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 1. APRESENTAÇÃO 

  

Esta Proposta Pedagógica foi elaborada de maneira coletiva com a participação dos 

profissionais de todos os segmentos da escola que, voluntariamente se predispuseram a 

participar da construção e foram legitimamente apoiados pelo grupo para representar a vontade 

do coletivo da escola.  

Durante a Semana Pedagógica (03 a 07/02/2020) foi apresentada para todos os 

funcionários, e nos dias 13 e 14 momento com os pais para apreciação, sugestões e elaboração 

das ações para 2020 da Proposta Pedagógica da escola.  

Foram utilizados alguns instrumentos como subsídios para essas discussões e também 

para estudos coletivos:  

• LDB – Lei n° 9394/96;  

• Orientação Pedagógica – PP e Coordenação nas Escolas SEEDF/2014;  

• Currículo em Movimento da Educação Básica SEEDF/2018;  

• Projeto Político Pedagógico Carlos Mota da SEEDF/2012;  

• Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo;  

• BNCC – Base Nacional Comum Curricular;  

• Constituição Federal do Brasil – 1988;  

• Currículo em Movimento de Educação Básica – Ensino Especial.  

Os primeiros escritos da desta Proposta Pedagógica, com a atuação da Equipe Gestora 

da época, foram iniciados em 2009 e posteriormente no ano de 2013, com a ação de um 

representante da comissão organizadora da proposta que apresentou, em reunião de pais do ano 

dev 2019, a versão da PP para apreciação da comunidade escolar.  Eles tiveram oportunidade 

de acrescentar e tirar projetos, ações, opiniões e darem sugestões para que se finalizasse a 

construção. Assim esta PP é fruto de opinião de todos os segmentos da escola e de 

responsabilidade destes.  

O documento foi analisado e revisado pela comissão e entregue a CRESo no primeiro 

semestre de 2014. Foram realizadas as correções solicitadas.  

No primeiro semestre de 2015, a comissão viabilizou as alterações necessárias para o 

ano letivo e foram inseridos novos projetos pedagógicos no documento o qual foi devidamente 

atualizado. No início do segundo semestre de 2015 foi apresentado a toda comunidade escolar 
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e após aprovação desta foi realizada a divulgação da PP para todo o coletivo da escola no mesmo 

mês. Após avaliação devido a alguns pequenos ajustes, a PP não pôde ser publicizada no sítio 

da SEEDF. Retornou então para correção junto à comissão organizadora.  

No primeiro semestre de 2016, reuniu-se mais uma vez a comissão organizadora da PP 

para avaliar e redirecionar os trabalhos e projetos para serem acrescidos ou retirados do 

documento. Após anuência de todos os segmentos, foi encaminhada em mídia e impressa para 

a CRESo/ UNIEB para avaliação. No segundo semestre de 2016 retornou a avaliação e as 

correções que precisavam ser feitas para a publicização da PP no sítio da SEEDF.  

Em 2017, após avaliação e correções da comissão organizadora, torna-se então o 

documento norteador para o triênio 2017-2018-2019 para as práticas pedagógicas da escola. A 

dinâmica das vivências pedagógicas ligada às diretrizes do Currículo em Movimento exige que 

a Proposta Pedagógica seja sempre revista e atualizada. Assim, servirá de referência a produção 

de aprendizagens significativas e a formação critico-reflexiva a que se propõem todos os 

educadores que participaram de sua elaboração comprometidos com a execução de seu 

conteúdo. Cabe a toda comunidade escolar cuidar e exigir que as diretrizes apresentadas na PP 

sejam aplicadas no cotidiano escolar como expressão real do esforço de toda comunidade em 

tornar público o compromisso social da Escola Classe 13 de produzir educação de qualidade e 

em permanente atualização.  

Nas primeiras reuniões do ano de 2018, mais uma vez, a PP foi validada pela 

comunidade escolar. Devido às necessidades levantadas no ano de 2017, relativas às questões 

disciplinares, fez-se necessária a formulação de um projeto específico para a Disciplina. 

Pensando nisso a Direção juntamente com a supervisão pedagógica, a coordenação e 

professores estruturou um projeto voltado para a disciplina e o melhor acompanhamento do 

recreio para ser iniciado em 2018 e efetivado em 2019.  

Em 2019, a PP foi novamente colocada para a apreciação durante a semana pedagógica 

e o projeto disciplina estruturado no final de 2018 foi novamente avaliado e novas ações 

implementadas, dentre elas o Projeto Escola para Pais, onde questões voltadas à disciplina, 

redução de violência e participação da comunidade na vida escolar serão trabalhadas, visando 

sanar os pontos negativos. Ainda foram desenvolvidas ações para incentivar a participação dos 

alunos na contribuição da APM, realizando atividades de orientação, formação e premiação.   

A proposta foi colocada para apreciação da comunidade escolar na primeira reunião de 

planejamento com a comunidade, estabelecido no calendário escolar.  

Em diferentes lugares do mundo, discute-se cada vez mais o papel essencial da educação  
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no desenvolvimento das pessoas e da sociedade. A busca de uma sociedade integrada no 

ambiente em que se encontra o outro mais imediato, na comunidade mais próxima e na própria 

nação, surge como necessidade para chegar à integração da humanidade como um todo. 

(MORIN, 2001).  

A necessidade de que a educação desenvolva a formação ética dos alunos está cada vez 

mais emergente e evidente. A escola deve assumir-se como um espaço de vivência e de 

discussão sobre a dignidade do ser humano, igualdade de direitos, recusa de formas de 

discriminação, importância da solidariedade e observância e cumprimento das leis.  

Pode-se dizer que a função principal da escola é a valorização e o respeito pelas 

experiências de vida de seus educandos e suas famílias, cabendo à instituição o fortalecimento 

da postura humana e dos valores aprendidos, tais como: a criticidade, a sensibilidade, a 

contestação social, a criatividade e a esperança.  

Acredita-se que as políticas educacionais devem ser concebidas de modo que a educação 

não seja um fator de exclusão social, mas possibilite que cada indivíduo possa tirar ao longo da 

vida o melhor proveito de um ambiente educativo em constante transformação. Nesse contexto, 

“a educação deve promover a capacidade de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a 

viver com os outros e aprender a ser, expressando opiniões e assumindo as responsabilidades 

pessoais, tão imprescindíveis no interior da escola”. (UNESCO, 2000)  

É através desta Proposta Pedagógica que a Escola Classe 13 de Sobradinho se apropria 

das formas humanas de comunicação, buscando por meio de um espaço de socialização do 

conhecimento formal, novas formas de pensamento e comportamento pelo desenvolvimento 

dos projetos propostos.  

 

2 . HISTÓRICO 

A Escola Classe 13 de Sobradinho iniciou suas atividades aos vinte e cinco dias do mês 

de fevereiro de 1991, no então CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO RURAL – 

COER, com a finalidade de atender as crianças e jovens do recém-criado assentamento, 

denominado Sobradinho II, sendo transferida para as instalações definitivas, localizada na AR 

05 Área Especial 01/02 – Setor Oeste, em agosto do mesmo ano. À época era dirigida pela 

professora Maria Sílvia Pereira, que permaneceu no cargo até o término do ano letivo de 1994.  

No início de 1993 a instituição passou a funcionar nos turnos diurno: com turmas de 

pré-escolar, CBA (Ciclo Básico de Alfabetização) e 3ª e 4ª séries, totalizando 20 (vinte) turmas 

e no noturno com turmas de 5ª e 6ª séries e supletivo (fases I e II), totalizando no geral 1.052 
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alunos. De 1995 a 1999, a instituição foi dirigida pela professora Elizene Lima Fernandes. No 

ano 2000 a instituição passou a oferecer no turno diurno turmas de 1ª a 4ª séries do ensino 

fundamental e turmas de aceleração da aprendizagem e no turno noturno – Educação de Jovens 

e Adultos (EJA – 1º segmento), sendo dirigida à época pela professora Francis Jane Alves 

Mariano.  

No período de 2001 a 2003 a escola passou a ser dirigida pela professora Ana Paula 

Patrício Flores.  

Em 2004, o professor Francisco de Assis Neto passou a ser o diretor da instituição, 

permanecendo no cargo até o término do ano letivo de 2007. Neste período algumas mudanças 

educacionais, a nível de Secretaria de Educação, retiraram das escolas classes as turmas de EJA 

e então, esta unidade passou a funcionar com 20 (vinte) turmas somente no turno diurno.  

No ano de 2008, com a implantação da Gestão Compartilhada nas Escolas Públicas, 

pelo então governo local, após processo seletivo, passaram a atuar como gestoras da instituição 

a professora Cilene dos Santos Alves e a professora Divina Helena Garcia, permanecendo no 

cargo até 31 de dezembro de 2019.  

Em 2013, o modelo de gestão passou a ser denominado Gestão Democrática nas Escolas 

Públicas, passando novamente por um processo, agora eleitoral, a então equipe gestora 

manteve-se no cargo. Neste mesmo ano, a Instituição que já atuava no sistema de ciclos, com o 

1º bloco (BIA – 1º, 2º e 3º ano das séries iniciais) passou a atuar também com o 2º bloco que 

compreende as turmas de 4º e 5º ano.  

O Ciclo de Aprendizagem é uma organização do tempo e espaço escolar que visa o 

atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do 

processo, possibilitando uma inserção com melhor adequação pedagógica entre eles. Ao 

organizar o 2º ciclo de aprendizagem é importante considerar que a proposta de trabalho se 

mantém pautada nos eixos integradores da alfabetização, letramento e ludicidade. As estratégias 

que  fundamentarão o fazer didático-pedagógico no cotidiano da escola serão: avaliação 

formativa, diagnóstica e processual; trabalho diversificado; reagrupamento intra e interclasse; 

projeto interventivo; formação continuada e coordenação coletiva de trabalho pedagógico, 

conforme as Diretrizes Pedagógicas para Organização do 2º Ciclo, entre outras ações didáticas 

e pedagógicas pensadas pelos profissionais da escola, com a finalidade de assegurar as 

aprendizagens de todos.   

Em 2016, a instituição contava com aproximadamente 515 alunos distribuídos entre  

turmas formadoras do 2º ciclo do ensino fundamental, sendo também uma escola inclusiva.   
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No ano de 2017, com 480 alunos, a escola era composta por 20 turmas, que atendiam as 

turmas de BIA (1º, 2º e 3º anos) e 4º e 5º ano.   

No turno matutino eram 10 turmas sendo 5 (cinco) de 4º ANO e 5 (cinco) de 5º ANO. 

No período vespertino eram 10 turmas sendo 2 (duas) turmas de 1º ANO, 3 (três) turmas de 2º 

ANO e 5(cinco) turmas de 3º ANO.   

No ano de 2018 continuamos com turmas de 1º ao 5º anos, dispostas em 2(duas) turmas 

de 1º Ano, 3(três) turmas de 2º ano, 5 (cinco) turmas de 3º ano, 4 (quatro) turmas de 4º ano e 6 

(seis) turmas de 5º ano, perfazendo um total de 546 alunos sendo que 225 eram do turno 

matutino e 321 do turno vespertino.   

Em 2019, contou com um total de 441 alunos dispostos em 229 no turno vespertino e 

212 no turno matutino. Contamos com 02 (duas) turmas de 1º ano, 03(três) turmas de 2º ano, 

05 (cinco) turmas de 3º ano, 05(cinco) turmas de 4º ano e 05 (cinco) turmas de 5º ano. Dessas 

20 turmas, 05 delas são de integração inversa com número de alunos variando entre 15 a 18. 

Temos uma sala de recursos ativa para atender uma demanda de 13 (treze) alunos especiais com 

diagnósticos variados.  

No dia 02 de janeiro de 2020, assumiram a gestão da escola, Walter José da Silveira e 

Ana Paula Barbosa Pereira Souza, respectivamente diretor e vice-diretora, eleitos pela 

comunidade escolar por processo eleitoral.  

Iniciou o ano letivo com 448 alunos nos turnos matutino e vespertino divididos em 2 

turmas de 1º ano, 3 turmas de 2º ano, 5 turmas de 3º ano, 4 turmas de 4º ano e 6 turmas de 5º 

ano. Nove turmas de integração inversa.   
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2.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA: 

  

• Salas de aula: 10 (dez) – utilizadas no turno matutino pelas turmas de 4º e 5º anos e no 

turno vespertino pelas turmas de 1º, 2º e 3º anos. Todas são equipadas com aparelhos de tv e 

dvd, facilitando e promovendo o desenvolvimento de projetos.  

• Secretaria: 01 (uma) – o espaço precisou ser dividido em 2009, para acomodar um novo 

depósito no ambiente.  

• Direção: 01(uma) – espaço comum utilizado por diretor, vice-diretora e Supervisora.  

• Sala da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem: 01(uma) – esta sala era 

dividida pela pedagoga e pela orientadora educacional.   

• Sala de Recursos: 01 (uma)  

• Sala dos Professores com cozinha: 01 (uma)   

• Mecanografia: 01 (uma) – funciona como sala de reprografia e depósito para material 

de expediente.  

• Sala de leitura: 01 (uma), sendo que o espaço foi dividido para montagem de um 

laboratório de informática.  

• Laboratório de Informática: 01(um) – espaço compartilhado com a sala de  leitura  

• Sala dos servidores: 01(uma)  

• Cozinha com depósito para alimentos: 01(uma)  

• Banheiros de Alunos:  

            O  Masculino: 04 boxes e 01 para ANEE  

            O  Feminino: 04 boxes e 01 para ANEE  

• Banheiros de Professores: 01 masculino (02 boxes) e 01 feminino (2 boxes)  

  

• Banheiro de Servidores: 01 feminino e 01 masculino (este transformado em depósito).  

• Depósito de materiais: 01(um)  

• Pátio coberto para festas e recreações: 01(um)  

• Quadra esportiva sem cobertura: 01(uma)  
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 A escola é composta por diversos profissionais, atuando em áreas distintas e 

complementares, cujas atribuições visam sempre o bem-estar e a formação continuada dos 

alunos.  

  

2.2 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Escola Classe 13 de Sobradinho  

Localização: AR 05 Área Especial 01/02 – Setor Oeste – Sobradinho II  

Telefone: (61) 3901-7974  

CEP: 73060-500  

EMAIL: ec13s@yahoo.com.br  

  

  

EQUIPE GESTORA 

Equipe Gestora: formada pelo diretor, vice-diretora e supervisora, dá a tônica para as relações 

que se estabelecem no espaço escolar. Convida a comunidade escolar a participar de um projeto 

coletivo, mobiliza as pessoas e as articula a construir colaborativamente as normativas, a função 

social e os processos da escola.  

A equipe é formada pelos seguintes membros:  

• Diretor: Walter José da Silveira  

• Vice-Diretora: Ana Paula Barbosa Pereira Souza  

• Supervisora: Soraya Oliveira Viegas Rodrigues  

  

COORDENADORAS PEDAGÓGICAS 

• Bagda Cristina da Silva  

• Daniela Gomes de Oliveira  

  

COMISSÃO ORGANIZADORA DA PP 

• Walter José da Silveira – Diretor  
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• Ana Paula Barbosa – Vice-diretora  

• Eva Felix – Orientadora (Aposentada em 05/05/2020) 

• Daniela Gomes – Coordenadora  

• Bagda Cristina da Silva - Coordenadora  

• Nadja Rejane C. Rejis Dias- Pedagoga Institucional  

  

 Equipe de secretaria: composta pela secretária escolar e dois auxiliares, cujas 

responsabilidades referem-se às funções destinadas a manter os registros, os arquivos de 

documentação dos alunos e dos funcionários, além de comunicados e expedições para apoiar o 

desenvolvimento do processo escolar, dando valor legal a toda a documentação expedida 

juntamente com a direção da escola. Geralmente é o primeiro contato da comunidade com a 

instituição. A equipe é formada pelos seguintes membros:  

• Secretária: Valdenice dos Santos Firmino  

• Apoio: Laércio Rodrigues de Abreu e Maria da Glória Oliveira do Nascimento 

 

Equipe de Apoio Pedagógico: composta por uma pedagoga e uma orientadora 

educacional integra-se ao trabalho pedagógico da instituição educacional e da comunidade 

escolar na identificação, prevenção e superação dos conflitos, colaborando para o 

desenvolvimento do aluno. Ação que defende os pressupostos do respeito à pluralidade, à 

liberdade de expressão, a orientação, a opinião, a democracia da participação e a valorização 

do aluno como um ser integral.   

• Orientadora Educacional: Eva Félix Amarante (Aposentada em 05/05/2020) 

• Pedagoga Institucional: Nadja Rejane Cirqueira Rejis Dias  

 Equipe de Coordenação Pedagógica: composta por duas professoras, que  atuam como 

articuladoras, oferecendo condições para que os professores trabalhem coletivamente as 

propostas curriculares, em função da realidade; como formadoras oferecendo condições ao 

professor para que se aprofunde em sua área específica e trabalhe bem com ela, de forma 

transformadora; cabe-lhe o compromisso com o questionamento, ou seja, ajudar o professor a 

desenvolver  reflexões críticas  em sua prática. A equipe é formada pelos seguintes membros:  

• Coordenadoras: Daniela Gomes de Oliveira e Bagda Cristina da Silva  
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 Equipe de Docentes: composta por vinte e dois professores, atuando na identificação das 

expectativas e necessidades de desenvolvimento dos seus alunos e propondo e articulando 

oportunidades educativas capazes de atendê-las.  

