagem do filho; 
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  - Sensibilizar as famílias para maior participação e envolvimento nas questões 

escolares dos alunos. 

8.5.1 – PROJETOS DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

I. Convivências e Adaptações escolares; 

II. Mediação de Conflitos; 

III. Hábitos de Estudos; 

IV. Meu corpo é meu – prevenção ao abuso e violência sexual; 

V. Sou legal, não pratico bullying – prevenção e combate ao bullying; 

VI. Sensibilização da participação da família na vida escolar de seu 

filho(a)/tutelado; 

VII. Transição Escolar – remanejamento para CEF e recebimento de alunos de 

CEI; 

VIII. A Regra de ouro – respeito e cuidado com o outro; 

 

 

8.6 - SALA DE RECURSOS GENERALISTA 

  Os profissionais desta sala visam propiciar situações de aprendizagem que 

busquem sanar ou minimizar as dificuldades dos estudantes ANEE, fazendo com que 

desenvolvam-se e reconheçam-se como serem importantes, integrantes e participantes da 

sociedade, partindo de ações individuais e coletivas envolvendo a comunidade escolar. 

             As modalidades atendidas na sala de recurso são: deficiência física, deficiência 

Intelectual/Síndrome de Down, transtorno global do desenvolvimento (TGD). 

Na sala de recursos são realizadas: 

I. Adequações necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem dos 

ANEE(s), como também atividades que oportunizem a descoberta, a criatividade no 

processo ensino-aprendizagem, que tem como objetivo a inserção dos alunos com 

deficiência e transtorno global do desenvolvimento para a construção do 

conhecimento e a socialização como um todo; 

II. Atuar junto aos docentes para definição de ações pedagógicas que 

possibilitem o acesso do ANEE ao currículo e à interação ao grupo (inclusão); 

III. Auxiliar os docentes nos registros de adequações curriculares; 
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IV. Realizar atendimento específico e individualizado a ANEE’s no período 

semanal de 1h30 horário duplo; 

V. Realizar sensibilizações com a comunidade escolar sobre os direitos dos 

ANEE’s; 

VI. Acolher as famílias, fazer anamnese, orientar sobre a importância do 

atendimento na sala de recursos. 

Deverão ser atendidos até 30 alunos nessa Unidade Escolar. 

8.7 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

  Art.29. O Serviço é constituído por profissional devidamente habilitado de acordo 

com critérios estabelecidos pela Subsecretaria de Educação Pública/ Diretoria de Apoio 

Pedagógico. 

 § 1º O Serviço de Atendimento tem por finalidade atender, avaliar e acompanhar, de 

forma interdisciplinar a comunidade escolar, a fim de apoiar o processo de ensino e de 

aprendizagem, com vistas ao equilíbrio emocional, intelectual e social do aluno. 

 § 2º A Equipe de Atendimento é desenvolvido no contexto escolar, no Ensino 

Fundamental. 

Art. 30. São atribuições da Equipe de Atendimento de Apoio a Aprendizagem: 

I – Realizar a avaliação diagnóstica, processual e interventiva dos alunos 

encaminhados pelas instituições educacionais públicas e comunidade do Distrito Federal; 

II – Apoiar e subsidiar o corpo docente auxiliando-o a desenvolver estratégias 

educacionais que atendam às diferentes necessidades dos alunos no contexto escolar; 

III – sensibilizar as famílias para maior participação no processo 

avaliativo/interventivo, tornando-as corresponsáveis no desenvolvimento e aprendizagem 

dos alunos; 

IV - Acompanhar os alunos que devem participar do programa de intervenção 

Pedagógica; 

V – Contribuir para reflexão da práxis pedagógica no contexto escolar.  
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8.8 - AÇÕES ARTICULADAS ENTRE OS SERVIÇOS (EEAA, SOE, SALA 

DE RECURSOS GENERALISTA) 

 

I. Apresentação dos serviços na Semana Pedagógica ou em Reuniões 

Coletivas; 

II. Organização e realização, junto com os professores, das atividades da 

Semana da Inclusão; 

III. Participar da organização da Semana da Água e demais dias comemorativos 

do ano de acordo com o currículo em movimento, junto com os professores; 

IV. Análise dos encaminhamentos dos alunos para atendimento pelos Serviços; 

V. Atendimento conjunto aos responsáveis, quando necessário; 

VI. Orientações aos professores, quanto à conduta e desenvolvimento de 

trabalho com os discentes; 

VII. Apoio às formações dos professores nas reuniões coletivas; 

VIII. Participar, de maneira colaborativa, dos eventos escolares; 

IX. Organização e realização do Projeto de Transição; 

X. Atender às solicitações da CRE no que tange participação em Eventos e 

Reuniões. 

 

8.9 - AÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 

Sua função é de extrema importância no auxílio aos alunos especiais mais 

comprometidos. Essa Unidade de Ensino possui uma característica de atender um número 

significativo de TGDs (autistas) que carecem de auxílio o tempo todo, pois não conseguem 

utilizar o banheiro sozinhos, alguns se mostram em alguns momentos violentos com os 

colegas, portanto, o Educador Social auxilia impedindo que o mesmo se machuque ou 

machuque os colegas, alguns alunos necessitam de troca de fralda e banho, dentre outras 

necessidades. Partindo dessas informações o Educador Social é de suma importância na 

sala de aula, pois o professor não consegue estabelecer uma forma de ensino com 17 ou 

28 alunos (independente do número) tendo que auxiliar alunos especiais com 

características mais comprometidas como citei. 