A equipe é formada pelos seguintes membros:  

• Gorete Pereira matos – 1º ano “A”   

• Shirley Maria Pereira da Costa – 1º ano “B”  

• Anaísa Pinto Barbosa Santos – 2º ano “A”   

• Denise Rodrigues da Silva – 2º ano “B”  

• Lana Paula Souto Durães – 2º ano “C”  

• Camila Viana de Carvalho – 3º Ano “A”  

• Flávia de Lima Borges – 3º ano “B”  

• Priscilla Araújo Aguiar – 3º ano “C”  

• Cleonara dos Santos Pereira– 3ºano “D” (Contrato Temporário)  

• Adriana Oliveira Dias Rezende – 3º ano “E”  

• Daiany Garcia de Araújo – 4º ano “A” (Contrato Temporário)  

• Simone Martins Ferreira – 4º ano “B” (Contrato Temporário)  

• Maria de Fátima Oliveira Pinheiro – 4º ano “C”  

• Alessandra Félix de França – 4º ano “D” (Contrato Temporário)  

• Anna Paula Nunes V. L. Guimarães - 5º ano “A”  

• Ane Araújo Ferreira – 5º ano “B” (Contrato Temporário)  

• Edson Vieira dos Santos – 5º ano “C” (Contrato Temporário)  

• Lílian de Alencar – 5º ano “D”  

• Heider Ribeiro da Silveira– 5º ano “E” (Contrato Temporário)  

• Dáfne Oliveira Lopes – 5º ano “F” (Contrato Temporário)  

• Vívian Soares Lourenço de Melo – prof.ª afastada para tratamento de saúde  

• Audenice Alves Lopes – prof.ª readaptada atuando na biblioteca  

 

http://educacaointegral.org.br/glossario/estudante/
http://educacaointegral.org.br/glossario/estudante/
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Equipe de Conservação e Limpeza: formada por seis profissionais, terceirizados, da 

empresa Juiz de Fora. Suas atribuições referem-se à zelar pela conservação e limpeza da 

escola em todas as suas dependências, móveis, utensílios e equipamentos; propiciando um 

ambiente limpo e agradável a todos.  

A equipe é formada pelos seguintes membros:  

•  Maria Simone de Souza   

• Suzana Brandespim   

• Elisângela Pereira Alves   

• Wagner Maciel da Silva   

• Marenilde Guedes   

• Daniela Alves de Souza  

 Mecanografia: cuida de todas as cópias e distribuição de materiais de escritório e 

papelaria; empréstimo de mapas e globo; materiais para recreação e recreio, etc. Urande Ribeiro 

de Carvalho – merendeira readaptada  

 Equipe de Copa e Cozinha: formada por duas profissionais da empresa G & E, cujas 

funções são o zelo pela limpeza e organização da cozinha, a conservação e higiene de todos os 

utensílios e alimentos utilizados na merenda escolar e o preparo das refeições com base nas 

instruções de nutricionistas, propiciando ao educando uma alimentação saudável e saborosa.  

A equipe é formada pelos seguintes membros:  

• Silvia Cristina da Cruz Silva  

• Josefa Maria da Silva  

  

 Equipe de Portaria e Serviços Gerais: Formada por 03(três) profissionais na portaria 

com a atribuição de controlar a entrada e saída de alunos, profissionais e comunidade no 

ambiente escolar. A equipe é formada pelos seguintes servidores: 

• Edvaldo Romel de Alencar  

• Shirley Kátia Dias (afastada para tratamento de saúde)  

• Carmelita Filgueira dos Santos Arquiminio  
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 Equipe de Vigilância: A partir do dia 17/04/2020 o serviço de vigilância passou a ser 

terceirizado pela empresa Global segurança LTDA. A equipe é formada por quatro 

profissionais, cujas atribuições são de zelar pela segurança do ambiente e dos alunos nos 

horários de aula e fora deles, devendo registrar todas as ocorrências. A equipe é formada pelos 

seguintes profissionais: 

• Carlito Barbosa Magalhães 

• Fábio da Rocha Andrade 

• José Pereira de Oliveira 

• Ricardo da Silva Rosa 

                                                   

 Laboratório de Informática: atua no laboratório uma funcionária da carreira apoio 

administrativo com carga horária de 30h. Semanais, atende os alunos do turno matutino (4º e 

5º anos) e uma professora de informática que atende os alunos do turno vespertino ( 1º, 2º e 3º 

anos). A principal função é o suporte tecnológico no ambiente para as atividades pedagógicas 

realizadas, onde o computador é usado de forma inteligente na tentativa de provocar mudanças 

na abordagem pedagógica vigente.  

• Janaína de M. Palhares Rosa (Técnico apoio administrativo)  

• Viviane Neves Nogueira (Professora)  

 

 Sala de Recursos: no ambiente da sala de recursos atua uma professora, cuja função é 

preparar o aluno para desenvolver suas habilidades e utilizar instrumentos de apoio que 

facilitem o aprendizado nas aulas regulares.  

• Professora Yara Rios Mendes de Almeida  

 Sala de Leitura: Uma professora readaptada é responsável pelas atividades realizadas 

no espaço de leitura, planejando, organizando empréstimo de livros e agilizando o 

funcionamento do local.  

• O responsável pelo espaço é a professora Audenice Alves Lopes  

 Educadores Sociais Voluntários: profissionais encaminhados pela CRE, através de 

Processo seletivo, para auxílio aos alunos ANEE.  
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Voluntários:  

• Antônia Rufino Martins - vespertino  

• Neide Torres dos Santos - matutino  

• Stefane Rafaela Borges dos Santos – matutino 

•  Maiara de Jesus Brito Costa - vespertino  

 

Existem ainda as instituições escolares cuja função é apoiar a realização dos projetos 

escolares e dar suporte às questões administrativas, pedagógicas e financeiras. A escola é 

beneficiada por dois programas financeiros denominados: PDDE (Programa Dinheiro Direto 

na Escola), cujo repasse é feito pelo governo federal e PDAF (Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira), repassado pelo governo do Distrito Federal e ainda verbas 

parlamentares. 

CAIXA ESCOLAR 

É composta por:  

Diretoria:  

   Presidente: Walter José da Silveira  

              Vice-Presidente: Ana Paula Barbosa Pereira de Souza  

                       1º Tesoureiro: Soraya Oliveira Viegas Rodrigues  

              1º Secretário: Shirley Maria Pereira da Costa  

 

CONSELHO FISCAL 

        Membros Efetivos:   

           Valdenice Maria dos Santos Firmino; 

Anaísa Pinto Barbosa Santos;    

Daniela Gomes de Oliveira.   

           Membros Suplentes:  

                      Janaina de Mattos Palhares Rosa; 

        Flávia de Lima Borges; 
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  Laércio Rodrigues de Abreu  

 

CONSELHO ESCOLAR 

Membro Nato: Walter José da Silveira  

           Há previsão de eleição em março para eleição de novos membros.  A escola, 

como qualquer instituição, funciona como um organismo: para que tudo ande 

perfeitamente e os objetivos sejam atingidos, cada parte precisa executar bem as 

respectivas funções. Visando sempre o bem-estar geral, o respeito mútuo, a boa 

convivência e a solidariedade e a plena prestação do serviço público de qualidade.  

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

  

A Escola Classe 13 de Sobradinho exerce suas atividades há mais de 20 (vinte) anos na 

comunidade de Sobradinho II. Atende alunos com faixa etária entre 06 e 12 anos, distribuídos 

em turmas do ensino fundamental – anos iniciais – 2º ciclo.  

Está inserida numa comunidade proveniente de assentamento, cujas famílias, em sua 

maioria, possuíam baixo poder aquisitivo e pouco ou nenhum grau de instrução escolar, sendo 

este o maior desafio a ser enfrentado pelos profissionais que atuavam na instituição.  

Devido ao pouco grau de instrução, a maioria dos pais dos alunos não se interessavam 

pela vida escolar dos filhos e não se preocupavam em construir uma parceria entre a família e 

a escola.  

Um dos maiores problemas a ser enfrentado diariamente era a violência no âmbito 

escolar e na comunidade. Muitos alunos não possuíam referencial do que é certo e errado 

segundo as normas de dos a seguir fora da escola, onde violência só leva à violência. Muitos 

alunos não tinham o referencial de família estruturada, muitos pais e mães encontravam-se em 

presídios por delitos diversos.  

Alguns pontos dessa realidade descrita mudaram. As famílias melhoraram o poder 

aquisitivo, a cidade está mais estruturada, a realidade de assentamento não mais faz parte do 

perfil da comunidade. Porém, o velho hábito de comunidade assistida por programas de governo 

permanece. Isso se reflete no pouco ou nenhum interesse em ajudar a escola em suas 

necessidades. As famílias sempre esperam muito da escola, mas contribuem pouco para que a 
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mesma tenha o mínimo de estrutura para funcionar, A participação na APM (Associação de 

Pais e Mestres) tem contribuição baixíssima. Isso gera dificuldades para reparos mínimos de 

estrutura como: troca de lâmpadas, torneiras, canos, etc.   

As questões de violência também mudaram e observa-se um crescente aumento 

nos casos envolvendo a comunidade, inclusive familiares dos alunos. Embora a escola tenha 

regras claras, estabelecidas por meio de regimentos, grande parte dos alunos não se insistem 

em desrespeitá-las e não se intimidam com as sanções. Os pais quando chamados à escola, 

muitas vezes não comparecem. Para esta situação foi criado o projeto (IN) Disciplina que foi 

elaborado e colocado em execução em 2019 em conjunto com o Projeto Escola para Pais, para 

pais que teve início no mês de maio de 2019, na Festa da Família e mais dois outros encontros 

ao longo do ano, percebeu-se maior envolvimento dos pais como parte atuante na  missão de 

educar seus filhos. Como Instituição de Ensino é importante reforçar a imagem educadores 

dispostos a prepará-los para a vida juntamente com a participação efetiva das famílias.  

O índice de evasão escolar é praticamente nulo e o de reprovação ainda está abaixo da 

média. Os profissionais que atuam no local estão sempre em sintonia e em busca de projetos 

que possam melhorar e reverter as situações que não são consideradas favoráveis.  

De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB a escola tem 

histórico de bons resultados até 2011. Contudo, conforme gráficos apresentados a escola teve 

queda de 2 pontos percentuais em 2013.  

Ao início dos anos letivos de 2017 e 2018, foi realizado um questionário sociocultural 

o qual foi possível evidenciar vários pontos que pautaram as ações no decorrer desses dois anos 

letivos. O questionário era composto por uma parte auto avaliativa do aluno, uma parte de 

avaliação dos pais na convivência em sociedade e pautavam-se pelas regras a que estavam 

acostumados em relação à escola e em relação às suas práticas familiares. Com o mesmo 

objetivo, foi aplicado o questionário no início do ano e dentro desta realidade, foi adotado em 

todo início de ano letivo um questionário sociocultural (segue resultado abaixo) para pais que 

teve inicio no mês de maio de 2019, na Festa da Família e mais dois outros encontros ao longo 

do ano, percebeu-se maior envolvimento dos pais como parte atuante na  missão de educar seus 

filhos. Como Instituição de Ensino é importante reforçar a imagem educadores dispostos a 

prepará-los para a vida juntamente com a participação efetiva das famílias.  

Com o objetivo de levantar dados para amparar o fazer pedagógico. Como pode-se 

observar nos gráficos abaixo que a Escola Classe 13 apresentou em 2019 alguns problemas 

evidentes que atingem diretamente o rendimento o Apesar de mais de 80% dos pais declararem 
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que acompanham a vida escolar dos filhos dentro e fora da escola, observa-se uma realidade de 

74% de responsáveis que dificilmente participa de reuniões de pais;  

Apesar dos pais acharem o ambiente escolar bom ou ótimo para seus filhos, de ter mais 

de 70% de aprovação ao trabalho da Direção, EEAA, Sala de Recursos e professores regentes, 

não comparecem quando convocados para mutirões e dia de cuidados com a escola. A baixa 

participação dos pais em atividades realizadas na escola interfere no bom desenvolvimento dos 

alunos, contribuindo para a desmotivação e falta de perspectiva de futuro. 

Escolar:  
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 3) Existe algum problema (familiar, social, outros) que esteja interferindo no 

rendimento de seu filho? Explique se for possível:  

  

Divórcio, 

brigas, drogas 

Problemas 

de saúde 

Desemprego, 

baixa renda 

60 42 30 

 

Pode-se constatar pelos gráficos que, na parte de autoavaliação, os alunos se consideram 

bons ou ótimos e cumpridores de suas obrigações escolares. Já os pais e/ou responsáveis 

também se consideram cumpridores de suas obrigações e cuidados com o filho na escola, porém 

são pouco participativos. Avaliam bem o trabalho da direção e demais serviços da escola e não 

estão satisfeitos com as condições estruturais da instituição (estrutura física).  

No que diz respeito à avaliação dos professores em relação às famílias e os alunos a 

realidade é bem diferente. Constata-se que os alunos  em sua maioria fazem tarefas e trabalhos 

escolares sem apoio familiar, vem e voltam para casa sozinhos, muitas famílias as quais os 

responsáveis são os avós paternos ou maternos, grande número de crianças desmotivadas e com 

pouca tolerância às regras, visto que, a motivação que deveria vir do lar não acontece de forma 

satisfatória.  

Baseados nas necessidades apontadas em 2017 e 2018, e observando os efeitos dos 

projetos desenvolvidos, ainda foi possível identificar uma necessidade de trazer de forma mais 

concreta a presença dos pais para escola e também elaborar projetos que atendam os alunos nos 

quesitos de indisciplina, aprendizagem significativa e boas relações entre aluno-aluno e aluno- 

professor. Assim, foi desenvolvido em 2019, além dos projetos do ano anterior nas áreas de 

aprendizagem de linguagem e matemática, foram implementados o projeto do recreio em ilhas, 

onde são definidos espaços para jogos, dança, pular corda, brincar de bonecas, etc.; o projeto 

disciplina e os projetos interventivo e reagrupamento. Espera-se que, com essas ações e outras 

que se tornarem necessárias, poderemos atender de maneira eficiente e eficaz aos nossos alunos 

em suas necessidades educacionais, sociais e comportamentais.  

Foram estudados também os dados apresentados pela escola nas avaliações de larga 

escala como: ANA, Prova Brasil e Provinha Brasil. Seguem abaixo os últimos resultados:  
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QUADRO 2 – RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS 

ESTUDANTES POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA 

Agregação 

Escolas     Similares 

Sua Escola 

Município 

Estado 

Nível 1 

19.94 

18.39% 

15.59% 

15.59% 

Nível 2 

9.86% 

2.30% 

11.72% 

11.72% 

Nível 3 

29.22% 

28.74% 

32.77% 

32.77% 

Nível 4 

40.98% 

50.57% 

39.92% 

39.92% 

* Resultado referente à rede pública situada no Município e Estado respectivamente. 

QUADRO 3 – RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS 

ESTUDANTES POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM ESCRITA 

Agregação 

Escolas Similares 

Sua Escola 

Município 

Estado          

Nível 1 

5.85% 

2.30% 

7.04% 

7.04% 

Nível 2 

10.77% 

8.05% 

13.60% 

13.60% 

Nível 3 

2.66% 

0.00% 

2.93% 

2.93% 

Nível 4 

67.86% 

71.26% 

64.35% 

64.35% 

 

Nível 5 

12.86% 

18.39% 

12.08% 

12.08% 

* Resultado referente à rede pública situada no Município e Estado respectivamente. 

QUADRO 4 – RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES 

POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA 

Agregação 

Escolas Similares 

Sua Escola 

Município 

Estado 

Nível 1 

11.57% 

2.22% 

12.68% 

12.68% 

Nível 2 

28.78% 

32.22% 

30.59% 

30.59% 

Nível 3 

19.28% 

20.00% 

21.72% 

21.72% 

Nível 4 

40.37% 

45.56% 

35.01% 

35.01% 

* Resultado referente à rede pública situada no Município e Estado respectivamente. 
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RESULTADO IDEB 

 

 

RESULTADO PROVA BRASIL – 2017 RESULTADO PROVA BRASIL – 

2017 

 

Distribuição Percentual dos Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental por Nível 

de Proficiência 

 

Distribuição dos Alunos por Nível de Proficiência em Língua Portuguesa 

 

  Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nivel 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 

Sua Escola 0.00% 4.13% 10.46% 22.13% 22.59% 21.42% 13.82% 1.04% 3.22% 1.19% 

Escolas 

Similares 
1.05% 4.46% 10.64% 18.20% 22.03% 18.79% 14.60% 7.03% 2.39% 0.81% 

  Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nivel 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 

Total 

Munícipio 
1.18% 4.38% 9.93% 17.42% 21.68% 20.14% 14.36% 7.25% 2.97% 0.68% 

Total Estado 1.02% 3.54% 8.05% 15.17% 20.75% 19.94% 17.01% 9.01% 4.26% 1.04% 

Total Brasil 3.20% 7.90% 12.32% 15.90% 18.24% 17.29% 13.25% 7.56% 3.47% 0.87% 
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Distribuição dos Alunos por Nível de Proficiência em Matemática 

  
Nível 

0 

Nível 

1 

Nível 

 2 

Nível 

 3 

Nível  

4 

Nível  

5 

Nivel  

6 

Nível  

7 

Nível 

8 

Nível 

9 

Nível 

10 

Sua 

Escola 
0.00% 1.11% 9.41% 13.87%1 23.28% 28.89% 13.88% 5.30% 3.15% 1.11% 0.16% 

Escolas 

Similares 
0.37% 2.22% 7.58% 15.78% 23.73% 22.30% 17.35% 7.95% 2.43% 0.29% 0.33% 

  
Nível 

0 

Nível 

1 

Nível 

 2 

Nível  

3 

Nível  

4 

Nível  

5 

Nivel 

 6 

Nível 

 7 

Nível 

8 

Nível 

9 

Nível 

10 

Total 

Munícipio 
0.34% 2.22% 7.52% 14.64% 20.76% 23.56% 17.80% 9.19% 2.97% 0.83% 0.16% 

Total 

Estado 
0.26% 1.83% 6.11% 12.49% 17.97% 22.73% 19.35% 11.95% 5.22% 1.76% 0.33% 

Total 

Brasil 
1.04% 5.00% 11.15% 15.93% 18.02% 18.25% 15.08% 9.29% 4.11% 1.59% 0.53% 

 

As tabelas acima apresentadas pela Avaliação Nacional de Alfabetização ANA, Prova 

Brasil e IDEB 2017 apresentam um diagnóstico pedagógico com a possibilidade de refletir 

sobre um novo olhar atento aos nossos trabalhos visto houve um aumento do IDEB em relação 

aos anos anteriores, embora ainda tenha ficado 1 ponto abaixo da média projetada. Esta 

realidade impõe desafios e o compromisso de todos os profissionais da instituição que atuam 

para promover a educação pública de qualidade e buscam maneiras de sempre aprimorar suas 

práticas. Fazemos e faremos nosso trabalho pautados por formação continuada e na produção 

de estratégias pedagógicas mais eficazes para fortalecer o processo do aprender e das 

dificuldades de aprendizagem.  

Pensando nisso, em 2018, permanecendo em vigor, a Direção da Escola Classe 13, 

juntamente com a Coordenação, professores e amparados pelo Projeto Gestão na Escola 

oferecido pelo INEP, foram instituídas algumas práticas oferecidas pelo projeto e dentre elas 

foi adotada a Avaliação Interna Institucional. Criou-se então a AVIN – Avaliação Interna 

da Escola Classe 13. Esta avaliação acontece no início do ano letivo, com caráter diagnóstico, 

e após o final do primeiro e segundo semestres. As provas são elaboradas e corrigidas pela 

Direção e coordenação. Com os resultados em mãos, as coordenadoras e a Supervisora 

Pedagógica reúnem-se por ano e avaliam todos os tópicos da avaliação e os gráficos 

comparativos. A partir disto, os trabalhos pedagógicos são redirecionados e ajustados as 

necessidades apontadas na avaliação. A partir da avaliação diagnóstica, foi organizado 

reagrupamento interclasse do 2º ao 5º ano duas vezes por semana e reagrupamento intraclasse 

para o 1º ano até o final do primeiro semestre. Aqueles alunos que foram diagnosticado déficit 

idade série foram inseridos no projeto interventivo, onde os alunos são tirados de sala e 
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participam de atividades lúdicas com jogos e atividades voltadas a necessidade individual. Para 

esse trabalho contamos com a ajuda de duas professoras readaptadas. 

Os alunos do 5º ano foram avaliados pelo SAEB ao final do ano, apesar de algumas 

estratégias preparatórias ao longo do ano, como utilização de atividades com questões baseadas 

nas questões das avaliações externas, alunos ainda demonstraram certa dificuldade em 

interpretar comandos e fazer inferências, sendo uma sinalização para outras estratégias para 

2020. 

É importante ressaltar que pedagogicamente a escola é muito bem suprida de recursos 

materiais e até mesmo em relação aos profissionais, deixando a desejar apenas em relação ao 

espaço físico destinado à atividades motoras.  

 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

A E.C. 13 tem como  função primordial,  proporcionar um ensino público de qualidade, 

que garanta a participação ativa de toda a comunidade escolar, que contribua para a formação 

integral dos alunos e que traga como resultado uma ação construtiva e transformadora do seu 

meio social. E para alcançar tais proposições, os estudantes são conduzidos a uma formação 

interdisciplinar, autônoma, através da dedicação, empenho e criatividade da  equipe de trabalho 

com o intuito formar cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, felizes e participativos 

conhecendo e vivenciando características sociais e culturais do país, sendo agentes 

transformadores do seu meio.  

  

5. PRINCÍPIOS 

  

5.1 PRINCIPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

A Educação Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir 

o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, 

social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por alunos, , famílias, 

educadores, gestores e comunidades locais. 

A educação integral visa a formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis e 

nessa perspectiva a E.C. 13 desenvolve ações cotidianas alinhadas aos projetos adotados 

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
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procurando reconhecer a singularidade dos sujeitos comprometendo assim com processos 

educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se 

pratica; Procuramos reconhecer o direito de todos  de aprender e acessar oportunidades 

educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com múltiplas linguagens, 

recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para o enfrentamento das 

desigualdades educacionais. A escola se converte em um espaço essencial para assegurar que 

todos e todas tenham garantida uma formação integral. assumindo o papel de articuladora das 

diversas experiências educativas que os alunos podem viver dentro e fora dela, a partir de uma 

intencionalidade clara que favoreça as aprendizagens importantes para o seu desenvolvimento 

integral. 

 Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a serem 

observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das ações de Educação 

Integral são:   

• Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o 

papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o 

conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral a um 

simples aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir 

da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para 

todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao 

longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo), por meio de 

práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, 

esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades 

humanas. Assim, propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no Distrito 

Federal, ao elaborar seu Projeto Político Pedagógico, repense a formação de seus alunos de 

forma plena, crítica e cidadã.   

Essas ações objetivam assegurar a intersetorialização no âmbito do Governo entre as 

políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e 

esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma 

de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. Procurando diversificar as formas 

de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A 

transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

https://educacaointegral.org.br/metodologias/eixo/escola/


 

26  

  

Nesse contexto promovemos momentos de diálogos entre escola e comunidade como: 

Campeonato semestral de futebol e queimada, festa da família, escola de pais dentre outros.  De 

acordo com esse princípio de integralidade a educação se estrutura no trabalho em rede, na 

gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-se necessário 

enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais educativos do território em que essa 

escola se encontra, planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local 

com a comunidade, e  melhor aproveitamento das possibilidades educativas, rompendo com os 

muros escolares, entendendo a comunidade como um rico laboratório de aprendizagem, afinal, 

a educação não se restringe ao ambiente escolar. 

 

5.2 PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS  

  

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do 

lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios epistemológicos 

do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que compreendemos como princípios. 

Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos 

fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da 

perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores nessa escola são: teoria e prática, 

interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos 

enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em 

articulação a múltiplos saberes que circulam no nosso espaço social e escolar. Dentro dos 

planejamentos das atividades a serem desenvolvidas, procuramos levar em considerações os 

princípios da realidade social em que a nossa comunidade está inserida. 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de 

produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, 

para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de 

cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao 

favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, 

numa tentativa de romper as amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas 

de pré-requisitos e favorecer a adequação à realidade local.   

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos 

estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e pouco 
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elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente superior 

(SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, práticas dos 

sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores saberes e experiências 

construídas em espaços sociais diversos.  

Na Escola Classe 13 valoriza-se o trabalho de maneira coletiva e democrática. Trabalhar 

de forma descentralizada, organizada e a opinião de todos faz a diferença nos trabalhos.  O 

coletivo é o alvo principal e norteia as ações pedagógicas, financeiras e também administrativas.  

O trabalho coletivo dá autonomia para cumprir as Diretrizes Pedagógicas de maneira 

que possibilite “espaços de reflexão e debate acerca dos desafios a serem enfrentados e das 

alternativas para sua superação” (SEDF, 2014, p. 20-21). Todas as atividades pedagógicas são 

decididas de forma coletiva, adequadas às necessidades dos alunos e com estratégias definidas 

a partir de estudos e análises de trabalhos realizados anteriormente.  

A Gestão Democrática pauta as decisões e ações. Todo o fazer pedagógico como 

também os direcionamentos financeiros e administrativos são tomados pela direção, mas com 

anuência coletiva do grupo de servidores da escola em forma de grupos de discussão para 

tomadas de decisões. Todo o coletivo participa ativamente das atividades, projetos, festas, 

fóruns e outras atividades que permeiam o trabalho da gestão da escola. Toda decisão é 

socializada e posteriormente avaliada.  

O dia a dia pedagógico é estruturado de maneira a aproveitar as experiências do grupo 

de profissionais. Cada qual com sua vivência e história traz para o grupo seus conhecimentos 

que são socializados nas reuniões coletivas e demais atividades. Faz parte da rotina socializar 

os trabalhos com oficinas, formação continuada, dinâmicas, projeções de filmes entre outros 

meios de nos munirmos de conhecimento.  

Outro aspecto importante para os trabalhos é a formação continuada, pois toda mudança 

e melhora do fazer pedagógico depende de novos conhecimentos, e aptidões para novos 

desafios. Assim o incentivo e a busca por formação é uma característica desse grupo de trabalho 

e à medida que os desafios surgem na escola as demandas de capacitação e formações 

continuadas são apresentadas pelos professores e a Equipe Gestora, SEAA, Coordenação e SOE 

se organizam para buscar o preparo necessário.  Constantemente são feitos levantamentos das 

necessidades de capacitação. O cronograma de formação é montado coletivamente para atender 

às necessidades da escola e também respeitando os interesses dos professores. A Escola Classe 

13 de Sobradinho prima pela formação continuada de seus docentes, oportunizando lhes a 
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participação nos cursos oferecidos pela EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais 

de Educação), MEC e outras instituições credenciadas. Estimula ainda, o desejo pessoal do 

docente em relação à progressão profissional através de cursos de aperfeiçoamento e pós-

graduação.  

Trabalha-se com uma Escola Inclusiva e baseada em Valores. A inclusão, na perspectiva 

educacional, diz respeito a todos os alunos e não somente à alguns deles. Envolve uma mudança 

de cultura e de organização da escola para assegurar acesso, participação e oportunidades para 

todos que a frequentam regularmente e para os alunos incluídos. Segundo documento da SEE  

“A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”:  

“o ensino voltado à inclusão fundamenta-se em princípios de equidade, de direito à 

dignidade humana, na educabilidade de todos os seres humanos, independente de 

comprometimentos que possam apresentar em decorrência de suas especificidades, no 

direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de 

expressar-se e no direito de ser diferente”. Pg.12.  

Nesse contexto, a escola trabalha com projetos específicos e destina coordenações para 

planejamentos de trabalhos exclusivos para a inclusão. Vide anexo com os projetos da Equipe 

Especializada de Apoio a Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional e Sala de 

Recursos Multifuncional.  

O planejamento é feito orientado pelo Currículo em Movimento e as Leis de Diretrizes 

e Base. Esse planejamento é realizado quinzenalmente com o acompanhamento das 

coordenadoras, por ano de escolaridade. Às quartas-feiras são realizadas reuniões coletivas com 

a participação de todo o grupo.  

Para que e para quem ensinar? para a vida, para atingir a formação ampla. Para 

desenvolver e alcançar objetivos relativos aos conhecimentos, valores e atitudes, tendo em vista 

a formação do aluno como um todo cognitivo, afetivo, ético e social. Buscando alcançar e 

atingir os alunos em suas necessidades sejam elas educativas, pedagógicas, motoras, sociais, 

enfim, independentemente de suas condições físicas ou psíquicas garantir que o seu potencial 

seja desenvolvido e bem direcionado.  

O que se ensina? saberes e conhecimentos científicos e culturais disponíveis na 

humanidade nas várias áreas do conhecimento, oportunizando a construção de novos 

conhecimentos. É imprescindível que a Escola desenvolva temas de relevância social, que 

respeite a Diversidade a fim de garantir ao aluno o exercício da cidadania.  
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Como se ensina e como se aprende? Ensino e Aprendizagem, situação indissociável. É 

necessário que estejam presentes aspectos sociais e humanos de perspectiva comunitária. É 

preciso definir os papéis assumidos pelos sujeitos envolvidos, a metodologia adequada, os 

conceitos e os conteúdos a serem trabalhados. O professor deve acompanhar o processo de 

construção do conhecimento de cada aluno. A Escola deve sistematizar os conhecimentos 

científicos, não permanecer na superficialidade dos conteúdos mínimos. Buscar a unidade na 

pluralidade em que se expressam os planos cultural, político, social, regional e local.  

Como se avalia? através da Avaliação Formativa de maneira processual e contínua. A 

escola cumpre a determinação contida nas Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem 

institucional e em larga escola da SEDF (2014) a qual aponta que avaliação diagnóstica é 

imprescindível que os instrumentos precisam apontar para a análise qualitativa que deve 

sobrepor a quantitativa sob a ótica e olhar interventivo. Assim é necessário fazer uso de 

diferentes formas de avaliar que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de 

todos os estudantes (VILAS BOAS, 2008 apud SEDF, 2014 p. 12).  A mesma autora ressalta a 

necessidade de atrelar a avaliação diagnóstica a auto avaliação como fatores que potencializam 

a avaliação formativa. As citadas diretrizes para avaliação educacional na concepção formativa 

exigem continuado estudo e formação contínua em avaliação e outras temáticas a ela 

relacionadas (SEDF, 2014). Acompanhando o processo de construção do conhecimento de cada 

aluno e suas interações com o grupo é evidente que deve estar presente a integração 

PROFESSOR-ALUNO-OBJETO DE CONHECIMENTO, para então concluir se o ensino e o 

aprendizado atingiram seu objetivo.  

 

6. MISSÃO 

 

Nossa missão é oferecer ensino e educação de qualidade para o desenvolvimento global 

do educando. Queremos que o nosso ambiente escolar seja um espaço público no qual grande 

parte de nossas crianças e jovens passam seu tempo e tenham um convívio saudável e 

construtivo. Acreditamos também que a estrutura física da escola, assim como sua organização, 

manutenção e segurança, revelam muito sobre a vida que ali se desenvolve. Escola bonita não 

deve ser apenas um prédio limpo e bem planejado, mas um espaço no qual se intervém de 

maneira a favorecer sempre o aprendizado, fazendo com que as pessoas possam se sentir 

confortáveis e consigam reconhecê-lo como um lugar que lhes pertence.  
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7. OBJETIVOS 

  

7.1 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 

   

➢ Formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, através de um ambiente 

coletivo, buscando uma interação entre escola, comunidade e Estado, realizando a troca de 

experiências e visando o respeito às diferenças, tratando-as como elementos que enriquecem o 

trabalho pedagógico.   

o ‘O principal objetivo da educação é desenvolver homens capazes de criar instrumentos para o 

crescimento, não simplesmente o que  outras gerações fizeram – homens que sejam criadores, inventivos, 

descobridores. O objetivo da educação é formar mentes que possam ser analisadoras e não que aceitam tudo que 

se lhes dá. (PIAGET)”  

➢ Proporcionar o desenvolvimento integral do educando, nas áreas formativa, 

social e pedagógica, trabalhando habilidades para aquisição de competências, considerando os 

conhecimentos adquiridos fora da escola, de modo informal; tornando-o capaz de assumir 

responsabilidades e de atingir a auto realização.   

➢ Promover o desenvolvimento de habilidades e condições que integrem o aluno 

na comunidade social, como cidadão consciente e responsavelmente participante; propiciando-

lhe condições para manter uma vivência plena em sociedade, levando-o a compreender a 

realidade da qual faz parte, situar-se nela, interpretá-la e contribuir para sua transformação, 

exercendo seus direitos e deveres como indivíduo participativo, respeitando regras, normas e 

assumindo responsabilidades.   

➢ Estimular no educando o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, a 

formação de bons hábitos e atitudes e o exercício consciente da cidadania.   

➢ Reconhecer o educando como indivíduo, respeitando seu ritmo de 

aprendizagem, suas diferenças individuais, suas culturas e costumes, proporcionando-lhe novos 

conhecimentos e valores que fazem parte da composição da sociedade vigente.   

➢ Preservar a natureza e expandir o patrimônio cultural, ensejando o 

fortalecimento da unidade nacional, o respeito e o amor às coisas e à cultura brasileira.   
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➢ Mostrar à comunidade local o papel da escola, enquanto ambiente de ensino 

aprendizagem, buscando mais motivação e aceitação da entidade por parte de todos, bem como 

a valorização e zelo pelo patrimônio escolar.   

➢ Cuidar da estrutura física da instituição, bem como de todos os seus bens, de 

forma a propiciar a todos os que dela fazem uso um local seguro e bem preservado.  

  

7.2 OBJETIVOS DE ENSINO 

  

➢ Preparar o aluno para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhes 

permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio.   

➢ Dar autonomia, observando normas e regras que sobrepõem nossos limites, e 

estimular o corpo docente a descobrir novas estratégias pedagógicas, criando situações de 

prazer no ambiente de trabalho de forma a torná-lo aconchegante e acolhedor.   

➢ Articular todos os segmentos que compõem a comunidade escolar para 

participação efetiva nas atividades pedagógicas da escola, bem como a contribuição e 

participação em projetos desde sua elaboração.   

  

7.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

  

➢ Utilizar as diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e 

corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias,   

➢ Interpretar produções culturais, em diferentes contextos, atendendo a diferentes 

intenções e situações de comunicação.  

➢ Desenvolver o conhecimento de si mesmo e o sentimento de confiança em suas 

capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção 

social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania.   

➢ Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos, para 

adquirir e construir conhecimento através dos procedimentos de pesquisa.  
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➢ Ler e produzir textos escritos, coesos e coerentes, de acordo com os gêneros 

textuais, ajustados a objetivos e leitores determinados, de acordo com as intenções e situações 

comunicativas.  

➢ Utilizar a linguagem oral com eficácia, adequando-a a intenções e situações 

comunicativas, para expressar sentimentos, experiências e ideias.  

➢ Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolve-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise 

crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.  

➢ Utilizar, com eficácia, os conhecimentos matemáticos nas situações do dia-a-dia, 

como forma de integração com seu meio, ampliando a visão espacial e a percepção das relações 

de tempo e espaço.  

➢ Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

respeitando as diferenças culturais e sociais.  

➢ Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, culturais 

como meio para construir a noção de identidade nacional e pessoal.  

➢ Proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos, habilidades e  

competências, partindo das experiências já adquiridas;   

➢ Sensibilizar e envolver a família no processo educacional de seus filhos.  

  

8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS  

  

As ações foram fundamentadas na corrente teórica sociointeracionista, pela contribuição 

relevante no desenvolvimento do trabalho pedagógico e por contemplar as necessidades de 

aprendizagens dos estudantes. Para Moreira (2009), a teoria do pesquisador Vygotsky, propõe 

que o desenvolvimento cognitivo se dá por meio da interação social, em que, no mínimo, duas 

pessoas estão envolvidas ativamente trocando experiências e ideias, gerando novas experiências 

e conhecimento. Sua metodologia de ensino visa favorecer o diálogo dos alunos entre si e com 

o professor, valorizando-o como cultura acumulada historicamente. Uma proposta pedagógica 

que leva em conta os interesses dos estudantes, seus ritmos de aprendizagem e desenvolvimento 

psicológico e social, sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, é o que 
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constitui a prática na escola. Corroborando assim, com a base teórico-metodológica da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, que se assenta na Pedagogia Histórico-Crítica, a 

qual esclarece a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados 

nas relações sociais e na interação com a natureza, para a produção e reprodução de sua vida e 

de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. (SEDF, 2014, 

p.32). Esta é uma teoria de grande relevância para a educação brasileira, pois evidencia um 

método diferenciado de trabalho, especificando-se por passos que são imprescindíveis para o 

desenvolvimento do educando, a saber:   

Primeiro passo: Prática Social   

Segundo passo: Problematização   

Terceiro passo: Instrumentalização   

Quarto passo: Catarse e síntese  

Quinto passo: Prática Social   

Nesse processo, estudantes passam a ter novos posicionamentos em relação à prática 

social do conteúdo que foi adquirido, e “o professor é o mediador do conhecimento 

historicamente acumulado, por meio de ações intencionais, didaticamente organizadas para a 

formação de um sujeito histórico e social”. (SEDF, Currículo em Movimento, 2014, p.33). 

Concorda então com o socio interacionismo, onde o aprendizado é mediado e o papel do ensino 

e do professor é mais ativo e determinante, de maneira a facilitar a condução do processo de 

aprender pelo próprio estudante. O estudante é então, protagonista do processo ensino 

aprendizagem, que com o outro, podendo ser o professor ou outro estudante, age sobre o objeto, 

apreendendo-o, reelaborando-o ou transformando-o.  