 

 

 



 26 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo interativo de ação e reflexão entre educadores e 

educandos, seguido ou não de intencionalidade e que pode ou não envolver juízo de valor.

   Considerando este princípio, esta UE prima por uma avaliação processual, pautada 

na interdisciplinaridade.   

 A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao 

professor definir critério para planejar as atividades e criar novas situações que gerem 

avanços na aprendizagem do educando. Tem como função acompanhar, orientar, regular e 

redirecionar o trabalho educativo. 

  A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação do processo de 

ensino e de aprendizagem que objetiva diagnosticar a situação de cada aluno nesse 

processo, bem como o trabalho realizado pelo professor. 

  A avaliação, portanto, no contexto dos Ciclos é formativa baseada no diagnóstico, 

processual e contínuo. 

 Nessa proposta, a avaliação deve assumir um caráter inclusivo, capaz de inspirar 

no aluno a confiança em si mesmo e estimulá-lo a avançar sempre. Através do conselho de 

classe professores, equipe pedagógica e direção se reúnem para discutir, avaliar as ações 

educacionais e indicar alternativas que busquem garantir a efetivação do processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes. 

 Ainda no que diz respeito à avaliação, tem-se o Conselho de Classe, que assume 

um papel importante no campo avaliativo. No Distrito Federal, a Lei n° 4.751/2012 reservas 

ao conselho de classe:  

“... o status de colegiado que comporá com os mecanismos de garantia da participação democrática 

dentro da escola, destinando a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem. 

” (Diretrizes de Avaliação Educacional, 2014, p.274).  

  Sendo assim, o Conselho de Classe realizará reuniões bimestrais durante oano 

letivo e nos períodos que forem necessários para condução e avaliação dos estudantes e 

do processo de ensino, a fim de propiciar momentos para identificar, refletir, analisar e 

propor elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Sendo ele um órgão 
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colegiado integrante da gestão democrática, a sua composição será pelos membros: 

docentes de cada turma, equipe gestora e especialista (SEAA e sala de Recursos). 

  É importante lembrar que para uma excelência no aprendizado, o aluno deve 

cumprir um mínimo de frequência de 75% do total de dias letivos, previstos no calendário 

acadêmico da SEEDF. 

  A recuperação de objetivos não alcançados, individual ou grupalmente, ocorre de 

forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades diversificadas, 

reforço, atendimento individual, projeto interventivo, reagrupamentos e outras estratégias 

oportunas em cada caso.  

    O resultado da avaliação do desenvolvimento das habilidades requeridas em cada 

etapa deverá ser registrado no Registro de avaliação do aluno – RAV, no qual constará o 

resultado final de seu desempenho escolar. 

    O Brasil avalia a educação por meio dos chamados exames padronizados, também 

chamados de exames de larga escala e avaliações externas.A partir do diagnóstico 

produzidos por essas provas, é possível traçar estratégias para melhorar a qualidade da 

Educação do País inteiro, de uma região, ou de uma escola específica. A maioria desses 

exames não fornece notas individuais porque não avalia o aluno em si: eles são aplicados 

para avaliar um sistema de ensino como um todo. Isto é, para medir a evolução do ensino 

em uma rede. 

     Os diagnósticos já existem. Os governantes devem essas informações para criar e 

melhorar políticas públicas voltadas para a qualidade e equidade da Educação, na Escola 

Classe 11 as avaliações de larga escala são usadas para  apropriação de dados e melhoria 

do trabalho pedagógico impactando positivamente o aprendizado em sala de aula. As 

avaliação de larga escala utilizada é oSAEB- Sistema de Avaliação da Educação Básica- é 

um sistema composto por três avaliações externas, que são aplicadas em larga escala e 

que têm como principal objetivo diagnosticar a Educação Básica do Brasil. Ou seja, ele 

avalia a educação nacional em suas diversas esferas.- Avalia a alfabetização no 2º ano do 

Ensino Fundamental e o ano final de 5º ano. As provas completaram as competências e 

habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

 

https://www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/
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    Nessa perspectiva, importa que esses três níveis de avaliação – Larga Escala, 

Rede e Institucional – interajam entre si, contribuindo efetivamente para a melhoria da 

qualidade de ensino, devendo ser utilizadas de maneira a promover a Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade, garantindo a todos o direito à efetiva aprendizagem. 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

   A UE trabalha com projetos que visam promover a interdisciplinaridade, 

fortalecendo o efetivo aprendizado do aluno de forma incentivadora, lúdica e prazerosa, 

para tanto contamos com planejamento de atividades que alcancem temas como: meio 

ambiente, leitura, xadrez, sala de vídeo, hábitos de estudos, direitos da criança, inclusão no 

mundo digital, respeito à diversidade e combate ao bullying. 

  Fruto de luta histórica dos educadores, a coordenação pedagógica do professor da 

rede pública de Ensino do Distrito Federal, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, 

será de 15 horas, distribuídas de acordo com a etapa e a modalidade de ensino em que 

atua. O professor com jornada de trabalho de 20 horas semanais cumprirá 4 horas de 

coordenação pedagógica.  