 Nesse sentido, o Currículo da Secretaria de Educação do Distrito Federal (2014) 

discorre:   

 “A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro,  

favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de  problemas, 

questões e situações na zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento. (...) A 

aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser 

compreendida como processo de interações de estudantes com o mundo, com seus 

pares, com objetos, com a linguagem  e com os professores num ambiente favorável 

à humanização. (SEDF, Currículo em Movimento 2014, p.33) “  
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Um trabalho pedagógico que se propõe a educar para além da socialização e instrução 

moral e exige que toda ação educativa seja uma prática intencional e planejada, tal como aponta 

a concepção histórico-crítica.   

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares 

tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária 

na escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por 

meio da linguagem que revela os signos sentidos culturais. (SEDF, 2014, p.32)   

O objeto da educação são os elementos culturais produzidos pela humanidade que 

constituem o processo de humanização dos indivíduos, e a organização e a reflexão sobre as 

formas mais adequadas para atingir essa humanização. Organização que constitui a forma de 

ensinar e que, conforme Vygotsky, deve-se antecipar ao que aluno ainda não sabe nem é capaz 

de aprender sozinho, porque, na relação entre o aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem 

antes.   

Segundo GOMES (2002), na abordagem sociocultural, aprendizagem e 

desenvolvimento são processos distintos, por interdependentes, sendo que a aprendizagem tem 

a função de despertar processos internos de desenvolvimento que ainda não se manifestaram 

nos indivíduos. Nesse contexto de aprendizagem, a intervenção do professor é fundamental, 

como alguém que tem mais experiência, assim como as trocas entre as crianças.   

As práticas pedagógicas têm um olhar prospectivo, direcionado para o futuro e não 

apenas para o que os alunos já conseguem fazer sozinhos. Valoriza o que ainda está por ser 

construído com a ajuda de outros. O processo de desenvolvimento progride de forma mais lenta 

do que o da aprendizagem e, desta sequenciação, surgem às zonas de desenvolvimento proximal 

ou iminente. Zona de Desenvolvimento Proximal: “(...) a distância entre o nível de 

desenvolvimento que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e 

o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de solução de problemas sob a 

orientação de um adulto e de companheiros mais capazes. (Vygotsky, 1989, p.97)   

Compreende-se, então, que aprender é possibilitar o raciocínio e a capacidade de fazer 

relações entre o que se aprende na escola e o que se vive fora dela e entre os próprios conteúdos. 

Que avaliar exige múltiplas metodologias, próprias para cada situação de ensino-aprendizagem 

vivenciada. Exige que se reconheçam as singularidades dos sujeitos aprendizes e suas formas 

de aprender, bem como as singularidades dos sujeitos que ensinam e suas formas de ensinar. E 

conclui-se que é na interação entre alunos/alunos e entre alunos/professores, tendo a palavra 

como mediadora, que a aprendizagem e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 
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destacam-se alguns desafios como a defesa de uma organização do trabalho pedagógico que 

revele os conflitos e as contradições a serem enfrentados e a necessidade de avaliação contínua 

de suas bases e fundamentos. 

O trabalho fundamenta-se ainda no Currículo em Movimento do DF, que objetiva 

ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais. A escola é um lugar de instrução e 

socialização, de expectativas e contradições, de chegadas e partidas, de encontros e 

desencontros ou seja, um ambiente onde as diversas dimensões humanas se revelam e são 

reveladas. Dessa forma o ser em formação é multidimensional, com identidade, história, 

desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único especial e singular, na inteireza de sua 

essência na inefável complexidade de sua presença. E a educação é uma prática social que une 

os homens entre si em torno do direito de aprender e a conquista da cidadania. Esse currículo 

abre espaço para grandes temáticas do interesse social que produzem convergência de diferentes 

áreas do conhecimento como sustentabilidade ambiental, direitos humanos, respeito mútuo, 

valorização das diferenças e complexidade das relações entre escola e sociedade. 

A valorização dos conhecimentos trazidos pelos alunos tem grande importância nos 

rumos do trabalho, uma vez que a relação professor X aluno é de respeito mútuo onde o 

professor age como articulador nesse processo ensino aprendizagem 

 

9 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

  

A Escola Classe 13 de Sobradinho atua com o Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 1º 

e 2º blocos do  2º ciclo, assim distribuído:  

  

1º ano  02 turmas  Vespertino  

2º ano  03 turmas  Vespertino  

3º ano  05 turmas  Vespertino  

4º ano  04 turmas  Matutino  

5º ano  06 turmas  Matutino  
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A organização curricular no 2º ciclo (1º e 2º blocos) do ensino fundamental enfatiza a 

democratização de saberes e da formação integral rumo à emancipação. Considerando a 

importância da articulação de componentes curriculares de forma interdisciplinar e 

contextualizada. (Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais – 2018)  

Face à proposta de trabalho com as diferentes áreas do conhecimento, ressalta-se a 

importância da articulação de componentes curriculares de forma interdisciplinar e 

contextualizada, de modo a serem desenvolvidos os eixos integradores: alfabetização – para as 

turmas do 1º, 2º e 3º anos e letramento e ludicidade para todo o ensino fundamental.  

O período letivo diário será de 05 (cinco) horas, sob a responsabilidade de um único 

professor que cumpre carga horária de 40h, incluída a coordenação pedagógica.  

Os Ciclos tem a dimensão positiva de promover a progressão continuada do processo 

de aprendizagem, além de possibilitar a organização de um tempo maior e mais flexível para o 

desenvolvimento cognitivo que a criança precisa construir.  

São objetivos da organização escolar por meio dos Ciclos:   

◊ valorizar as aprendizagens dos estudantes e seu percurso formativo;   

◊ aprimorar os processos de ensinar, aprender e avaliar;   

◊ superar o ensino fragmentado criando experiências educativas que possibilitem 

a aprendizagem, a inclusão e o compromisso com a mudança de relações assimétricas de poder;   

◊ Melhorar as condições pedagógicas por meio da reorganização do tempo/espaço 

do e no cotidiano escolar; 

◊ Corrigir o fluxo escolar com qualidade; 

◊ Tornar efetiva, ética e saudável a relação professor/estudante; 

◊ Qualificar a avaliação, incluindo o processo contínuo de recuperação das 

aprendizagens. 

Nas classes regulares os estudantes ANEEs são incluídos ocorrendo em sala de aula a 

adaptação dos recursos didático-pedagógicos e adequação curricular a fim de integrá-los e 

possibilitar-lhes um atendimento de excelência. 

A coordenação pedagógica acontece em turno contrário a regência. 
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A escola conta ainda com uma Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, 

composta por uma pedagoga, uma orientadora e uma professora atuante na sala de recursos. 

 O Currículo em Movimento está presente nas ações contextualizando-o de maneira a 

atender os estudantes de forma interdisciplinar, assim como os eixos estruturantes ampliando 

os conhecimentos de forma integral. 

A escola não está isolada, pois sofre interferência da sociedade. Os acontecimentos 

externos permeiam de várias maneiras, surgindo a necessidade de trabalhar alguns projetos 

voltados a disciplina, valores morais, literatura, dentre outros. 

A ideia da Educação Inclusiva está presente nas ações cotidianas estimulando a 

formação de professores estimulando o desafio de repensar a educação, a escola e planejá-la 

para que se torne de fato aberta às diferenças. 

Leis e diretrizes inspiradas na concepção dos direitos humanos e diversidade suscitam 

mudanças no sistema educacional em todos os níveis e orientam para garantir equidade no 

processo educacional, fazendo avançar a responsabilidade da escola com a promoção da 

cidadania.  

Com a utilização do Currículo em Movimento, a escola contempla as narrativas 

historicamente negligenciadas, valoriza eixos transversais: Educação para a diversidade, 

cidadania, educação para os direitos humanos e educação para sustentabilidade. A 

inclusão significa a transformação do sistema educacional, de forma a organizar os recursos 

necessários para alcançar os objetivos e as metas para uma educação de qualidade pata todos. 

A  rotina pedagógica da E. C 13 acontece da seguinte forma:  

Reunião Pedagógica Coletiva:  realizadas todas as quartas-feiras, no horário de 

coordenação de cada turno, com o objetivo de organizar e planejar coletivamente as atividades 

pedagógicas semanais, reagrupamento interclasse, refletir sobre a prática pedagógica, com 

momentos de estudos e oficinas. Os professores participam das reuniões coletivas juntamente 

com a equipe gestora, supervisora, coordenadoras pedagógicas, pedagoga, orientadora 

educacional, professora da sala de recursos generalista e professoras readaptadas;  

Formações: Dentro da coordenação coletiva oportunizando momentos de formação 

realizados pela equipe pedagógica da escola e/ou convidados. Os temas abordados são 

sugeridos pelos próprios professores regentes e também pela necessidade pedagógica apontada 

em nossas avalições;  
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Sala de Recursos Generalista: O atendimento na Sala de Recursos é preferencial dos 

alunos Diagnosticados com transtorno global do desenvolvimento, deficiência física, intelectual 

e múltipla, de forma oficial. Atende-se também outros alunos com necessidades especiais 

dentro das possibilidades sem prejuízo do atendimento prioritário. São utilizadas estratégias 

diferenciadas que permitam a socialização e o desenvolvimento global da aprendizagem desses 

alunos;  

Certificado para o Aluno Destaque: No final de cada bimestre, dois alunos de cada 

turma são escolhidos pelos professores para receberem o Certificado de aluno destaque em bom 

desenvolvimento das aprendizagens, comportamento e socialização. Essa iniciativa é para 

fomentar a vontade de aprender e para que o aluno perceba seus progressos;  

Conselho de Classe: a cada final de Bimestre acontece um Conselho de Classe do qual 

 participam: Professores,  Coordenadores,  Supervisores, Pedagoga,  Orientadora 

Educacional, Professor da Sala de Recursos, Equipe Gestora. Analisam os resultados das 

avaliações internas, avaliação do desenvolvimento individual dos Estudantes, autoavaliação do 

professor regente, relato dos aspectos gerais das turmas e são feitas sugestões, de forma coletiva 

para buscar caminhos pedagógicos para diminuir ou dirimir as dificuldades relatadas. Neste 

momento também são avaliados e revisados os RAV’s, assim como considerações sobre os 

estudantes.  

Reagrupamento Intraclasse: após diagnóstico inicial da turma, cada professor divide 

seus estudantes em grupos por níveis de aprendizagem e trabalha, na sala de aula, atividades 

adequadas  para cada nível. Essas atividades são diárias e com o propósito que cada aluno se 

desenvolva e vá mudando de grupo à medida que adquire a aprendizagem que foi assimilada.  

Reagrupamento Interclasse: Após diagnóstico da turma, acontecerá duas vezes por 

semana.  

Nas terças-feiras todos os alunos dos 3º anos e nas quintas-feiras todos os alunos dos 

4º e 5º anos são reagrupados de acordo com seus níveis de aprendizagem previamente avaliados 

pelos professores regentes.  As turmas de 1º e 2º anos trabalham com reagrupamento intraclasse 

e quando há estudantes com déficit maior de aprendizagem participam do projeto interventivo. 

 Após a aplicação da avaliação diagnóstica de aprendizagem e os resultados do 1º 

bimestre letivo, o plano de atuação pedagógica é estabelecido. Os alunos são divididos em 

grupos por níveis de aprendizagem em leitura e os professores são também divididos para 

melhor atender esses grupos. Essa organização do Reagrupamento acontece nas coordenações 
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coletivas, de modo que todo o corpo docente participa de todo o processo das decisões. O 

registro no Diário de Classe é feito obedecendo as orientações da Secretaria de Educação  

Projeto Interventivo: Em uma citação de Villas Boas nas Diretrizes Pedagógicas para  

Organização Escolar do 2º Ciclo, pg.45, diz: “O PI consiste no atendimento imediato 

aos estudantes que, após experimentarem todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas 

nas aulas, ainda evidenciem dificuldades de aprendizagem.” Assim, após todas as ações 

possíveis com nossos estudantes, ainda evidenciamos casos de alunos com dificuldade de 

aprendizagem e lançamos mão do PI. Neste Projeto estarão envolvidos: coordenadoras e 

professora de informática, vice diretora, que juntamente com a equipe pedagógica elaboraram 

estratégias diferenciadas para alcançar esses estudantes com mais dificuldades. Entre as 

estratégias utilizadas estão: jogos, reestruturação de textos, materiais concretos, fichas, vídeos, 

programas de computador, entre outras. São atendidos os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos, 

perfazendo um total de 37 alunos, nos turnos matutino e vespertino.  

Atendimento do Serviço de Orientação Educacional (SOE) e Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (Pedagogo): No ano de 2019 o atendimento da 

EEAA aconteceu somente a partir do mês de setembro, quando a pedagoga Claudemeire veio 

para suprir a carência da anterior que   aposentou- se no segundo semestre de 2018. O serviço 

de Orientação Educacional acontece semanalmente com atendimento aos estudantes, pais e 

professores numa agenda pré-determinada de atendimentos. Estes dois serviços são 

fundamentais para o andamento das ações pedagógicas no ambiente escolar.  

Escola para Pais: com o intuito de aproximar os pais dos  estudantes ao  fazer 

pedagógico e incluí-los no processo de gestão da escola foi efetivado em 2019 este projeto 

denominado de “Escola para Pais” A exemplo de outras escolas que tem feito este mesmo 

projeto e obtido bons resultados, foi estudado  o perfil da comunidade de pais e foi estabelecido  

encontros para formação e informação para as famílias. Os encontros iniciaram com a Festa 

da Família no mês de maio e tiveram encontros bimestrais   a noite.  Percebeu-se uma  

participação mais ativa das famílias no processo de ensino-aprendizagem. Houve momentos 

de troca de experiências, debates, discussões, reflexões e formação entre Escola e Família.   

Planejamentos: São realizados quinzenalmente o planejamento coletivo por ano com 

o objetivo de todas as turmas caminharem juntas no processo pedagógico e com a participação 

efetiva de todos os docentes na elaboração de um plano de trabalho comum. Todos os 
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conteúdos trabalhados são a partir do Currículo em movimento do Distrito Federal em sintonia 

com a BNCC de forma que garanta os direitos de aprendizagem dos estudantes.  

Recreio em Ilhas: Após muitas tentativas frustradas de projetos para melhorar o 

recreio da  escola, foi  adotado o recreio dirigido. Este modelo de recreio conta com Ilhas de 

atividades nas quais as crianças tem acesso à Ilha Futebol, Ilha Queimada e Brincadeiras 

de Roda, Ilha da Dança, Ilha dos Jogos e Ilhas do Brinquedos e Bonecas. Em cada Ilha de 

Atividade tem um responsável que coordena e dirige as atividades. Os materiais e jogos foram 

adquiridos através de ação entre amigos da escola. Essas atividades são diárias e tem a duração 

de 15 minutos no matutino e 20 minutos no vespertino. Os profissionais responsáveis   são: 

professores, monitores, direção e auxiliares da limpeza que se dispuseram a contribuir com o 

projeto que está anexo a este documento. 

 Adequação Curricular: Documento elaborado pelos professores regentes juntamente 

atender às necessidades curriculares dos estudantes especiais e também daqueles alunos que 

estão em defasagem idade série ou que estão com falta de pré-requisito para o ano que estão 

cursando.  

Estudo de Caso: esta é uma ação da Estratégia de Matrícula que normalmente é 

realizada por volta do mês de setembro. São ações direcionadas para estudo e avaliação de 

casos de todos os estudantes diagnosticados ou em processo de diagnóstico. Participam desses 

Estudos: um representante da equipe gestora, supervisora, coordenadora pedagógica do 

segmento dos estudantes, chefe de secretaria, pedagoga, orientadora educacional, professor 

regente e da sala de recursos, além dos responsáveis pela criança. Em casos necessários 

realizamos esses estudos fora desse período para atender demandas que surgem durante o ano 

letivo;  

Avaliação Interna: (AVIN) São avaliações periódicas para diagnóstico e 

acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. Acontecem pelo menos três vezes ao ano, 

tendo como objetivo avaliar os estudantes do 1º ao 5º ano. Esta ação permite observar e gerar 

dados para avaliar o desenvolvimento do potencial dos estudantes e suas fragilidades na 

aprendizagem. Esse processo permite que sejam avaliados também o trabalho dos docentes 

assim como traçar novas estratégias, ações e metas a serem alcançadas. Todos os resultados são 

tabulados e feita uma devolutiva aos professores nas coordenações coletivas;  

Laboratório de Informática: espaço destinado ao uso de computadores para 

desenvolvimento de projetos que complementem as atividades de sala e abram também a 
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possibilidade de acesso à Rede de Internet para pesquisas. O espaço funciona com jogos 

educativos para reforçar alguns conteúdos trabalhados em sala de aula. Neste local trabalha 

uma profissional da área administrativa 30 horas semanais e uma professora de informática. O 

projeto específico para este espaço que está anexo a este documento;  

Projetos de Leitura e Gêneros textuais: são projetos que envolvem todas as turmas 

da escola e visam atender às necessidades de desenvolvimento na leitura e escrita e também o 

gosto pela leitura. Esses projetos tem ações pontuais em sala, apresentações no pátio, teatro, 

culminâncias entre outras atividades;  

Mostra Pedagógica e Cultural: culminância de todos os trabalhos desenvolvidos 

durante o ano letivo por nossos estudantes e que são expostos para as famílias e visitantes. 

Acontecem também apresentações de música, teatro, experiências e trabalhos manuais. 

Geralmente acontece no mês de outubro ou novembro e é aberta à toda comunidade. Em 2020 

acontecerá no dia 19 de setembro como uma prévia da Festic Regional que também está previsto 

para setembro. 

Biblioteca Escolar: Espaço para visita, estudos, empréstimos de livros e pequenas 

encenações de histórias infantis para turmas dentro de um cronograma com horários pré-

definidos com uma hora semanal por turma. devido ao ambiente ser pequeno e restrito. O 

trabalho é desenvolvido por uma professora readaptada que elaborou projeto em acordo com a 

coordenação pedagógica para o funcionamento desse espaço tão importante para a escola;  

Profissionais Readaptados: A escola conta com o trabalho primordial de alguns 

funcionários que foram readaptados e realocados. Os quais desempenham papéis de extrema 

importância para toda a escola. Esses profissionais estão inseridos nos trabalhos da biblioteca, 

mecanografia e portaria e secretaria. Eles desempenham funções de acordo com suas 

habilidades e restrições laborais, buscando suas valorizações de forma que se sintam acolhidos 

e inseridos no fazer pedagógico. 