   Nesse sentido, cabe à coordenação pedagógica oportunizar um espaço dialógico 

de interlocução e reflexão dos fundamentos teóricos subjacentes à práxis pedagógica bem 

como atuar no campo da medicação do seu processo de transformação.  

A implantação do Ensino Fundamental de 09 anos do Distrito Federal adota como 

Estratégia Pedagógica o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, de forma que o 1º, 2º e 3º 

ano do Ensino Fundamental de 9 anos correspondem a I, II e III Etapa do Bloco Inicial de 

Alfabetização (Parecer nº 212/2006 – CEDF). Em conformidade com a Estratégia 

Pedagógica para ampliação do Ensino Fundamental de 09 anos – BIA, não há retenção no 

1º e 2º ano – I e II etapas do Bloco Inicial de Alfabetização, desde que cumprida a 

frequência mínima de 75% dos dias letivos. 

Os 4º e 5º anos do Ensino Fundamental fazem parte do 2º ciclo com retenção no 5º 

ano do Ensino Fundamental. 

Organizar a escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em função das 

aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao ensino quanto a compreensão 

sobre o modo como o estudante aprende favorecem a organização do trabalho 
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pedagógico, no sentido de garantir as aprendizagens. Essa concepção de organização 

escolar centrada nas aprendizagens (SORDI, 2010) traz desdobramentos significativos que 

demandam concepções e práticas voltadas à progressão continuada para as 

aprendizagens dos estudantes, princípio basilar da organização escolar em ciclos para as 

aprendizagens, adotada pela SEEDF e que pressupõe elementos organizadores do 

trabalho pedagógico escolar. 

 

11.  PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

11.1 - OBJETIVO GERAL 

            Contribuir para a melhoria e a democratização da unidade escolar, buscando uma 

educação de qualidade, através do compromisso com o processo pedagógico, 

possibilitando assim a formação de um cidadão crítico, autônomo, participativo e atuante na 

sociedade da qual faz parte. 

11.2 - GESTÃO PEDAGÓGICA 

            A política educacional do Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de 

Educação, se firma no compromisso de ter o aluno valorizado em seus interesses e, como 

consequência, um currículo que respeite suas experiências, acrescentando novas 

aprendizagens significativas e contextualizadas. 

             A estrutura e organização pedagógica desta UE fundamentam-se no Currículo em 

Movimento da Educação Básica do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. 

    A Escola Classe 11 de Taguatinga é uma instituição inclusiva que trabalha o 

respeito às diferenças, pontuando a importância de as crianças com deficiência conviver 

com seus pares na escola regular. Essa instituição não abre mão da organização escolar 

em ciclos para as aprendizagens de forma a proporcionar a essa clientela um ambiente 

acolhedor e adaptado a cada aluno com necessidades educacionais especiais que 

merecem uma educação de qualidade. 

             O projeto pedagógico escolar tem como objetivo a aquisição do conhecimento. 

Nessa perspectiva nossa ação pedagógica é pautada no respeito às diferenças e no 

desenvolvimento integral das habilidades de cada educando, valorizando suas 

potencialidades como sujeito construtor de seu conhecimento. Como é determinado nos 

documentos norteadores da SEEDF. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover a 

melhoria da 

qualidade do 

trabalho 

pedagógico 

 

 

Realizar 

coordenações 

setorizadas 

semanais 

durante todo o 

ano. 

 

Realizar 

quinzenalmente 

reunião 

pedagógica 

setorizada, com o 

corpo docente 

envolvendo a 

Equipe de Apoio à 

Aprendizagem, a 

Direção e 

Coordenação 

Pedagógica; 

-Utilizar o 

espaço/tempo da 

coordenação 

pedagógica; 

-Socializar 

experiências com 

os colegas de 

outras escolas; 

- Participar de 

cursos, 

seminários e 

oficinas; 

- Valorizar o 

coordenador 

pedagógico 

assegurando a 

sua função; 

-Avaliar as 

atividades e 

projetos logo após 

Quinzenalmente 

através de 

reuniões com os 

responsáveis 

 

 

 

 

 

 

Equipe diretiva e 

coordenação 

- Durante todo o ano 
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sua realização; 

-Organizar um 

banco de 

sugestões de 

atividades; 

-Planejar 

coletivamente 

atividades, 

reuniões 

pedagógicas e os 

projetos a serem 

desenvolvidos; 

-Dinamizar as 

reuniões de 

avaliação 

previstas no 

calendário 

escolar; 

 

Investir na 

aprendizagem 

dos educandos 

com dificuldades 

e defasagem 

idade/ano 

 

Reduzir, ao 

final de 2020, 

em 20% os 

índices de 

reprovação 

nos anos finais 

do BIA e do 2º 

Ciclo 

Implementar o 

Projeto 

Interventivo e o 

reagrupamento; 

- Fomentar novas 

práticas 

pedagógicas e 

novos projetos de 

melhoria da 

qualidade 

educativa; 

- Sondar por meio 

de observação e 

diagnósticos os 

alunos com 

dificuldades 

cognitivas, 

afetivas, sociais 

entre outras e 

encaminhá-los à 

Equipe de Apoio a 

- Bimestralmente Equipe diretiva e 

coordenação 

- Durante todo o ano 
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Aprendizagem. 

- Dinamizar o 

atendimento 

psicopedagógico. 