Passeios pedagógicos: A cada semestre a escola oportuniza um passeio pedagógico 

cultural para os estudantes para os estudantes visando complementar seu desenvolvimento 

global. São passeios para teatro, zoológico, turismo e monumentos, museus, cinemas, 

transitolândia e outros. 

Educador Social Voluntário: A escola conta com quatro ESVs, dois no turno matutino 

e dois no vespertino. Eles atuam como suporte para os estudantes TEA, auxiliando no exercício 
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de locomoção, alimentação, higienização, na organização dos materiais, acompanhar durante 

as atividades em sala de aula ou extraclasse sempre sob a orientação do professor regente. 

 

10 - ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação não se resume em instrumentos pontuais, periódicos e quantitativos, mas 

como construção contínua e formativa.  Dessa forma o envolvimento dos estudantes com o 

processo avaliativo é fundamental, pois possibilita-lhe reconhecimento das suas 

potencialidades, conquistas e fragilidades. O estudante atua como parceiro desse processo. A 

avaliação abarca percepções subjetivas do estudante e aspectos do seu desenvolvimento 

cognitivo, psicossocial e afetivo 

Na E.C. 13 procura-se utilizar práticas que embasam a avaliação para as aprendizagens 

(avaliação formativa), tendo como parâmetro instrumentos como: Portfólios, simulados, auto 

avaliação oral e escrita, além de registros diário pelo professor regente, RAV. A avaliação 

interna (AVIN) é bimestral e atende as propostas das avaliações externas. 

Procuramos usar a avaliação não como meio, mas como fim, para traçar intervenções e 

ou formas diferenciadas de alcançar objetivos traçados. 

Os estudantes com necessidades educacionais especiais são avaliados de acordo com a 

adequação curricular pelos professores regentes e professora da sala de recursos. 

No primeiro bimestre a Equipe de apoio especializada juntamente com o SOE e sala de 

recursos realizam análise diagnóstico de toda a escola. Com o principal objetivo de levantar a 

s necessidades de aprendizagens das turmas e selecionar os estudantes que necessitam de 

acompanhamento individual ou que sejam atendidos por esses serviços. Esse diagnóstico 

possibilita planejar estratégias pedagógicas diferenciadas. 

O Conselho de Classe é realizado bimestralmente por ano em dias consecutivos, onde 

cada professor contará com seus pares e SEAA, SOE sala de recursos e equipe gestora, além de 

coordenadores auxiliando as análises e proposições para melhor andamento das aprendizagens. 

Após análise por ano e por turma esses resultados são utilizados nos planejamentos sequenciais 

aos Conselhos de Classe. Os procedimentos de análises coletivas conferem poder ao Conselho 

de Classe da escola o Estatuto de Colegiado conforme Lei nº 4.751/2012. O momento do 

Conselho de Classe é muito positivo e permite a troca de experiências e saberes. As dificuldades 

e potencialidades dos educandos são apontadas o que facilita o entendimento que “Escola boa 
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é aquela que a cada ano as dificuldades diminuem e o centro se alarga na aprendizagem” 

(LIMA, 2014).  

Com este pensamento a coordenação, Direção e coletivo de educadores está 

aprimorando esse processo buscando eficiência e elaborando seu fazer pedagógico.   

 

11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 A Organização Curricular da Escola Classe 13 tem como base e princípios o Regimento 

Escolar da Rede Pública República de Ensino do Distrito Federal, que em seu Artigo 156 versa 

que:  

“A Organização Curricular abrange todas as atividades educacionais desenvolvidas 

no ambiente escolar propiciando aos estudantes a formação de relações 

democráticas, solidárias, éticas e críticas na perspectiva de uma Educação Integral 

que valorize a diversidade, a sustentabilidade, a cidadania e a garantia dos direitos 

humanos”. 

Essa Organização Curricular é fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nas Orientações Curriculares Nacionais, nas Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, no 

Currículo da Educação Básica e nas demais normas vigentes aprovadas pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal - CEDF. 

As atividades pedagógicas são elaboradas pelos os docentes, sob a coordenação de 

integrantes da equipe gestora e coordenadores pedagógicos da unidade escolar. Procurando 

sempre embasar-se no Currículo de Educação Básica. 

Em seu Art. 158, o Regimento Escolar da Rede Pública do DF coloca o Ensino Religioso 

como componente curricular do Ensino Fundamental e tem como princípios a laicidade do 

Estado, a pluralidade religiosa e a alteridade, sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo.  

Sendo assim Ensino Religioso parte integrante da formação básica do cidadão, é ofertada pela 

unidade escolar, porém com a participação facultativa para o estudante. Esse componente é 

desenvolvido dentro das atividades pedagógicas, pois o mesmo está em sintonia como nossas 

propostas de trabalho voltadas para Valores, Ética e Cidadania. 

Os temas transversais (Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação 

Sexual e Temas Locais) previstos na legislação vigente, de forma coerente com a realidade, e 

os interesses do estudante, da família e da comunidade. 
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O trabalho é desenvolvido de forma que nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a 

organização curricular enfatize a construção de conceitos, procedimentos e atitudes a partir das 

mediações feitas pelos estudantes e, principalmente pelo professor, possibilitando ao estudante 

ampliar sua capacidade de aprender. A Organização Curricular é constituída, obrigatoriamente 

pela Base Nacional Comum e pela Parte Diversificada em todas as etapas da Educação Básica 

organicamente integrada por meio da interdisciplinaridade e da contextualização. A Base 

Nacional Comum abrange as áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. A Parte Diversificada contempla os Projetos Interdisciplinares, de escolha 

da unidade escolar e definidos pela comunidade escolar, que estão previstos neste Projeto 

Proposta Pedagógica, prevendo o aprofundamento dos conhecimentos desenvolvidos nos 

componentes curriculares da Base Nacional Comum. 

A Organização Curricular da Educação Especial segue a Orientação Pedagógica e o 

Currículo da Educação Básica – Educação Especial, sendo estruturada de forma a atender aos 

estudantes com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas 

Habilidades/Superdotação, observando: 

A modificação metodológica dos procedimentos e da organização didática; 

A temporalidade, com a flexibilização do tempo para realizar as atividades e o 

desenvolvimento de conteúdo; 

A avaliação e a promoção com critérios diferenciados, de acordo com as adequações e 

em consonância com o Projeto Político Pedagógico - PPP da nossa unidade escolar, respeitada 

a frequência obrigatória; 

A introdução ou a eliminação de conteúdo, considerando a condição individual do 

estudante. 

Essas ações viabilizam a integração do estudante da educação especial ao meio social e 

tem o objetivo de desenvolver habilidades básicas que proporcionem autonomia na prática de 

ações cotidianas. 

Os planejamentos pedagógicos são organizados de forma a articular as propostas e 

projetos pedagógicos com os espaços escolares tais como biblioteca, informática, pátio, salas 

de apoio e atendimento especializado como Sala de Recursos e SEAA/SOE. Os projetos são 

idealizados pensando-se na ocupação desses diferentes espaços físicos da escola. Para cada 

momento didático na execução dos projetos são articuladas possibilidades para otimização 

deles, tais como: visitas e exploração da biblioteca, exposições de trabalhos no pátio, murais e 
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corredores, apresentações culturais nos horários de entrada, recreio. Exposições, feiras, 

gincanas, apresentações teatrais, festas comemorativas. O objetivo maior é que o ambiente 

escolar seja repleto de atividades que estimulem os estudantes de maneira que a participação 

do aluno ocorra de forma saudável, possibilitando o desenvolvimento cognitivo-social e 

afetivo.     Outras atividades curriculares como passeios ecológicos, culturais são organizados 

tendo por objetivo a articulação dos conteúdos tratados em sala às experiências práticas que 

permitam ao aluno acessar recursos históricos, pictóricos, artísticos (públicos ou particulares) 

disponíveis no Distrito Federal. 

Para desenvolver os trabalhos pedagógicos segue-se os planos de cursos por ANO 

baseados no currículo em movimento e nos direitos de aprendizagens dos alunos. Seguem 

abaixo os planos de cursos por bimestre do 1º ao 5º ANO. 

São trabalhados também com os marcos legais que embasam a BNCC. A Constituição 

Federal de 1985, em seu Artigo 205, que reconhece a educação como direito fundamental 

compartilhado entre Estado, família e sociedade ao determinar que a educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Para atender a tais finalidades no âmbito da educação escolar, a Carta Constitucional, 

no Artigo 210, já reconhece a necessidade de que sejam “fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). 

Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no Inciso IV de seu Artigo 9º, afirma 

que cabe à União estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum (BRASIL, 1996; ênfase adicionada). 

visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).  

A Escola Classe 13, procura diversificar estratégias para abordar temas e ou conteúdos 

desenvolvidos em sala de aula, objetivando o alcance dos estudantes na formação integral do 

cidadão. 
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12 – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP 

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE GESTORA – 2020 a 2021 
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GESTÃO PEDAGÓGICA E DE RESULTADOS 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS RECURSOS    

NECESSÁRIOS 

PRAZOS 

➢ Elevar a 

qualidade do ensino 

oferecido e 

consequentemente os 

índices de promoção 

escolar; 

➢  garantir o 

acesso e a 

permanência do 

estudante à 

Instituição e 

despertando- lhe o 

interesse pelo 

ambiente escolar. 

➢ Reduzir 

problemas 

disciplinares. 

 

 

 

➢ Verificar 

mensalmente o índice de 

frequência dos alunos e 

atribuir à secretaria 

escolar a ação de entrar 

em contato com a família 

(via telefone ou agenda) 

para o esclarecimento 

das faltas a 05 (cinco) 

dias por mês. 

➢ Elaborar 

formulários que 

permitam a visualização 

do crescimento 

pedagógico das turmas 

para análise e construção 

de gráficos bimestrais 

que servirão para 

discussões junto a 

comunidade escolar. 

 

➢ Monitorar 

bimestralmente o 

rendimento escolar por 

meio de análises de 

relatórios individuais 

dos alunos. 

➢ Identificar nos 

conselhos de classe 

bimestrais, problemas de 

aprendizagem para 

proceder aos 

encaminhamentos 

metodológicos. 

 

 

 

 

➢  Incentivar, 

através de estudos, 

durante as coordenações 

➢ Alunos 

com defict de 

aprendizagem e 

distorção 

idade/série; 

➢ Problemas 

disciplinares 

interferem na 

aprendizagem; 

➢ Auto 

estima baixa 

interferem no 

rendimento 

➢ Profes

sores 

➢ Coord

enares  e 

Direção. 

➢ Data show 

➢ Formação 

Continuada dos 

servidores; 

➢ Durant

e todo o ano 

letivo; 

➢ Avliaç

ões bimestrais 

durante o 

Conselho de 

Classe 
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➢ Reestruturar       

coletivamente a 

Proposta      

Pedagógica para o 

ano letivo; 

➢ Estimular no 

educando  a 

formação de bons 

hábitos 

➢ e atitudes o e 

exercício 

➢ consciente da 

cidadania; 

➢  Garantir a 

inclusão dos alunos 

portadores de 

necessidades 

educacionais 

especiais em classes 

regulares; 

➢  Promover a 

cultura da paz no 

ambiente escolar; 

➢  

➢ Convidar alunos 

com problemas 

disciplinares ou de 

aprendizagem, bem 

como seus responsáveis, 

para conscientização 

junto à Direção e Equipe 

de Apoio quando 

necessário. 

➢ Incentivar a 

participação dos alunos 

em atividades que 

despertem a criatividade 

e o gosto pela leitura 

(Bienal do Livro, teatro, 

recital, 

soletrando,contação de 

história, etc). 

➢ Resinificar os 

momentos de 

coordenação 

pedagógica. Através de  

➢  estudos, 

discussões, 

levantamentos de ideias 

e sugestões para a 

pedagógicas,  

discussões, a 

reestruturação e 

avaliação proposta ; 

➢  Realizar, uma 

renião por semstre 

comunidade escolar para 

avaliar a PP; 

➢ Estimular a  

capacidade de reflexão 

➢ e análise dos pais 

sobre a educação dos 

filhos e fomentar a 

esperança convicção na 

implantação de valores e 

princípios éticos. 

➢ Trabalhar 

aautoestima dos alunos 

para melhorar o 

comportamento. 

➢ Saber respeitar o 

próximo em seus bens 

materiais e morais. 

➢  Realizar a 

semana da inclusão com 
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reestruturação da 

Proposta Pedagógica; 

➢ Formular 

questionários, enviá-los 

aos pais em busca 

➢ de 

sugestões,afetividade, a 

valorização 

➢ Elaborar regras 

de 

➢ conduta 

específicas ao 

➢ ambiente escolar. 

➢  Aulas, 

momentos de estudo e 

coscientização sobre a 

importância de uma 

convivência harmoniosa. 

➢ Instituir o prêmio 

“Aluno Destaque do 

Mês” como forma de 

incentivo aos alunos que 

demonstrarem interesse 

a promoção 

➢ de gincanas entre 

os alunos. 

➢ Realizar palestras 

junto a comunidade com 

temas esclarecedores 

sobre a inclusão 

➢  Fornecer aos 

pais dos alunos ANEEs, 

atendidos em sala de 

recursos orientação e 

suporte pela Equipe de 

Apoio e Aprendizagem; 

➢ Promover 

atividades 

recreativas(campeonatos 

esportivos e outros) 

➢ Promover 

palestras sobre bullyng 

para alunos, pais, 

professores e demais 

funcionários. 

➢ Estimular 

campanha contra 
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pelos estudos e/ou bom 

comportamento. 

 

 

 

brincadeiras violentas. 

➢ Desenvolver 

projeto de recreio auto-

gestional 

➢ Promover 

atividades 

recreativas(campeonatos 

esportivos e outros) 

➢ Promover 

palestras sobre bullyng 

para alunos, pais, 

professores e demais 

funcionários. 

➢ Estimular 

campanha contra 

brincadeiras violentas. 

➢ Desenvolver 

projeto de recreio auto-

gestional 
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GESTÃO PARTICIPATIVA DE PESSOAS 

 

OBJETIVOS AÇÕES      METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS     PRAZOS 

1- Garantir o 

atendimento adequado e 

satisfatório aos servidores da 

unidade escolar para o bom 

desempenho de suas 

funções. 

2- Prom

over e manter um elevado 

espírito de equipe, a partir 

de uma visão clara dos 

objetivos educacionais, 

missão e valores da escola. 

3 - Cumprir e fazer 

cumprir as diretrizes e os 

preceitos estabelecidos na 

Constituição Federal, na 

Lei Orgânica do Distrito 

Federal, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, na 

Proposta Pedagógica da 

SEDF, na política 

Manter os dados funcionais e 

pessoais.atualizados; 

Orientar quanto a 

férias,recessos, abonos, 

requerimentos, etc. 

Promover formação básica 

sobre o uso da plataforma 

SEI; 

Cumprir os prazos para 

entrega de documentos 

solicitados; 

Convidar palestrantes. 

Elaborar e realizar dinâmicas, 

jogos e confraternizações; 

Divulgar e incentivar a 

participação em cursos de

 formação continuada 

para os servidores; 

Promover  campanha para 

Atender a todos os 

servidores em suas 

necessidades e 

observar critérios legais 

pertinentes a cada 

segmento; 

Receber, informar, 

despachar documentos e 

encaminhá-los aos 

órgãos competentes 

diariamente. 

Realizar  palestras 

mensais de motivção 

junto ao grupo de 

Funcionários. 

Mediar conflitos, visando 

manter o ambiente mais 

saudável e harmonioso. 

Executar açõescoletivas 

Algumas falhas  no atendimento 

para servidores e comunidade; 

Informações desencontradas ; 

Falha na comunicação no âmbito 

escolar; 

Algumas falhas em cumprimento 

dos prazos; 

Direção, Cordenação 

Pedagógica, 

Chefe de secretaria e 

Auxiliares 

 

Durante todo ano 

letivo 
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educacional do GDF, nas 

orientações e legislações da 

 SEDF e na Lei 

Complementar nº 840. 

4 - Fortalecer a relação 

escola/comunidade 

 

reduzir o índice de 

vandalismo como 

pichações, portas e torneiras 

quebradas, etc; 

Realizar reuniões em salas de 

aula sempre que necessário 

no decorrer do ano letivo, 

alertando sobre 

a preservação dos bens 

públicos; 

Instalar câmeras de segurança 

nos corredores e pátios; 

funcionários, pais e alunos. 

Realizar avaliações coletivas; 

Elaborar questionários 

funcionários, pais e alunos; 

Realizar reuniões bimestrais 

para avaliação de ações 

relacionadas aos projetos da 

escola; 

Solicitar parecer do conselho 

escolar na resolução dos 

casos graves de indisciplina 

(mutirôes) para 

melhorar a qualidade 

física da Escola. 

Estimular a participação 

ativa do conselho 

escolar no dia-a-dia da 

Instituição. 

Promover 

bimestralmente, 

palestras direcionadas

 às famílias, com 

temas relacionados à 

educação e 

outrosassuntos 

pertinentes. 

Realizar uma  atividade 

pedagógico-cultural por 

bimestre, estimulando a 

Participação da 

comunidadenos eventos 

escolares; 

Realizar junto aos pais 

pesquisas de opinião 

sobre a metodologia 
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GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 

e inadaptação ao ambiente; 

Realizar ciclo de palestras 

com pessoas da 

Comunidade envolvendo os 

assuntos: Saúde, segurança, 

trabalho, meio ambiente, 

educação dentre outros; 

Organizar os eventos: Festa da 

Família (Maio), Festa 

Junina (Junho), Mostra 

Pedagógica (Setembro) e 

Cantata de Natal 

(Dezembro); 

 Enviar convites à 

comunidade; 

 Realizar rodas de conversa, a 

fim de manter contato direto 

e transparente com a 

comunidade e construir um 

relacionamento harmonioso 

de forma que os pais sintam-

se parte do processo 

educativo. 

utilizada na 

Instituição em relação a 

prática pedagógica e 

administrativa. 
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OBJETIVOS  AÇÕES      METAS     INDICADORES  RESPONSÁVEIS   CRONOGRAMA 

  

1-  Otimizar  a 

utilização dos recursos 

financeiros com a 

participação da 

comunidade escolar.  