 

Viabilizar a 

inclusão, o 

desenvolvimento 

e o aprendizado 

do Aluno com 

Necessidades 

Educacionais e 

Especiais-ANEE’s 

 

Garantir a  

inclusão dos 

alunos com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais- 

ANEE’s 

- Utilizar recursos 

e estratégias 

pedagógicas 

diferenciadas; 

- Realizar a 

adequação 

necessária para a 

participação e 

aprendizagem dos 

alunos ANEE’s. 

 

- Bimestralmente EAA, SALA DE 

RECURSOS, 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL, 

EQUIPE DIRETIVA 

- Durante todo o ano 

Favorecer a 

aprendizagem 

integrada de 

saberes oriundos 

de todas as 

ciências, numa 

perspectiva 

cultural e 

interdisciplinar. 

 

-Desenvolver 

habilidades e 

competências, 

privilegiando 

mais os 

processos que 

os conteúdos 

de forma a 

possibilitar a 

inserção do 

indivíduo na 

vida ativa ou o 

prosseguiment

o dos estudos; 

 

-Estimular a 

interação entre os 

educandos, 

valorizando seus 

dons artísticos, 

principalmente 

nas datas 

comemorativas; 

Promover, através 

de uma atuação 

criativa e 

dinâmica, uma 

identidade 

própria, adotando 

uma postura não 

discriminatória e 

não 

preconceituosa 

diante da 

pluralidade de 

manifestações 

corporais das 

diversas culturas; 

- Realizar oficinas, 

feiras, festas e 

exposições, 

- Bimestralmente -Professores, 

coordenação 

- Durante todo o ano 
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            A escola alia-se à filosofia defendida pelos Currículos de Educação Básica nos 

quais as aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências são o centro 

de todo o esforço educacional. Tais princípios são:  

             - Princípios Pedagógicos – práticas pedagógicas com os avanços sociais e 

tecnológicos; 

             -   Princípio ético – valores de solidariedade, respeito mútuo, justiça... 

             - Princípios político-educacionais – prática democrática, exercício pleno da 

cidadania, atendimento à diversidade e à inclusão. 

             Esta UE é aberta a uma relação de harmonia com os responsáveis pelos 

estudantes, relação que vem se fortalecendo graças às atividades que criam espaço de 

interação com as famílias: reuniões de pais e mestres; dias letivos temáticos; semana de 

educação para a vida; avaliações institucionais; construção e revisão da PP e demais. 

Acreditando nesta parceria para o sucesso do aluno. A escola conta com a atuação da 

equipe de apoio a aprendizagem - EEAA, serviço de orientação educacional - SOE e sala 

de recursos, trabalhando com a finalidade de dar suporte às especificidades dos 

estudantes. Além destes profissionais, conta-se com o apoio de educadores sociais 

voluntários e monitor, os quais auxiliam os alunos com necessidades especiais, 

colaborando para o crescimento pedagógico. 

             A metodologia de Ensino deverá seguir as orientações previstas as diretrizes e 

orientações pedagógicas da Secretaria de Educação do distrito Federal. 

             A Escola Classe 11 de Taguatinga considera a avaliação como um processo 

contínuo de crescimento e ampliação qualitativa dos sujeitos envolvidos. Sendo uma tarefa 

didática permanente do trabalho docente acompanhando gradativamente e 

cumulativamente o desempenho do aluno com prevalência aos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos o dos resultados ao longo do período. 

palestras e visitas 

extraclasse 
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             A Coordenação pedagógica caracteriza-se como um espaço conquistado para 

debate, discussões, avaliação, formação e planejamento para o exercício da prática do 

ensino interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem significativa. 

            Nessa Unidade de Ensino a formação continuada e valorização dos profissionais 

funciona de forma articulada com a coordenação coletiva, durante esse momento são 

colocados assuntos referentes ao dia a dia da sala de aula com oficinas, palestras e 

estudos relacionados ao currículo em movimento. A valorização perpassa pelo incentivo na 

melhoria do trabalho pedagógico. 

            O Conselho de Classe será um momento de avaliação das aulas ministradas, 

momento de ver o que deu certo e o que não foi alcançado, bem como, combinar os 

encaminhamentos a serem tomados para sanar os objetivos não atingidos. 

11.3 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 

A organização escolar abrange os seguintes serviços: 

Carreira Magistério 

No Função CH Quantidade 

01 Professor regente 40 30 

02 
Professor na direção (Diretor, Vice e 

Supervisor) 
40 03 

03 Professores readaptados 40 07 

04 Orientador Educacional 40 01 

05 Professor sala de recursos 40 02 

06 Coordenador 40 03 

07 Equipe de SEAA 40 01 

Carreira Assistência 

No Função CH Quantidade 
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01 Técnico em Educação – Apoio Técnico 40 01 

02 Técnico em Educação – Secretário Escolar 40 01 

03 Técnico em Educação – Monitor 30 01 

05 Agente de Educação e Vigilância 40 03 

06 Agente de Educação – Portaria 40 03 

07 Cozinheira (Terceirizado) 44 02 

08 Conservação e Limpeza (Terceirizado – 

REAL) 

44 08 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEI

S 
CRONOGRAMA 

Promover o 

estreitamento 

das relações 

pessoais, 

baseado nos 

princípios da 

democracia e 

nos ideais da 

solidariedade 

humana. 

Garantir 

atendimento 

das 

necessidades 

dos 

servidores, 

observando 

critérios da 

legislação 

vigente. 

 

Repassar 

aos 

servidores 

portarias, 

circulares e 

documentos 

de interesse 

coletivo e 

individual 

 

Atender 

servidores 

individualme

nte em suas 

demandas 

Estudar 

portarias, 

circulares e 

documentos 

com 

atenção. 

A medida 

que cada 

servidor for 

precisando, 

atender as 

demandas 

levantadas 

Semanalmente 

 

 

 

 

 

Equipe 

gestora 

Durante toda 

a gestão 
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11. 4 - GESTÃO FINANCEIRA 

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 

            O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi criado pela Resolução número 

12, de 10 de maio de 1995, com o nome de Programa de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental (PMDE). Mais tarde, passou a se chamar PDDE, com a edição da 

Medida Provisória número 2.178-36, de 24 de agosto de 2001. Sua finalidade é prestar 

assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas do ensino fundamental 

das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação 

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

Assistência Social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público. O 

objetivo da assistência financeira é a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o 

reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático e a elevação 

dos índices de desempenho da educação básica. 

            Os recursos do programa são transferidos independentemente da celebração de 

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

escolar do ano anterior ao do repasse, e destinam-se à cobertura de despesas de custeio, 

manutenção e pequenos investimentos, devendo ser empregados: 

I – Na, quando receberem recursos de capital; 

III – Na aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola; 

IV – Na avaliação de aprendizagem; 

V – Na implementação do projeto pedagógico; 

VI – No desenvolvimento de atividades educacionais; 

VII – Na implementação do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola); 

 

PDAF - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA 

            O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) foi instituído 

pelo Decreto número 28.513, de 6 de dezembro de 2007 e tem por objetivo ampliar a 

autonomia gerencial, administrativa e financeira das Diretorias Regionais de Ensino e 

respectivas instituições educacionais visando à efetiva realização do seu projeto 

pedagógico, mediante a descentralização de recursos financeiros do Governo do Distrito 
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Federal e diretamente arrecadados, nas categorias econômicas de Custeio e de Capital, 

para execução local. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRA

MA 

Aquisição de 

material de 

permanente 

Manutenção, 

conservação e 

pequenos 

reparos da 

unidade escolar; 

 

 Aquisição de 

material de 

consumo 

necessário ao 

funcionamento 

da escola; 

 

Ampliação da 

acessibilidade 

na escola 

 

Dinamizar o 

recreio/recreaçã

o; 

 

 

Adquirir 

material para 

melhor 

desempenho 

do trabalho 

(TV, 

Impressoras, 

armários, 

cadeiras...) 

 

Adquirir 

materiais 

necessário 

para o 

funcionament

o pedagógico 

(pinceis, 

material 

coletivo, 

tintas...) 

Ampliar a 

acessibilidad

e da escola 

através de 

reformas no 

piso da 

escola 

Adquirir 

brinquedos 

Através 

dos 

recursos 

PDAF E 

PDDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante cada 

semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Diretiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 anos 
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Prestar contas 

de forma 

transparente e 

periodicamente 

à comunidade 

escolar; 

 

pedagógicos 

para 

dinamizar 

recreio e 

recreação 

Prestar 

contas de 

maneira 

transparente 

duas vezes 

por ano 

 

 

 

Reuniões 

semestrai

s de 

prestação 

de contas 

 

 

Através de 

reuniões 

semestrais 

 

 

 

Equipe gestora 

 

11.5 - GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEI

S 

CRONOGRAMA 

Valorizar e 

incentivar a 

participação 

dos 

profissionais 

da Escola e 

dos pais nos 

projetos de 

ensino-

aprendizagem 

 

Aumentar a 

participação 

da 

comunidade 

escolar nos 

projetos e 

reuniões 

escolares 

em 10% 

- Envolver 

os 

auxiliares 

nas 

atividades 

sociocultura

is; 

- Realizar 

encontros 

com os 

Auxiliares 

de Ensino 

para 

avaliar, 

planejar e 

refletir 

sobre o 

papel de 

A cada semestre Equipe gestora, 

coordenação e 

professores 

Durante os 2 

anos de gestão 
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cada um na 

formação 

dos alunos; 

- 

Comemorar 

os 

aniversários 

semestralm

ente e 

organizar 

outros 

eventos; 

- Enviar 

mensagens 

de 

incentivo; 

-Incentivar 

a 

integração 

dos 

funcionários 

da escola; 

- Reunir os 

pais para 

uma 

reunião no 

início de 

cada ano, 

com o 

intuito de 

informá-los 

sobre a 

metodologi

a de 
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trabalho 

bem como 

do 

Regimento 

Escolar. 

-Informar, 

bimestralm

ente, aos 

pais o 

desempenh

o geral do 

educando, 

bem como 

dos 

projetos a 

serem 

desenvolvid

os a partir 

das 

necessidad

es da 

criança 

(Reforço 

escolar, 

Projeto 

Interventivo

); 

- Convidar 

os pais 

para 

participare

m de 

eventos 

promovidos 

pela escola; 
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- Solicitar, 

sempre que 

necessário, 

para 

conversas 

ou 

esclarecime

ntos 

  

11.6 - GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEI

S 

CRONOGRAM

A 

Aprimorar o 

Processo 

de Gestão 

Democrátic

a 

 

Implantar 

uma 

administraçã

o voltada 

para a cultura 

da excelência 

e de 

resultados; 

 

Operacionaliza

r o Conselho 

Escolar; 

- Informar a 

toda 

comunidade 

suas 

deliberações; 

Melhorar a 

comunicação 

entre todos os 

servidores; 

-  

Semestralment

e 

Equipe gestora 

e coordenação 

Durante 2 

anos 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP  

            Avaliar é o levantamento de informações, dados, quantitativo e qualitativo, e que 

não é o fim e sim, um processo que contribui para a excelência do é produzido, que a 

avaliação deve existir, seja no âmbito escolar, social, político ou outro segmento, devendo 

ser uma engrenagem no seu funcionamento didático e, mais globalmente na interação 
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entre seus membros (professor x direção x aluno x funcionários x pais x comunidade) e 

com isso gerar mudanças, adaptações e o crescimento de qualidade de ensino oferecido. 