 

2-Aumentar a contribuição 

para a APM pela 

comunidade escolar 

 (Servidores e estudantes); 

3- Promover eventos para 

arrecadar recursos; 

Garantir  a 

4-transparência na 

prestação de contas 

relativas às verbas 

➢ Convocar 

as instituições 

responsáveis 

para deliberar e 

acompanhar a 

utilização  dos 

recursos 

financeiros. 

➢ Discutir e 

identificar 

➢ com a 

comunidade 

escolar as 

necessidades da 

escola; 

➢ Fazer 

campanhas de 

conscientização 

➢ Convocar 

 as  

instituições 

responsáveis para 

 deliberar  e 

acompanhar 

a utilização  dos 

 recursos 

financeiros.  

➢ Discutir e 

identificar com a 

comunidade escolar as 

necessidades da 

escola e utilização dos 

recursos; 

➢ Promover uma 

vez por bimestre m 

um evento para 

➢ Desconhecimento 

dos recursos recebidos 

pela IE; 

➢ Ouvir os pais e 

responsáveis e todos os 

servidores da escola 

nas avaliações 

institucionais e aferir o 

nível de satisfação do 

uso dos recursos. 

➢ Falta de recursos 

para despesas 

cotidianas 

  

  

➢ Direção  

 

  

 ➢ Durante todo o 

ano letivo 
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públicas e/ou recursos 

arrecadados. 

 

para contribuição 

da APM; 

➢ Promover 

bazares, 

feijoadas e 

galinhadas; 

➢ Atuar com 

transparência em 

todas as ações 

financeiras;  

arrecadação de 

fundos; 

 

➢ Expor 

balancetes com a 

prestação de de contas 

da utilização 

 dos recursos 

recebidos a todos 

 os interessados. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

ESCOLA CLASSE 13 DE SOBRADINHO 

 

 

13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

  

  

Os momentos coletivos realizados na escola, como espaço da coordenação pedagógica, 

conselhos de classe, reuniões coletivas, dias letivos temáticos, reunião de pais, dentre outros 

serão utilizados para   avaliação da PP.    Os resultados alcançados pelos projetos e ações da 

escola para redirecionamento dos trabalhos de forma que alcance as necessidades dos 

estudantes.  

No início do ano letivo, durante a semana pedagógica, segundo previsão do calendário 

anual da SEEDF,  como uma das ações da OTP, assim o grupo da EC 13 reuniu-se para juntos 

avaliar, recriar e reestruturar a PP, para decisões de forma coletivas, prevendo uma construção 

unificada, fortalecendo e legitimando os registros constantes no documento prevendo que todos 

sigam em uma única direção visando o sucesso do nosso bem maior, os estudantes, alinhado ao 

bom funcionamento  e desenvolvimento de todas as ações individuais ou de todo grupo.)  

Ao final do ano letivo pretende-se realizar uma avaliação dos projetos desenvolvidos 

elencando os que ficarão para o próximo ano, os que deverão ser reavaliado e possíveis 

implementações de novos projetos.  

A avaliação da Proposta Pedagógica acontece de forma contínua e progressiva a medida 

que se fizer necessário e será realizado levantamento de sugestões e feitas adequações conforme 

as demandas dos alunos e da comunidade. 
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14 – PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

GÊNEROS TEXTUAIS 

PROJETO  OBJETIVOS     PRINCIPAIS AÇÕES     RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO   

 

GÊNEROS TEXTUAIS  

* Identificar diferentes 

 gêneros textuais;  

 

* Desenvolver o  

  interesse  por  diferentes 

estilos literários;  

 

* Reconhecer e utilizar 

* estruturas dos gêneros.  

  

* Produzir  textos de 

diferentes gêneros   

* Apresentação  do 

* Gênero Textual para os professores 

com sensibilização na coletiva;  

* Apresentar  o 

*  Gênero Textual para os alunos com 

teatro e proposta de trabalho 

* coletivo, no pátio;  

* Leitura semanal;  

* Produção coletiva e  

* individual;  

* Reestruturação coletiva e 

individual 

quinzenalmente;  

* Todos  os 

professores regentes e a  

Coordenação  

*  Pedagógica  

  

  

* Através de ação 

* reflexões diárias em sala;  

* Em  reunião coletivas  com 

 o  grupo professores, 

coordenação, direção Equipe de Apoio 

Pedagógico apreciação de materiais 

produzi relatos pelos professores;  

* Portfólio.  
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GÊNEROS VALORES 

 

 

 

 

PROJETO  OBJETIVOS  PRINCIPAIS AÇÕES  RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO   

  

  

  

  

  

  

PROJETOS  

VALORES  

* Desenvolver 

atitudes pacíficas nos alunos;  

  

• Sensibilizar os 

alunos quanto aos valores morais;  

  

• Valorizar o bom convívio 

em grupo.  

• Leitura  de  textos 

• abordando valores;  

• Reflexão de músicas e 

•  filmes que remetam às ações que 

tem base em valores;  

• Dinâmicas  diversas 

•  para integração; união; 

socialização e reflexão dos temas 

abordados;  

• Culminância  mensal 

• com apresentações teatrais, 

musicais, poesias, etc... na hora 

cívica;  

• Confecções de murais 

explicativos e educativos .  

  

    

• Toda a escola   

 

  

  

  

  

• Através de ação 

• reflexões diárias em 

sala;  

• Através de ação 

• reflexões diárias em 

sala;  

• Em reuniões coletiva 

com o grupo de 

professores, 

coordenação direção e 

Equipe de Apoio Pedag 

para apreciação de 

materiais produ relatos 

pelos professores;  

• Portfólio.  
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DESAFIOS MATEMÁTICOS   

PROJETO  OBJETIVOS  PRINCIPAIS AÇÕES   RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO   

  

    DESAFIOS  

MATEMÁTICOS  

(RACIOCÍNIO 

LÓGICO)  

• Desenvolver as 

habilidades de autonomia do 

raciocínio lógico;  

• Agilizar o cálculo 

mental;  

• Criar estratégias para 

resolver situações problema;  

• Atividades de 

  desafios semanais;  

  

• Campeonato   de 

desafios  matemáticos 

semestral.  

• Todos  os 

professores e coordenação  

• Em reuniões coletiva com o grupo 

de professores, coorden direção e 

Equipe de Apoio Pedag para 

apreciação de materiais produz 

relatos pelos professores;  

• Portfólio..  
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LEITURA 

 PROJETO  OBJETIVOS  PRINCIPAIS AÇÕES  PROFESSOR RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO DO PROJETO 

  

  

  

  

  

  

LEITURA 

(BIBLIOTECA) 

• Incentivar o gosto pela 

• leitura;  

  

• Ampliar  o 

conhecimento dos gêneros literários 

e diferentes autores;  

  

• Transformar a sala de 

• leitura em um local 

significativo.  

  

• Aprender  como  se 

comportar em ambientes de leitura.  

• Visitas semanais à 

• Biblioteca;  

  

• Empréstimos  de  

livros;  

  

• Trabalhar  com 

•  ficha literária;  

  

• Dramatizações de 

•  histórias infantis;  

• Professor regente  

• Coordenadores 

• Professor  da sala de 

leitura  

• Demais  funcionários que se 

envolvem 

com o projeto.  

  

• Fichas Literárias; Recontos orais 

e escritos  Reuniões bimestrais  de  

 avaliação.  
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PROJETO INTERVENTIVO 

   PROJETO  OBJETIVOS  PRINCIPAIS 

AÇÕES 

  PROFESSOR 

RESPONSÁVEL  

AVALIAÇÃO DO PROJETO  

  

  

  

  

 

 

INTERVENTIVO  

• Desenvolver habilidades 

em  déficit.  

• Promover aprendizagem 

• individual ainda não 

alcançada;  

• Proporcionar uma 

maneira 

• diferenciada de situações 

de aprendizagem;  

• Adequar atividades às 

dificuldades de aprendizagem 

detectadas;  

• Adequação curricular 

para os alunos que apresentem 

necessidades especiais de 

aprendizagem;  

• Corrigir déficit 

idade/série.  

• Atividades 

diversificadas  fora de 

sala  com utilização de 

jogos, oficinas, etc e 

realizadas  por 

professoras, 

coordenadoras 

pedagoga, vice-diretora 

com quantidade 

definida de alunos 

atendidos.  

•   

• Todos os 

professores, a  equipe 

pedagógica, 

coordenação, 

supervisão  e 

professoras 

readaptadas.  

• Através de atividades orais e escritas e concretas 

e jogos interativos;  

• Em reuniões coletivas e 

conselhos de classe.  
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LABORATÓRIODE INFORMÁTICA 

 

 

  

 

  

PROJETO  OBJETIVOS  PRINCIPAIS AÇÕES  RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO  DO 

PROJETO 

  

  

  

  

  

   LABORATÓRIO  

DE     

INFORMÁTICA  

• Incitar  o maior número de 

• professores a utilizarem os 

recursos de informática como 

mecanismo de trabalho.  

• Integrar 

• a informática educativa em 

projetos educacionais 

•  possibilitando  a  

• interdisciplinaridade, 

oportunizando aos 

• alunos a fixação dos 

conteúdos ministrados em sala de 

aula.  

• * Utilizar as tecnologias 

como aliadas do 

• ensino aprendizagem.  

 * As atividades desenvolvidas 

no laboratório pelos alunos, 

observam a programação 

elaborada  pela 

coordenação pedagógica e 

professores, a ser aplicada 

 quinzenalmente, 

levando-se  em 

consideração  os 

•  conteúdos 

administrados em sala de  

aula. O laboratório seleciona, 

mediante pesquisas, os sites 

relativos às atividades  

definidas.  

• Janaína de Mattos 

 Palhares Rosa  

• Prof.  Viviane 

 Naves Nogueira  

• Professores  

 regentes  

   

  

 

•  É realizada pela equipe de  

coordenação pedagógica e professores 

regentes e direção docente regular 

durante as coordenações coletivas.  
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ESCOLA PARA PAIS   

  

PROJETO   

  

OBJETIVOS   

  

PRINCIPAIS AÇÕES   

  

RESPONSÁVEL   AVALIAÇÃ O  
  

  

  

  

  

  

  

  

ESCOLA  

PARA PAIS 

  

  Integra r Es cola e Família;   

  Valoriza   e acolher r a participação  dos familiares  na  escola;   

  Estimular a família a acompanhar o desenvolvimento da   

aprendizagem do   Aluno;   

  Envolver os Pais em atividades de   aprendizagem em   casa;   

  Obter participações ativas das famílias na s ações  de    cuidados 

e preservação da   escola;   

  Orientar e conscientizar pais e mães   de seus papéis também   

como primeiros educadores de seus   filhos;   

  Promover momentos de acolhimento para  as  famílias;   

  Incentivar o carinho e o cuidado com os   filhos;   

   Conscientiz ar as famílias sobre a importância de enviarmos   

bons cidadãos para o   futuro.   

  

  Palestra  formação  de  e  

informação;   

  Atividades   coletivas  

entre pais e   filhos;   

   Exposição   de   vídeos  

educativos;   

  Dramatizações;   

  Oficinas;   

  Momento de   lazer;   

  Lanche coletivo;   

  

  Direção equipe ,  

de apoio as aprendizagens   e 

demais  funcionários     

  

  tro será A cada encon 

  nal das realiza avaliação ao fi 

atividades propostas.   
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          RECREIO EM ILHAS 

PROJETO OBJETIVOS  PRINCIPAIS AÇÕES  RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO   

  

  

   

  

RECREIO 

 EM 

ILHAS  

• Oferecer brincadeiras diversas 

para serem os alunos durantes o recreio  

• Trabalhar  nas brincadeiras 

as competências curriculares  através 

de temas relevantes como respeito às 

regras, diferença de idades, de gêneros, 

étnicas, sociais e culturais, valorizando 

o contexto social entre os alunos; 

• Incentivar a conhecer, respeitar e 

valorizar cada uma das brincadeiras 

orientadas e seus espaços 

•  pré-determinados; 

• Reduzir a quantidade de acidentes 

durante o recreio. 

• Compreender a necessidade do 

trabalho 

• coletivo para o sucesso do Grupo; 

• Recreio Dirigido, com 

várias atividades monitoradas e 

supervisão direta dos adultos;  

• Ilhas de Brincadeiras: Ilha 

Futebol, Ilha Queimadas e 

brincadeiras de roda, Ilha da 

dança, Ilha dos Jogos e Ilhas do 

Brinquedos e bonecas  

• Determinar as 

brincadeiras e incentivar os 

alunos a escolherem as 

atividades e mudar de acordo 

com o interesse deles, porém de 

forma organizada;  

• Os materiais utilizados nas 

brincadeiras serão levados e 

recolhidos pelos responsáveis de 

cada Ilha de atividade;  

• As atividades duram o 

tempo do recreio: 15 minutos no 

matutino e 20 minutos no 

vespertino;  

•  Professores, 

monitores, direção e  

auxiliares da limpeza.  

 

• A cada semana faz-se um  balanço  das 

atividades realizadas e reavalia as ações.  

Cada  professor  faz avaliação (escuta) 

periódica em sala com seus alunos  
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DISCIPLINA 

 

   PROJETO                    OBJETIVOS  PRINCIPAIS AÇÕES  

 

RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO  

  

  

  

  

  

   

(IN)  

    

DISCIPLINA     

• Reduzir a violência/agressividade 

entre os alunos;  

• Compreender conceitos de valores como meio para 

uma boa convivência na escola e na sociedade – direitos 

e deveres;  

• Resgatar a autoestima e valorização da sua história  

• Participar das atividades cívicas, 

• sociais, culturais e esportivas, comparecendo às 

solenidades comemorativas e envolvendo-se com as 

mesmas;  

• Despertar aptidões  

• Artisticas nos alunos;  

• Identificar o regimento escolar como 

• lei a ser cumprida no ambiente escolar;  

• Reconhecer que atitudes de indisciplina interferem 

no processo ensino aprendizagem;  

• Desenvolver a prática do diálogo em situações de 

conflitos  

• Promover momentos fora de sala de 

aula com os alunos mais indisciplinados;  

• Realizar  dinâmicas de 

 autoconhecimento, auto avaliação de 

suas atitudes;  

• Apresentar o regimento escolar 

para que todos os alunos possam ter 

conhecimento das regras da escola;  

• Oferecer opções de atividades como 

teatro, música, esportes, artesanatos para 

que  os alunos possam se identificar;  

• Envolver a família nas atividades 

desenvolvidas na escola com palestras e 

formações; 

• Proporcionar  atividades 

 de  relaxamento e meditação  

 

• Coordenação  

• Pedagógica  

• Orientadora  

• Educacional  

• Pedagoga da 

SEAA;  

• Direção;  

• Janaina 

(Informática) 

• Urande 

(mecanografia)  

  

 

• Serão aplica 

instrumentos de avaliação 

após encontro ou palestra 

oferecida pais;  

• Também  

analisado o desempenho das  

desenvolvidas por meio de r 

espontâneos dos envolvidos 

projetos.  

• Avalição 

comportamento dos 

 alunos professores e 

outros profission escola.  

• Avalição  dos 

pais momento  pré-

determinado orientação 

educacional.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I – PROJETOS DA ESCOLA 

 

PROJETO INCLUSÃO 

 

 A inclusão, na perspectiva educacional, diz respeito a todos os alunos. Ela envolve uma 

mudança de cultura e de organização da escola para assegurar acesso e participação para todos 

os alunos que a frequentam regularmente independente da deficiência.  

O projeto “Inclusão” foi elaborado baseado nas orientações do currículo em movimento 

da educação básica – Educação Especial da SEEDF.  

Conforme orientação do documento “A Educação Especial, na perspectiva da educação 

inclusiva, fundamenta-se em princípios de equidade, de direito à dignidade humana, na 

educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que 

possam apresentar em decorrência de suas especificidades, no direito à igualdade de 

oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se, e no direito de ser 

diferente” pg. 12.  

Para que a Educação desempenhe seu papel de inclusão, destaca-se a necessidade da 

Instituição de Ensino desenvolver ações que contemplem as peculiaridades dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e 

transtornos funcionais.  

 Parceria entre os profissionais que atuam na Sala de Recursos, Orientação Educacional 

e Equipe de Apoio, pretende-se desenvolver, ao longo do ano letivo, atividades de 

sensibilização e conscientização sobre a cultura inclusiva. Proporcionar meios de 

assessoramento pedagógico, formação continuada e acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem fortalecendo a educação para a diversidade.  
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Objetivos:  

Geral: Reconhecer o direito à diversidade, inclusão e participação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, altas habilidades, superdotação e com transtornos 

funcionais. 

- Específicos: Sensibilizar e conscientizar a comunidade escolar diante das 

diversas expressões de inclusão que cotidianamente se apresentam na Instituição Educacional;  

- Aprofundar temas transversais como: respeito mútuo, solidariedade, justiça, 

diálogo, igualdade de direitos, inclusão de pessoas com deficiência e respeito às diferenças;  

- Promover o assessoramento pedagógico e o acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem na perspectiva inclusiva. e promover educação para todos.  

- Público alvo:  

⚫ Alunos; 

⚫ Professores; 

⚫ Coordenação; 

⚫ Equipe gestora; 

⚫ Servidores; 

⚫ Monitores; 

⚫ Família/Responsável; 

⚫ Serviço de orientação educacional; 

⚫ Sala de recursos; 

⚫ Equipe de apoio à aprendizagem; 

  

Justificativa:  

O projeto Inclusão foi elaborado por meio do reconhecimento das diferenças e 

individualidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e dos que possuem transtornos funcionais. Por 

esta razão, há necessidade de a instituição de ensino promover ações que possibilitem 

conscientizar, sensibilizar e oferecer apoio pedagógico no acompanhamento dessa clientela.  
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As mudanças e adaptações sugeridas das práticas educativas são fundamentais para o 

bom desenvolvimento do trabalho com os alunos, bem como a ressignificação da atuação de 

cada profissional, métodos de ensino e meios de avaliação da aprendizagem. Além disso, é fator 

essencial para se alcançar educação de qualidade, admitir a diferença e oferecer igualdade de 

oportunidades. 

Desenvolvimento das atividades 1º 

Bimestre 

2º 

Bimestre 

3º 

Bimestre 

4º   

Bimestre 

Reunião com os professores regentes promovida pelo SEAA, 

S.R, SOE para mapeamento das turmas, triagem para avaliação, 

orientações sobre os alunos atendidos e acompanhados por esses 

profissionais. Levantamento do perfil profissional dos professores 

iniciantes na IE. 