             A avaliação do projeto deverá ser contínua, quantitativo e qualitativo e realizado 

com a participação de todos os envolvidos no Projeto Político Pedagógico. Centrando-se 

na intenção de interpretar o andamento do projeto, redefinindo metas e processo, a partir 

dessa interpretação. Dessa forma, a avaliação do Projeto Político Pedagógico desta 

unidade de ensino acontecerá ao longo de todo o ano letivo, nos dias reservados a 

Avaliação pedagógica, com datas estabelecias no Calendário Escolar das escolas públicas 

do Distrito Federal, em que é prevista a participação de toda a comunidade escolar.  

            Serão utilizados, nesses momentos, debates, fichas, questionários e registros 

escritos como instrumento de diálogo entre os diferentes segmentos que compõem a 

comunidade escolar, de forma a estabelecer um ambiente de reflexão e intervenção das 

ações pré-estabelecidas no presente projeto. O espaço reservado à coordenação 

pedagógica também assume um importante papel nesse processo avaliativo, tornando-se 

um espaço aberto apensamento e reflexão das teorias e práticas adotadas aqui como 

norteadoras do processo educacional, onde o corpo docente avalia e intervém da melhor 

maneira possível na estruturação, elaboração e cumprimento das propostas estabelecidas 

no Projeto Político Pedagógico registrando todo o processo diagnostico e avaliativo. 

            O Conselho Escolar, Conselho de Classe, também serão de fundamental 

importância no processo avaliativo do Projeto Político Pedagógico, uma vez que 

possibilitam a participação efetiva da comunidade escolar, visando à melhoria do processo 

educacional, interferindo de forma significativa nas ações realizadas ao longo do ano letivo. 

Esses “órgãos” se reúnem bimestralmente (no caso do Conselho de Classe), ou sempre 

que haja necessidade de sua intervenção no âmbito escolar, sendo suas ações 

interventivo-avaliativas registradas em atas e documentos próprios. 
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 13. PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E OU INTERDISCIPLINARES 

NA ESCOLA 

1. CHÁ LITERÁRIO SALA DE LEITURA 

1.1 OBJETIVO GERAL:  

Desenvolver o prazer pela leitura e o hábito de escritor. 

1.2 META: 

Tornar pelo menos 60% dos alunos leitores e usuários da biblioteca. 

1.3 JUSTIFICATIVA: 

Tal projeto se dará para desenvolver o hábito da leitura e o prazer de escutar a história e 

estabelecer uma boa interação entre as turmas e a sala de leitura, com a culminância do 

chá literário. 

1.4 - PROCEDIMENTOS: 

 Ler diversos tipos de gêneros textuais; 

 Identificar esses textos; 

 Interpretar diversos tipos de textos; 

 

1.5 - METODOLOGIA: 

1º MOMENTO: 4 A 8 DE NOVEMBRO, “EXPLANAÇÃO DO PROJETO CHÁ LITERÁRIO 

AS TURMAS PARTICIPANTES”. 

2º MOMENTO: ESCOLHA E ENTREGA DO LIVRO. 

11 A 15 DE NOVEMBRO: ALUNOS RECONTARÃO A HISTÓRIA NA SALA DE LEITURA 

NO SEU HORÁRIO, CONFORME CRONOGRAMA; 

3º MOMENTO: VIVENCIA COM O LIVRO: QUAL O TÍTULO... QUAL O NOME DO 

AUTOR... OPINIÃO SOBRE O LIVRO, POSSSÍVEIS INFERENCIAS SOBRE O LIVRO. 

4º MOMENTO: EXPLICAÇÃO DO CHÁ LITERÁRIO NA PRÁTICA; 

 ESCOLHA DE DESENHOS RELACIONADOS AOS LIVROS NO 1º BLOCO DO 2º CICLO, 

JÁ NO 2º BLOCO DO 2º CICLO, PRODUÇÕES TEXTUAIS. 

 NESSA SEMANA UMA TURMA SERÁ SORTEADA PARA APRESENTAR. 