 

X 

   

Acompanhamento dos monitores: orientações, entrevistas e 

informações gerais sobre os alunos e atuação desses profissionais. 

 

X 

   

Reuniões coletivas com palestras ou estudos  de caso com os 

professores, coordenadores, supervisores e equipe gestora com temas 

voltados para a inclusão. O cronograma deverá ser agendado no início 

do ano letivo e os temas sugeridos pelos professores ou equipe 

gestora. Será oferecido 1 por bimestre e com o apoio da 

coordenação. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Reunião semestral com os servidores com temas sobre a 

inclusão. Serão oferecidas 2 no ano. 

  

X 

  

X 

Estudos de caso para fins de estratégia de matrícula com a 

presença dos professores, coordenadores e equipe gestora. Eventuais 

estudos fora desse cronograma poderão ser marcados de acordo com a 

necessidade do caso. 

   

X 
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Semana da Inclusão – Seguindo critérios do calendário da 

SEEDF com responsabilidade de todos os seguimentos: professores, 

coordenadores, equipe gestora, sala de recursos, orientadora e 

profissionais da equipe de apoio à 

aprendizagem. As atividades serão coordenadas pela sala de 

recursos. 

  X  

As avaliações dos alunos diagnosticados com 

deficiência/transtornos funcionais deverão seguir critérios estabelecidos 

pelo currículo de educação especial e conforme estabelecido na 

adequação curricular de educação especial e conforme estabelecido na 

adequação curricular individual de cada aluno. As adaptações nos testes 

serão acompanhadas pelas professoras da sala de recursos. 

X X X X 

Reunião com os pais dos alunos diagnosticados com 

deficiência/transtornos funcionais ao final do ano para orientação e 

assinatura de relatórios/adequação curricular e informações sobre a 

transição de escola. 

   X 
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Recomendações:  

  

⚫ Medidas disciplinares de maior porte para os ANEES/transtornos funcionais devem ser decididas em conjunto com os profissionais 

que acompanham e atendem o aluno (SR, SOE, SEAA) preferencialmente com a participação da família com registro em ata. 

Exemplo: Suspensão ou alteração no horário das aulas; Mudança de turma e outros.  

⚫ O portfólio será estabelecido como meio de avaliação dos registros escritos do aluno que estiverem cursando o primeiro bloco do 

ciclo  

(BIA). Para os alunos do 4º e 5º ano, as avaliações serão realizadas na sala de recursos com as devidas adaptações antecipadas. 

⚫ A distribuição de salas para as turmas de integração inversa, quando se tratar de aluno com altas necessidades educacionais, deve 

priorizar a localização próxima ao banheiro e refeitório. 

⚫ As turmas de integração inversas devem ser escolhidas, preferencialmente por professores do quadro efetivo da Instituição de Ensino. 

⚫ Os professores, coordenadores e profissionais da SR, SOE e EEAA devem ser informados e orientados a participar de cursos ou 

palestras voltados a capacitação da Educação inclusiva. 

  

 

Bibliografia:  

  

Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Especial - SEEDF  
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Profissionais responsáveis pelo projeto:  

  

- Sala de Recursos: Yara Rios;   

- Equipe de apoio à aprendizagem: Pedagoga: Nadja  

- Orientação educacional: Orientadora: Eva Félix Amarante.  

 

 

 

 

 

ANEXO II - PLANOS DE AÇÃO 

 

Plano de Ação 2020  

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - SEAA  

CRE: Sobradinho  

         Unidade Escolar:  Escola Classe 13 – AR 05 área especial 01/02  Telefone: 39017974  
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         Psicólogo responsável: Não há  Matrícula SEEDF:  CRP: 

         E-mail:  Celular:  

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino  

         Pedagogo responsável:  Nadja  Matrícula SEEDF: 31180-4  

         E-mail: nadjaregis@hotmail.com                                          Celular: 998711305  

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino  

  

Diagnóstico inicial  

A Escola Classe 13 de Sobradinho surgiu com a necessidade de atender as crianças do assentamento de Sobradinho II. Iniciou suas atividades 

aos vinte e cinco dias  do mês  de fevereiro  de 1991, no COER  – Centro de Orientação e Educação Rural. Em agosto de 1991 a Instituição passou 

a atuar em suas instalações definitivas, localizada na AR 05 área especial 01/02, atendendo 20 turmas do Ensino Fundamental. A localização da 

escola está inserida em uma comunidade com histórico de baixo poder aquisitivo, famílias com pouca estrutura socioeconômica e vulnerabilidade 

em relação a s drogas, álcool e violência. Esta Instituição Educacional tem buscado desenvolver projetos específicos em prol de uma educação de 

qualidade com o objetivo de oferecer aos alunos e a comunidade melhores condições de vida. A Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem 

integra-se ao trabalho pedagógico da Instituição e da comunidade escolar na identificação, prevenção e superação das dificuldades escolares, 

colaborando para o desenvolvimento dos alunos. Ação esta que defende os pressupostos do respeito a  pluralidade, a liberdade de expressão, a 

orientação , a opinião, a democracia, a participação e a valorização do aluno como um ser integral. O serviço tem como objetivo a promoção da 

melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de aço es institucionais, preventivas e interventivas, compreendidas 

como o desenvolvimento de um trabalho que facilite e incentive a construção de estratégias de ensino diversificadas; promoção da reflexão e a 
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conscientização de funções, papeis e responsabilidades dos sujeitos que atuam, de forma relacional no cotidiano da escola e buscando em conjunto 

com a equipe escolar, a superação dos obstáculos a apropriação do conhecimento, conforme orientação pedagógica da EEAA de 2010.  

Atualmente a Escola Classe 13 atende 443 alunos distribuídos em dois turnos, matutino e vespertino do Ensino Fundamental de 09 anos na 

modalidade de ciclos, 10 turmas em cada turno. Sendo o matutino para atender os alunos do 4° e 5° anos e o vespertino para atender os alunos do 

1°, 2° e 3° anos. Este número pode alterar conforme movimentação dos alunos. Consta em suas dependências salas com profissionais para 

atendimento:  Sala  de Recursos, Orientação Educacional, Equipe de Apoio a Aprendizagem, Sala de Informática, Biblioteca, secretaria, cantina, 

Coordenação Pedagógica, Supervisão  administrativa, Direção e vice Direção e outras dependências como: banheiros para alunos comuns e 

especiais, e demais profissionais, pátio coberto sala para auxiliares, depósito e um espaço aberto com calçamento para atividades físicas. Há um 

espaço destinado a horta, atualmente desativado.  

A escola conta com 9 turmas de integração inversa, atendendo alunos especiais. Há 16 alunos diagnosticados com necessidades educacionais 

especiais com as seguintes especificações es: 3 (TGD), 4 (DI), 2 (S. DOWN), 1 (DA), 2 (DPAC), 4 (TDAH). Seu corpo docente consta com 12 

professoras efetivas da Secretaria de Educação o e 8 professoras de contrato temporário. 4 educadores sociais temporários (2 no turno matutino e 

2 no turno vespertino). Os horários para coordenação são distribuídos conforme determinam   a Secretaria de Educação, sendo destinados às terças 

ou quintas para cursos e as quartas feiras para reuniões coletivas locais.  Nas terças ou quintas em que os professores estão na escola são realizados 

planejamento semanal por série/ano.  

Suas dependências são de pouco mais de duas de cada não tendo passado por nenhuma reforma significativa, só pequenos reparos.  

Algumas atividades e projetos ficam prejudicados, pois carecem de espaço adequado. 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – SEAA – 2020 

DIMENSÕES 

DE ATUAÇÃO 

PDE/ META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

O trabalho coletivo  

constitui- se em 

estratégia de 

intervenção que 

auxilia a 

instituição 

educacional na 

conscientização 

dos processos 

educativos, tanto 

no que se refere 

aos avanços, 

compreendidos 

como avanços 

pedagógicos bem 

sucedidos, quanto 

aos desafios que 

educação inclusiva. 

Estratégia 4.17 

Acompanhar e monitorar 

em rede o acesso á  escola, 

a permanência e o 

desenvolvimento escolar 

dos educandos com 

deficiência, transtorno 

global do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou 

superdotação 

beneficiários de 

programas de 

transferência de renda ou 

em situação de 

consciência por parte 

dos atores da 

instituição 

educacional, acerca 

de sua 

história, sua  

identidade,  

suas potencialidades 

para a atuação;  

Compreender, com 

profundidade, como 

trabalham os atores 

da instituição 

educacional, o que 

pensam e como 

contribuem para o 

Reunir periodicamente com o Conselho 

Escolar na busca por alternativas de 

melhoria do funcionamento da escola; 

Entrevistar coordenadores 

pedagógicos para conhecer suas atuações 

na instituição educacional e percepção do 

contexto; 

Rever metodologias, estratégias e 

concepções pedagógicas. Fazer 

levantamento de 

se insere; Analisar dados estatísticos 

relacionados ao 

rendimento escolar (aprovação, evasão, 

transferências, etc.); para discussão e 

professores,  

 coordenadores e  

família dos alunos 

com queixas 

escolares. calendário 

da  

escola);  

Coletivas  

semanais nas quartas 

feiras; Estudos de 

caso (quando houver 

necessidade e no 

período de 

reavaliação para 

estratégia de 

disponibilidade dos 

profissionais. 

Reuniões específicas 

para levantamento 

dos profissionais e 

suas respectivas 

turmas de atuação: 

Mês de Fevereiro.  

Conselho 

de Classe (bimestral 

conforme calendário 

escolar); Reunião de 

pais e mestres 

(bimestral conforme 

calendário da 

escola); No  

profissionais 

conforme os 

encaminhamentos

. Conselho de 

Classe  

(bimestral 

conforme 
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podem ser 

superados por 

meio da ação 

coletiva.  

Acompanhamento 

 do Processo de  

Ensino e 

Aprendizagem 

O  

companhamento 

do processo de 

ensino e 

aprendizagem dos 

alunos deve 

acontecer 

concomitante às 

dimensões 

anteriores 

coletivo  

constitui- se em 

estratégia de 

intervenção que 

auxilia a 

vulnerabilidade social. 

Estratégia  

 4.18 Apoiar ações de 

enfrentamento á   

discriminação, ao 

preconceito e á  

 violência, visando ao 

estabelecimento de 

condições adequadas para 

o sucesso educacional dos 

educandos com  

deficiência, transtorno 

global do 

desenvolvimento 

escola, a  

permanência e o 

desenvolvimento escolar 

dos educandos com 

deficiência, transtorno 

global do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou 

superdotação 

beneficiários de 

sucesso escolar; 

Promover a 

manutenção de  

 espaços de reflexão, 

capazes de favorecer 

a ressignificação das 

concepções de 

desenvolvimento de 

aprendizagem, de 

ensino, de avaliação, 

dentre outras;  

Contribuir  

com a formação 

continuada dos 

professores 

viabilizando a 

aquisição de 

conhecimentos 

teóricos, o 

desenvolvimento de 

habilidades e de 

Colaborar para que o 

professor promova  

reflexão intraequipe, com os gestores e o 

corpo docente da escola; 

Da assessoria ao trabalho coletivo 

Participar da elaboração da Proposta 

Política 

Pedagógica da escola; 

Colaborar com a articulação e reflexão 

permanente sobre o contexto escolar e 

seus atores; 

Participar em conjunto com os demais 

profissionais da instituição, das 

atividades de planejamento, avaliação e 

execução do trabalho realizado no 

decorrer do ano letivo: coordenação 

pedagógica, coletivas, semana 

pedagógica, semana de Educação para a 

Vida, conselhos de classe, semana da 

inclusão, reuniões de pais e mestres, 

Avaliação Institucional, 

confraternizações, estudos de caso, 

reuniões extraordinárias e outras que se 

fizerem necessário. 

Matrícula em 

setembro e outubro) 

Acompanh

amento do 

processo de Ensino 

e Aprendizagem:  

Ao 

longo do  

ano letivo e 

conforme a 

necessidade e 

demandas. Os 

encontros, 

entrevistas e 

avaliações serão 

agendadas com os 
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instituição 

educacional na 

conscientização 

dos processos 

educativos, tanto 

no que se refere 

aos avanços, 

compreendidos 

como avanços 

pedagógicos bem 

sucedidos, quanto 

aos desafios que 

podem ser 

superados por 

meio da ação 

coletiva.  

Acompanhamento 

do Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

O 

acompanhamento 

do processo de 

ensino e 

aprendizagem dos 

programas de 

transferência de renda ou 

em situação de 

vulnerabilidade social. 

Estratégia  

 4.18 Apoiar ações de 

enfrentamento á  

discriminação, ao 

preconceito e á  

 violência, visando ao 

estabelecimento de 

condições adequadas para 

o sucesso educacional dos 

educandos com 

deficiência, transtorno 

global do 

desenvolvimento recursos 

para a  

mobilização de 

competências, e a 

construção de 

conhecimentos que 

atendam as 

situações didáticas de 

apoio ao aluno, 

criando um foco de 

análise para o 

processo de ensino e 

aprendizagem e 

construa alternativas 

metodológicas com 

foco na construção de 

habilidades e 

competências dos 

alunos.  

Desenvolver 

estratégias que 

diminuam as  

queixas escolares e 

outras manifestações 

do  

 fracasso escolar.  

Promover, 

juntamente com os 

demais  

profissionais da 

instituição, 

Elaborar, participar e promover projeto 

com as família dos alunos especiais e 

atendidos pelos serviços de apoio da 

escola articulados com o SOE e Sala de 

recursos Contribuir com a formação 

continuada 

dos professores por meio de vivências e 

oficinas em articulação com os 

coordenadores. 

Do Acompanhamento do Processo de 

Ensino e Aprendizagem 

Contribuir com o professor para um olhar 

analítico sobre a produção escolar do 

aluno. Desenvolver estratégias que 

favoreçam o 

comprometimento dos professores no 

acompanhamento / intervenção aos 

alunos com queixas escolares. 

Criar um espaço de escuta do discurso 

dos professores para conhecer suas 

concepções e suas expectativas a respeito 

do desempenho dos alunos. Investigar os 

recursos mobilizados pela 
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alunos deve 

acontecer 

concomitante às 

dimensões 

anteriores com  

foco na  

promoção e altas  

habilidades ou 

superdotação 

em colaboração 

com as famílias 

e com os 

órgãos públicos 

de assistência 

social, saúde e 

proteção á 

infância, á 

adolescência e 

a juventude.  

Estratégia 4.29 

Estabelecer, por 

meio de parcerias, 

ações que 

promovam o 

especificidades do 

contexto escolar.  

Acompanhamento do 

Processo de Ensino e 

Aprendizagem  

Contribuir com a reflexão 

e conscientização das 

concepções de 

desenvolvimento de 

aprendizagem e de 

ensino; Refletir acerca da 

relação entre os métodos 

de ensino e a 

aprendizagem que os 

mesmos proporcionam, 

levando em consideração 

aspectos particulares do 

contexto escolar e da 

comunidade; Promover 

também a superação das 

dificuldades enfrentadas 

no dia a dia.  

Meta 5 

Estratégia 5.  

conscientização dos 

professores acerca 

das concepções 

deterministas de 

desenvolvimento 

humano, de ensino e 

de aprendizagem que 

podem estar 

presentes em suas 

práticas.  

Favorecer as 

mudanças 

pedagógicas  

necessárias ao efetivo 

desenvolvimento dos 

alunos.  

Observar a dinâmica 

em sala de aula e dos  

demais contextos 

educativos para 

oferecer analise e 

ressignificação dos 

espaços escolares. 

Analisar em conjunto 

instituição para intervenção necessária ao 

êxito dos alunos. 

Avaliar de maneira contextual os alunos 

para encaminhamentos, podendo contar 

com outros profissionais da escola. 

Contribuir na elaboração de adequação 

curricular para os alunos que se fizerem 

necessário. 

Acompanhar os alunos atendidos em sala 

de recursos com vistas à inclusão escolar. 

Promover estudos de caso nas situações 

em que haja necessidade de adequação ou 

mudança de atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Elaborar documentos e Relatórios de 

Avaliação e intervenção Educacional 

apresentando a conclusão de cada caso 

indicando a possibilidade de atuação 

pedagógica no âmbito da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. 

Reavaliar os alunos especiais, 

anualmente em estudos de caso, a fim de 

participar da elaboração da Estratégia de 
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apoio e o 

acompanhamento 

á família, além da 

continuidade do 

atendimento ao 

estudante com 

necessidade 

especial e a 

inclusão no 

mundo do 

trabalho e do 

esporte, 

possibilitando 

3 Fomentar o 

desenvolvimento de 

tecnologias educacionais 

e de práticas pedagógicas 

inovadoras que 

assegurem a alfabetização 

e favoreçam a melhoria 

do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos 

estudantes, consideradas 

as diversas abordagens 

metodológicas e sua 

efetividade. Estratégia 5. 

6 Estimular as unidades 

escolares a criação de 

seus respectivos 

instrumentos de avaliação 

e acompanhamento, 

considerando o sentido 

formativo da avaliação, 

implementando 

estratégias pedagógicas  

Para alfabetizar  

com os professores as 

produções dos 

alunos.  

Discutir sobre as 

concepções de 

ensino e  

de aprendizagem com 

os professores e seus 

impactos no 

planejamento das 

atividades escolares. 

discussões de 

técnicas e estratégias 

de trabalho capazes 

de oxigenar e 

movimentar as 

práticas 

desenvolvidas no 

âmbito escolar. 

matricula conforme calendário da 

Secretária de Educação do DF. Realizar 

atividades e projetos, em parceria com o 

professor que favoreça m a intervenção 

nas situações de queixa escolar, no 

contexto da sala de aula. 

Informar a família sobre da demanda de 

queixa e apresentar as ações já 

desenvolvidas pela escola e pela equipe. 

Solicitar a colaboração da família no 

processo de investigação da queixa 

escolar. Inteirar-se das atividades 

realizadas pelo aluno no contexto escolar. 

Conhecer as concepções da família sobre 

a escolaridade do aluno.  

Discutir a possibilidade de interface da 

família com a escola na promoção do 

sucesso escolar. Realizar orientações do 

conhecimento pedagógico e psicológico 

que instrumentalizem a família na 

condução das queixas do filho. 

Conversar com o aluno sobre a natureza 

do acompanhamento e seus objetivos. 
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todos os alunos até o final 

do terceiro ano do ensino 

fundamental. 