5º MOMENTO:  CHÁ NA PRÁTICA, COM  LANCHE  E ENTREGA DE LEMBRANCINHA 

OS ENCONTROS ACONTECERÃO SEMANALMENTE NOS HORÁRIOS 

ESTABELECIDOS PARA SALA DE LEITURA. 
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1.6 - RECURSOS HUMANOS  E MATERIAIS: 

CORPO DOSCENTE, PROFESSORAS DA SALA DE LEITURA, COORDENADORAS, 

DIREÇÃO 

 

1.7 - PÚBLICO ALVO: 

 TODOS ALUNOS DA ESCOLA CLASSE 11 DE TAGUATINGA 

2. PROJETO DE   INTERVENÇÃO VERSOS REAGRUPAMENTO DA 

ESCOLA CLASSE  11  DE TAGUATINGA 2020 e 2021 

 

2.1 - JUSTIFICATIVA 

            Os alunos que enfrentam a próxima etapa do bloco de aprendizagem no 2º ciclo e 

não concluíram a alfabetização na idade certa entram em choque quando precisam encarar 

o início do II bloco do 2º ciclo de aprendizagens, pois o mesmo requer leitura e 

interpretação com autonomia para que o mesmo compreenda os objetivos e conteúdo 

deste bloco. Partindo dessa necessidade surgiu a ideia de unir uma intervenção 

colaborativa da direção, supervisão e coordenadores como atores diretos no atendimento 

ao aluno e simultaneamente os professores realizarem o reagrupamento Inter classe, 

promovendo as diversas intervenções didáticas que o 2º Ciclo prevê como atendimentos.  

             Obviamente que necessita-se nessa fase de uma  intervenção intensiva e 

eficiente ligada a leitura e interpretação e escrita. 

   Toda ação pedagógica é um movimento que parte dos sujeitos, agentes da própria 

emancipação. Assim sendo, a intervenção terá um período de atendimento e avaliação 

contínua, progressiva e processual. 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Intervir diretamente na alfabetização dos alunos que ainda não possuem 

autonomia para ler, interpretar e escrever; 

 

Meta : 

Diminuir o número de retidos no 3º e 5º anos. 

 

 

2.3 - DESENVOLVIMENTO: 
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 Os alunos do 3º ao 5º ano após avaliação diagnóstica que se encontrarem no 

nível do teste da psicogênese pré-silábico e silábicos ou alfabéticos (no caso 

do 5º ano) , serão reagrupados e atendidos pelos Coordenadores/Supervisão 

pedagógica como intervenção intensiva aos aspectos de progressão na 

alfabetização  e outros no horário e dia conforme cronograma; 

 Os alunos que ficarem em sala de aula com os professores nesse período 

realizarão o reagrupamento, denominando-se assim , REAGRUPAMENTO 

INTERCLASSE, inclusive registrado como estratégia didática no DIÁRIO DE 

CLASSE. 

 Haverá atividades planejadas para esses alunos pré-silábicos e silábicos , 

duas vezes por semana, a cada 15 dias, promovendo ações que os mesmos 

evoluam para a fase alfabética do desenvolvimento da escrita. 

 

 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 

INÍCIO MARÇO DIAS/ HORÁRIO DIAS/ HORÁRIO 

GRUPO DE 
ALUNOS 
PARA 
INTERVENÇÃO 

TERÇA 
7h30 às 10h 
13 às 15h 

QUINTA 
7h30  às 10h 
13 às 15h 

FINALIZAÇÃO 
MAIO 

Atendimento em semanas 
alternadas, ou seja,  o aluno 
terá em torno de 4 
atendimentos por mês. 

 

   

 

3.  PROJETO VALORES VERSOS INTEGRAÇÃO ANUAL DA  11 DE 

TAGUATINGA 2020 

3.1 - JUSTIFICATIVA 

            Os alunos de Anos Iniciais, quando entrelaçam manifestações culturais como 

esporte, dança, teatro, jogos , dentre outros, ao campo de conhecimento pedagógico 

demonstram de forma comprovada em pesquisas uma  melhora na disciplina, na 

concentração em sala de aula. Essas manifestações contribuem de maneira privilegiada 

para a formação integral do aluno integrando suas dimensões afetivas, cognitivas, sociais, 

motoras com o corpo, corroborando para a articulação com os demais  

 

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Melhorar a disciplina em sala de aula; 
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 Aguçar a concentração nas atividades desenvolvidas; 

 Adquirir habilidades de seguir e criar regras, se permitindo perder e vencer 

em determinadas atividades; 

 Promover trabalho cooperativo e saber lidar com o outro ( socialização); 

 Compreender a liberdade como algo que exige responsabilidade. 

META: 

Diminuir a indisciplina em sala de aula que tem influenciado nos aspectos 

pedagógicos. 

 

3.3 - DESENVOLVIMENTO: 

 

 Cada semestre haverá uma temática para treino ou organização e ao fim do 

semestre o campeonato ou a apresentação em si; 

 O 1º semestre será realizado uma “Gincana de Conhecimentos” da 

disciplina, tabuada, atualidades, soletrando, torta na cara; 

 2º semestre haverá show de talentos, ( dança, teatro, psicomotricidade, etc.) 

na semana da criança; 

 2º semestre torneio de futebol e queimada; 

 No dia do torneio haverá jurados para avaliarem a equipe vencedora, sendo 

sempre pessoas neutras e quando puder, convites de fora da Unidade 

Escolar. Sendo modalidades desportivas haverá juiz. 

 o trabalho das equipes acontecerá de forma sistematizada durante o 

semestre, trabalhando valores, cooperação, responsabilidade com seus 

estudos, disciplina, promoção de paz, dentre outros, antes da culminância; 

 O edital de cada semestre será exposto no mural no 5º dia útil do primeiro 

mês. Nesse edital conterá as normas e exigências para o aluno participar 

do evento, cada ano disputará com sua série, e demais regras para a 

modalidade. A apresentação ou disputa ocorrerá sempre na última semana 

de cada SEMESTRE conforme a modalidade de manifestação cultural do 

bimestre. 

 Premiação será discutida ao longo do ano; 

 Cada ano competirá com seu próprio ano. 

 Apresentar o projeto para os pais, pois se os alunos não seguirem as 

regras não participarão das atividades. 

 

Projetos desenvolvidos visando garantir ao aluno o encantamento por uma escola 

de qualidade. 
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Tema Objetivos Clientela Cronograma 

Literatura/Chá 

Literário 

- Desenvolver o gosto pela 

leitura; 

- Promover a 

interdisciplinaridade; 

- Suscitar o lúdico em nossas 

crianças. 

- Educandos - 2020 e 2021 

Momento Cívico 

- Resignificar os conceitos em 

relação às datas comemorativas; 

- Valorizar a Pátria. 

- Educandos semanalmente 

Sustentabilidade 

- Reconhecer que a melhoria da 

qualidade de vida e de saúde 

está relacionada com a 

preservação e recuperação do 

meio ambiente. 

- Educandos Ano todo 

Projeto 

Interventivo 

versos 

Reagrupamento 

- Oportunizar aos educandos, 

em defasagem de conteúdos o 

desenvolvimento na 

alfabetização com atendimento 2 

vezes por semanas a cada 15 

dias. Nesse horário os demais 

alunos estão reagrupados em 

sala com os professores com 

conteúdos da série/ano. 

Supervisora, 

Coordenadoras

, alunos do 3º e 

5ºanos. 

Ano todo 

Remanejamento 

Natural 

- Consiste em aproximar os 

alunos da Educação Infantil de 5 

anos com o ambiente da nossa 

escola que os receberá no 

próximo ano. Objetiva também 

oportunizar nossos alunos do 5º 

ano, aproximação com o Centro 

de Ensino Fundamental, para 

onde serão transferidos no 

término do ano letivo. 

-Educando 
Término do 

ano letivo 

Chá literário 

Encontro motivacional dos 

alunos com livros literários e 

uma seqüência de atividades na 

sala de leitura, culminando em 

Professores 

readaptados da 

sala de leitura, 

professores 

SETEMBRO/OOU

TUBRO 
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um momento de Chá e um 

lanche diferenciado, aonde 

alguns alunos contam histórias 

que leram ao longo da realização 

do projeto. Neste momento 

também há uma contação de 

história por um convidado para 

as crianças. 

readaptados de 

apoio, Direção, 

Coordenação e 

alunos. 

Eventos Culturais 

- Motivar o envolvimento da 

Comunidade escolar nas 

atividades culturais e 

pedagógicas: Festa Junina, 

Festa da Criança, Culminância 

do Chá literário, entre outros. 

 

 

Comunidade 

Escolar. 

Todo ano 

letivo 

Formatura 
- Promover um evento de 

formatura diferenciado 

Alunos dos 5ºs 

Anos 
Dezembro 

Programa 

deleitura e escrita 

para  ANEE’s 

-Auxiliar no processo de 

alfabetização em parceria com a 

Universidade Católica de Brasília 

Alunos DI’s 
Abril a 

dezembro 

Programa redes 

sociais 

Auxiliar no processo de 

alfabetização em parceria com a 

Universidade Católica de Brasília 

Alunos DI’s 
Março a 

dezembro 

Projeto valores 

versos integração 

Trabalhar valores envolvendo a 

disciplina para diminuir o índice 

significativo de indisciplina na 

escola. As culminâncias serão 

Atividades Desportivas, 

Gincanas, Show de Talentos 

aonde os alunos precisara seguir 

certas regras em editais para 

participarem. 

ALUNOS ANO LETIVO 

 

 

 



 49 

REFERÊNCIAS  

ARAÚJO, Ulisses Ferreira de. Temas transversais e a estratégias de projetos – São Paulo: 

Moderna, 2003. 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/96 Ministério da 

Educação, Brasília, 1996. 

CUNHA, Maria Isabel da.O bom professor e sua prática. Campinas: Papirus, 1995. 

DISTRITO FEDERAL, Secretaria de Estado de Educação. Orientações gerais para o 

ensino fundamental de 09 anos: Bloco Inicial de Alfabetização – versão revista. Brasília: 

Subsecretaria de Educação Pública, 2006. 

DISTRITO FEDERAL (Brasil), Secretaria de Estado de Educação. Currículo da educação 

básica das escolas públicas do Distrito Federal: ensino fundamental 1ª a 4ª série. 

2.ed./Secretaria de Estado de Educação.- Brasília: Subsecretaria de Educação Pública, 

2002. 182p.  

GARDIN, Danilo. Temas para um Projeto Político Pedagógico – Petrópolis, RJ. 1999. 

SILVA, Rinalva Cassiano. Educação para o século XXI: dilemas e perspectivas – 

Piracicaba:UNIMEP, 1999. 

MARTINS, Mônica Saddy. Cidadania e Educação: Rumo a uma prática significativa, 

Campinas, SP: Papirus; Brasília: UNESCO, 1999. 

MORAES, Maria Cândida. O Paradigma educacional emergente, Campinas, SP: Papirus, 

1997. 

TACCA, Maria Carmem Vê R (org) – Aprendizagem e Trabalho Pedagógico, Campinas, 

SP: Alínea, 2006. 

 

 

 

 