Usar instrumentos específicos da área da 

pedagogia e psicologia (quando tiver o 

profissional), quando se fizer necessário 

à investigação e intervenção das queixas 

escolares. Agendar encontros com o 

professor para discutir e acompanhar a 

evolução do trabalho com o aluno, 

revendo e ajustando procedimentos e 

realizando os encaminhamentos 

necessários. 

 

Plano de Ação 

Serviço de Orientação Educacional Nível Local – 2018 /2020 

 

 

CRE: Sobradinho DF  

Unidade Escolar: Escola Classe 13  

Orientador (a) Educacional: Eva Félix Amarante Mat. 300652.2   
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   Cronograma 

 Eixo Objetivos Ações / Atividades Responsáveis 

e Parcerias 

F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
b

ri
l 

M
ai

o
 

Ju
n

h
o
 

Ju
lh

o
 

A
g

o
st

o
 

S
et

em
b

ro
 

O
u

tu
b

ro
 

N
o

v
em

b
ro

 

D
ez

em
b

ro
 

01 Ações para 

implantação e 

ou 

implementação 

do Serviço de 

Orientação 

Educacional  

 

Geral: organizar e 

sistematizar o 

trabalho a ser 

realizado na 

Instituição 

Educacional. 

Apresentar ao 

 corpo 

docente, discente e aos 

pais as 

 diretrizes 

norteadoras da ação da 

orientação 

Educacional; Criar e 

manter arquivos 

para  registro   

de 

atendimento   a  s

er realizado junto ao 

aluno e outros de 

acordo com  a demanda 

escolar. 

Pedagogo - O. E 

Pedagogo: 

SEAA 

Professores

 d

a Sala de 

Recursos 

 x x x        

           

           

           

           

           

2 Ações no  

âmbito 

institucional. 

Conhecer a clientela 

e identificar a 

demanda escolar

 a

 ser 

acompanhada

 

pelo S.O.E. 

Elaboração e aplicação 

de instrumentos para a 

caracterização 

da clientela e análise 

dos dados coletados. 

Pedagogo-O.E; 

Professoras: Sala 

de Recursos; 

Pedagogo: 

SEAA 

Secretaria da 

Escola. 

 x x x        
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03 Ações junto ao 

corpo docente 
Integrar as ações do 

S.O.E às do 

professor, 

colaborando no 

processo de ensino-

aprendizagem e no 

desenvolvimento do 

educando. 

Participações

 

nas coordenações 

coletivas semanais, 

Conselhos de Classes 

bimestrais, 

Estudo de

 caso, 

Adequações 

Curriculares e outros, 

quando necessários. 

Pedagogo- O.E; 

Pedagogo: 

SEAA. 

Professoras: Sala 

de Recursos; 

Direção, coord. 

professores da EC 

13 

 x x x x x x x x x x 

           

           

           

04 Ações junto ao 

corpo discente 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

integral do 

educando 

ampliando suas 

possibilidades de 

interagir no meio 

escolar e social. 

Atender, encaminhar e 

acompanhar alunos em 

situação 

de 

vulnerabilidade no 

meio escolar e familiar. 

Auxiliar na escolha e 

acompanhamento dos 

representantes de turma 

e na mediação de 

conflitos interpessoais. 

  x x x x x x x x x x 

           

  x x x x x x x x x 

           

           

05 Ações junto à 

família 

Participar do 

processo de 

integração 

 famíl

ia/ 

escola/comunidade 

Participar do 

Planejamento e 

realização de oficinas, 

palestras, encontros e 

reunião de pais para 

discussão de temas de 

Pedagogo- O.E; 

Pedagogo: 

SEAA. 

Professoras: Sala 

de Recursos; 

Direção, coord. e 

  x x x x x x x x x 
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realizando

 açõe

s que 

envolvam os pais e 

os responsáveis no 

processo educativo. 

interesses da família e 

comunidade escolar. 

professores da 

EC 13. 
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06 Ações junto à 

rede social 

Integrar ações da 

orientação 

educacional com 

outros profissionais 

das áreas de saúde e 

redes sociais. 

Estabelecer parcerias 

com as redes sociais nas 

diversas áreas de 

atuação para 

encaminhamento de 

casos. 

Pedagogo- O.E; 

Pedagogo: 

SEAA P.S.E/   

C.S.   03  / 
clínica  da 

Família 

/ 

Conselho Tutelar 

de Sob. I e Sob. 

II COSE/PAV 

Clínicas sociais 

UNIAE / 

oftalmo 

COMPP/ CAPSI 

Adolescentro 

  x x x x x x x x x 

           

           

           

           

           

07 Projetos 

Pedagógicos 

para 2018/2020 

. 

Assessoria coletiva • Projeto com 

Família: 

Escola e 

Família de 

Mãos Dadas. 

• Projeto: 

Mediação 

de Conflitos. 

• Proje

to: 

Inclu

são 

• Projeto: 

Sucesso 

Escolar 

Parcerias Sala de 

Recursos; Equipe 

de Apoio à 

Aprendizagem; 

Coordenação 

Pedagógica; 

Serviçode 

Orientação 

Educacional 

 

  x x x x x x x x x 
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PLANO DE AÇÃO 

DA SALA DE RECURSOS GENERALISTA 
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PLANO DE AÇÃO  DA SALA DE RECURSOS GENERALISTA  

APRESENTAÇÃO 

  

Este documento foi elaborado pela professoras de AEE  Yara de Rios Mendes de Almeida Matricula 25.802-4 . 

 INTRODUÇÃO  

  

“ O pressuposto básico da Educação Especial é a acessibilidade do estudante com necessidades educacionais especiais à educação de 

qualidade, preferencialmente em ambientes inclusivos, afim de que esse se beneficie da oportunidades educacionais favorecedoras de sua formação 

pessoal.” (Orientação pedagógica pg. 15). A Educação Inclusiva é compreendida como processo importante na formação da pessoa com deficiência, 

favorecendo o respeito as diferenças.  

 A educação pautada no sujeito possibilita condições favoráveis à participação social. Portanto é necessário que o Sistema de Ensino do 

Distrito Federal viabilize investimentos nas áreas financeiras e de pessoal.  

  A política educacional da Secretaria de Educação é garantir acesso, participação e condições adequadas de aprendizagem aos estudantes 

com deficiência sensoriais, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação, preferencialmente, em classes comuns do 

ensino regular.  

A Orientação Pedagógica da Educação Especial dispõe e orienta o sistema público de ensino do Distrito Federal a :  
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• Oferta de atendimento educacional especializado na própria instituição educacional, no contra turno e, quando necessário , no próprio 

turno de matrícula do estudante;  

• Continuidade de estudo e acesso às mais elevadas etapas e modalidade de ensino ao estudante;  

• Promoção e acessibilidade física e de transporte, bem como ajudas técnicas nas comunicações;  

• Formação continuada dos professores que atuam especificamente no atendimento educacional especializado e na formação 

continuada dos professores que atuam no ensino regular na perspectiva de educação inclusiva.  

• Transversalidade da modalidade de Educação Especial em todos os níveis , etapas e modalidades de ensino; e   Efetivação 

de politicas públicas Interssetoriais.  

• Compete ao sistema educacional propiciar recursos e meios capazes de atender às necessidades educacionais especiais de todos os 

estudantes, oportunizando- lhes condições de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os seguintes princípios:  

• Respeito à dignidade humana;  

• Educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar;  

• Direito à igualdade de oportunidades educacionais;  Direito à liberdade de aprender e de expressar-se; e  Direito a ser 

diferente.  

A Escola Classe 13 foi inaugurada em agosto de 1991. O Atendimento Educacional Especializado está inserido na Proposta Pedagógica 

desta escola desde 2009. A escola atende atualmente 443 alunos do 1º ao 5º ano em 10 turmas por turno, sendo 05 de integração inversa.  

Dentre os alunos tem 16 ANEEs, sendo 01 TGD , 05 TDAH, 03 DI, 01 DOWN, 01 DMU, 01 DF, 01 DA e 01 OUTROS.  
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A direção atual é composta por :  

• Walter José da Silveira - Diretor  

• Ana Paula Barbosa Pereira Souza - Vice-diretora  

• Supervisora – Soraya ;  

• Pedagoga – Nadja Rejane Cirqueira Regis Dias  

• Orientadora educacional – Eva Félix Amarante;  

• Coordenadoras - Bagda e Daniela Oliveira;  

• Secretária – Valdenice Firmino  

• Professores – 20 ( efetivos e contratos) , 01 professora na área de informática  

  

1- OBJETIVO GERAL 

  

1.1- A professores que atuam nas Salas de Recursos Generalista, de acordo com a orientação pedagógica para a Educação Especial, têm 

como objetivo identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

estudantes , considerando suas necessidades específicas;  
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2- OBJETIVO ESPECIFICOS 

  

2.1- As Salas de Recursos Generalistas tem como objetivo específico complementar a formação do aluno com vistas a autonomia e 

independência  na escola e fora  dela. A Escola Classe 13 de Sobradinho atende alunos de ensino fundamental I -1º ciclo -1º, 2º e 3º anos e 2° ciclo 

- 4° e 5° anos;  

2.2- Atuar de forma colaborativa com o professor da classe regular para a definição de estratégias pedagógicas, que favoreçam o 

acesso do estudante com deficiência e ou Transtornos Globais de Desenvolvimento ao currículo e a sua interação no grupo;  

2.3- Promover a inclusão dos alunos ANEE’s em todas as atividades da escola;  

2.4- Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo educacional;  

  

2.5- Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógicas das necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao 

apoio especializado necessário ao estudante.  
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3- PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSOS 
 

PDE/META Objetivos Específicos Ações  Responsáveis Cronograma Culminância/Avaliação 
Meta 3-1 – Promover a 

articulação pedagógica 

em rede, envolvendo o 

atendimento no ensino 

regular na modalidade da 

educação especial na 

perspectiva da educação 

inclusiva. 

Atuar os três serviços 

SEAA, SOE e AEE na 

escola de forma integrada 

e articulada para a 

promoção do sucesso 

escolar dos estudantes da 

educação e especial e 

educação inclusiva. 

Realizar reuniões e 

projetos dos três serviços 

na escola quando 

deliberado . 

Participar das Reuniões 

quando convocadas pelos 

coordenadores 

intermediários 

SEAA, SOE e AEE 

 

 

 

CIs SEAA, SOE e AEE. 

Ressalta-se que até o 

momento não há CI 

do SOE. 

Coordenações bimestrais 

com os professores da 

escola. 

Coletivas conjuntas sobre 

temas e participação das 

três áreas. 

Em cada reunião 

 

 

Percepção dos envolvidos 

sobre modo de atuação 

sinérgica entre as áreas. 



 

91 
 

Meta 3.2  Garantir 

atendimento educacional 

especializado em salas de 

recursos multifuncionais 

generalista ou especifica 

nas formas 

complementar ou 

suplementar, a todo os 

estudantes com 

deficiência ,transtorno 

global do 

desenvolvimento e altas 

habilidades e 

superdotação 

matriculados na rede 

publica de ensino do 

Distrito Federal. 

. 

. 

Promover as  condições 

de inclusão dos alunos 

com deficiência em 

todas as atividades da 

Escola; envolvendo 

todos os setores da 

escola 

Realizar reuniões com 

os professores e pais 

sobre os Alunos NEEs 

 

 

 

 

Atender os alunos 

NEEs, de acordo com 

o Plano de AEE, 

 

 

Participar e ajudar na 

elaboração da 

Adequação curricular. 

Realizar atividades de 

conscientização com toda a 

comunidade escolar ; Ex.: 

alunos, servidores, 

professores , pais etc. 

Realizar reuniões com as 

famílias para realizar 

anamnese, Montar grade 

horária de atendimento e 

assinar termos de 

compromisso. 

Realizar Plano de AEE 

para cada aluno com NEEs; 

Realizar atividades/ 

projetos com os alunos 

ANEEs para estimular o 

desenvolvimento  dos 

processos  mentais: 

atenção, percepção, 

memória , raciocínio, 

imaginação, criatividade, 

linguagem etc.   Fortalecer a     

autonomia     e     auto 

AEE, EEAA, SOE e as 

coordenadoras 

 

 

 

AE

E 

 

 

 

 

AE

E 

AE

E 

 

 

 

 

AEE ,SEAA, SOE, , 

Coordenação , direção, 

professores , pais e 

sempre que necessário no 

estudo de caso a equipe da 

CRE será convocada. 

AE

E 

Durante todo o ano letivo; 

 

 

 

 

 

Durante o 1º bimestre 

letivo; 

 

 

 

Durante o ano 

letivo; Durante o 

ano letivo; 

 

 

 

Durante o ano letivo 

 

 

 

Durante o ano letivo 

Ao final do 1º bimestre 

 

 

 

 

No 1º Bimestre 

 

 

 

Ao final de cada 

bimestre. Ao final de 

cada bimestre. 

 

 

 

Sempre que houver 

necessidade. 

 

Sempre que houver 

necessidade. 
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 Orientar e acompanhar 

os professores ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar e realizar 

o projeto Família de 

mãos dadas com a 

escola; 

 

 

 

 

Promover e planejar a 

semana Distrital de 

conscientização e 

promoção da educação 

inclusiva dos ANEEs. 

Promover e Planejar a 

semana nacional de luta 

da pessoa com 

deficiência; 

estima dos estudantes a 

fim de levá-los a ter 

condições de decidir , 

opinar , e tomar decisões. 

Auxiliar os professores a 

fazer a  adequação 

curricular  e 

 participar 

estudos de caso. 

Orientar ,  acompanhar 

os professores e garantir a 

realização da adequação 

necessária ao aluno 

NEEs; auxiliar na 

elaboração de material

 didático- 

pedagógico e promover a 

inserção de recursos 

tecnológicos que possam 

ser utilizados pelos 

estudantes nas classes 

regulares e na sala de 

recursos. 

Realizar reuniões   com os 

pais, fortalecendo os laços  

 

 

 

 

 

SEAA, SOE, SR, 

Coordenação e 

Direção. 

 

 

 

 

AEE, SEAA, SOE , 

Coordenação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bimestral 

 

 

 

 

 

Meses de março e 

setembro; 

 

 

 

Bimestral 

 

 

 

 

Após cada evento; 
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  com a escola. Trazendo 

temas de interesse para 

ajudá-los a melhorar o 

desempenho  escolar , 

afetivo e social do 

ANEEs. Realizar 

   palestras, 

oficinas, teatro, gincanas, 

festivais etc. envolvendo 

toda a comunidade 

escolar. 

   

 

4- AÇÕES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: 

4.1 - Atuar com o docente nas atividades de complementação curricular; realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos 

mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem , auto-estima etc. Acompanhar quando necessário as 

avaliações dos alunos.  

Exemplos de atividades: Psicomotricidade, Educação ambiental - atividades de jardinagem; Jogos de encaixe, jogos da memória, alinhavo, 

blocos lógicos, alfabeto mágico, quebra-cabeças, legos, , operações mentais ,dominós de matemática, dominós de divisão silábica ,leitura e 

interpretações orais e escrita de diversos tipos de livros, , banda musical etc , uso de brinquedos diversos que retratam o dia-a-dia da, atividades 

artísticas e manuais  
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.Atividades no computador : Projeto Participar - inclusão digital, Fono na escola – dificuldade na escrita, estimulo a linguagem, coelho 

sabido e  diversas atividades que estimulem a atenção e jogos diversos na internet.  

4.2 - Orientar as famílias para o seu envolvimento e sua participação no processo educacional;  

4.3- Participar: das coordenações e reuniões pedagógicas locais e intermediárias; de estudos de casos, tanto na escola quanto em outras 

instancias; da elaboração de adequações curriculares juntamente com o professor regente; acompanhar e garantir junto os docentes nas atividades 

de adequações curriculares.  

 4.4- Participar das reuniões convocadas pela direção e supervisão para montar estratégias para o desenvolvimento do PPP.  

  

5- INCREMENTO DE MATERIAIS 

O serviço de AEE necessita de materiais e mobiliários Hoje estamos necessitando de 02 computadores, 4 mouse , 04 fones de ouvidos, 

toner e tintas coloridas para a impressoras, televisor, kit multimídia, 4 mesas, 08 cadeiras, 03 cadeiras giratórias , Lousa digital com projetor, jogos 

diversos para mesa e para o computador.  

 

6- INTEGRAÇÃO 

  

A atuação do professor de Sala de Recursos é integrada com toda a comunidade escolar. Com os pais dos alunos em geral inclusive com os 

dos que tem deficiência, com os professores , Direção, Coordenação, Supervisão e os funcionários da escola . 
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PLANO DE AÇÃO / ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/  

ESTRATÉGIAS  

PARCERIA 

ENVOLVIDA NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA  AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES  

• Explorar alternativas  

de trabalho que possibilite a aplicação da 

PP; 

• Oportunizar  

momentos de reflexões coletivas sobre a 

prática docente; 

• Facilitar / estimular a integração e troca de  

experiências entre docentes; 

• Coordenar e subsidiar trabalhos que 

atendam  

necessidades individuais das turmas; 

• Apresentar sugestões  

de trabalho para desenvolver a leitura, 

escrita, o raciocínio  

lógico, além de resgatar valores morais e 

éticos nos alunos. 

• Criar momentos para  

discutir e avaliar a aplicação 

dos projetos; 

• Promover constantemente 

reuniões / estudos coletivos; 

Realizar dinâmicas de grupo; 

• Sugerir e acompanhar  

intervenções pedagógicas para  

solucionar eventuais 

dificuldades  

de aprendizagem; 

• Desenvolver projetos de  

• gêneros textuais, raciocínio 

lógico e valores; 

• Projetar de filmes com 

temática pedagógica 

•  Coordenação  

• Pedagógica, 

professores, sala 

de recursos, 

SOE, EEAA,  e  

• Direção.  

•  As ações são  

• desenvolvidas 

com os  

professores para 

atingir o alvo 

principal que são 

os alunos.  

• Reuniões coletivas 

quinzenais; 

• Planejamento quinzenal 

com os professores por ano; 

• Conselho de Classe 

bimestral; 

• Acompanhamento diário 

das ações. 

• Reuniões mensais da 

equipe de trabalho: direção, 

coordenação, supervisão, 

EEAA  

e SOE. 

•  Através do  

acompanhamento 

do s  trabalhos e 

análise dos  

resultados em 

reuniões mensais.  
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ANEXO FOTOS 
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