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O projeto pedagógico não é uma peça burocrática e sim um instrumento de gestão e 

de compromisso político e pedagógico coletivo. Não é feito para ser mandado para 

alguém ou algum setor, mas sim para ser usado como referência para as lutas da 

escola. É um resumo das condições e funcionamento da escola e ao mesmo tempo 

um diagnóstico seguido de compromissos aceitos e firmados pela escola consigo 

mesma – sob o olhar atento do poder público. (FREITAS et al., 2004, p. 69) 
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APRESENTAÇÃO DO PROPOSTA 

Elaboração 

Compreendendo a Proposta Pedagógica como instrumento que oportuniza a 

participação de todos os envolvidos em um objetivo maior que é a formação de uma 

sociedade mais justa e fraterna, com indivíduos tendo a compreensão de seu papel 

na comunidade em que está inserido, tivemos como foconesta Propostaações que 

evidenciem a realidade da escola e as suas fragilidades, bem como as ações 

pertinentes para reversão do quadro evidenciado e as que serão implantadas para dar 

continuidade ao trabalho já realizado que vem dando resultados positivos. 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 14 foi construída a partir de grandes 

reflexões sobre o objetivo,a funcionalidade da escola e o seu papel social.Para isso, 

foi necessário definir objetivos e metas que nortearão o direcionamento do trabalho 

da escola, compreendendo que tais objetivos e metas só poderão ser alcançados com 

o amplo envolvimento da comunidade escolar assumindo seus papeis de 

protagonistas no processo de construção e reconstrução da Escola que se deseja.  

A Proposta Pedagógica traz para o ambiente Escolar possibilidades do fazer 

e refazer em uma dinâmica própria da formação humana no seu processo de 

desenvolvimento, dando meios e subsídios para que a gestão escolar tenha 

parâmetro a seguir. Lembrando sempre das famílias, identificando onde se dá a 

fragilidade das relações e das interações entre escola e famíliados nossos alunos, 

pois a realidade social e o senso de pertencimento à comunidade Escolar dos mesmos 

influenciarão na realidade da Escola.Buscaremos na construção desse documento 

uma possibilidade decriar situações de interação de modo claro e objetivo, onde cada 

um entenda seus papeis na formação moral, intelectual e física de cada aluno inserido 

nesse contexto escolar, considerando que o trabalho desenvolvido na escola hoje 

pode refletir em mudanças no contexto atual da sociedade.  
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I – PERFIL INSTITUCIONAL 

CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 

Inauguração da Escola 

 

 

Escola Classe 14 nasceu da necessidade de oferecer educação à 

comunidade de Sobradinho II, uma comunidade com uma situação sócio-econômica 

baixa. A FEDF (Fundação Educacional do Distrito Federal), alugou o espaço COER, 

uma instituição localizada em Sobradinho II, para ser anexo do Centro 07 e atender 

aos alunos do CAIC.Devido à falta de espaço físico adequado para os 1200 alunos 

matriculados, iniciou-se a construção da Escola Classe 14.  

As atividades na nova Escola tiveram início no dia 14 de setembro de 2001, 

com alunos de 3ª, 4ª série e turmas de aceleração, num total de 685 alunos, 

distribuídos em 12 turmas no matutino e 12 no vespertino. 

O projeto Escola Inclusiva na área dos ANEE’s(antigo PNEES), atendia 1ª, 2ª 

e 3ª séries com alunos com deficiência auditiva. 

A Equipe de direção deste estabelecimento de ensino era composta por: 

Mábia Verônica Neves Martins (diretora) 

Janaina Alves Silva (vice-diretora) 

Helen Márcia (assistente) 
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Reginaldo (assistente) 

Sandra (secretária) 

Vieram 29 professores, 2 assistentes, 5 funcionários da firma Juiz de Fora, 3 

secretários, 1 merendeira, 1 porteira.  

A Escola Classe 14, está situada a AR 19 conjunto-7 lote-1 – Sobradinho II. 

Criada pela portaria nº 2 de 10 de janeiro de 2002 sua inauguração antecedeu a 

publicação de sua portaria, a Escola foi inaugurada em 03 de outubro de 2001 pelo 

Senhor Joaquim Domingos Roriz, então Governador do Distrito Federal. 

 

Caracterização física  

Possui 04 blocos, sendo 02 para salas de aula, 1 bloco administrativo, 1 bloco 

para cantina, banheiros e local de descanso dos servidores da limpeza. O bloco 

administrativo encontra-se instalada a maioria dos setores que integram a atividade 

meio da Escola, bem como 1 sala de direção, 1 sala para secretaria, 1 sala para 

supervisão administrativa, 1 sala para coordenação pedagógica, 1 sala do Serviço de 

Orientação Educacional, 1 sala do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, 

1 sala para mecanografia, 1 sala de recurso, 1 espaço para almoxarifado, 1 espaço 

para cozinha e 2 banheiros. 

Os blocos das salas de aula são compostos por 12 salas de aula, 1 sala de 

leitura, 1 sala onde funcionava uma clínica dentaria, hoje funcionando 2 salas de TGD, 

1 sala de vídeo, 1 pátio, 1 guarita, 1 espaço para atividade física 

Em termos de acessibilidade, a Escola Classe 14, em sua estrutura, possui 

nos banheiros dos alunos compartimentos adaptados para alunos com necessidades 

especiais. Detecta-se as seguintes necessidades de adequação de espaço: 

• Lavatórios adequados para Educação Infantil (faixa etária 4 /5 anos); 

• Espaços para recreação; 

• Estacionamento; 

• Quadra poliesportiva; 

• Sinalização adequada para pessoas com necessidades especiais em toda 

a escola. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Escola Classe 14 – Sobradinho II 

Localização: Área Urbana  

Sobradinho – DF 

Endereço: AR 19 Conjunto 7 lotes 01 – Sobradinho II 

CEP: 73063007 

Telefones: (61) 3901-7973 / 3901-7972 

Email: ec14escolanova@gmail.com 

Equipe Gestora: 

Diretora: Janete Alves Machado Londi 

 Vice-Diretora: Danielle Ribeiro dos Santos Nunes Dourado 

Supervisora Administrativa: Gislaine Marçal Ribeiro dos Santos 

Chefe de Secretaria: Geraldo Bertoldo Gomes 

Serviço de Orientação Educacional: Helen Neves da Silva 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem: 

Psicóloga: Sara Alves de Oliveira 

Coordenadoras Pedagógicas: 

Ana Caroline Ribeiro da Silva 

Raquel Silva Castro 

Professora da Sala de Recursos 

Érica Cristina Borges dos Santos 

Carreira de Magistério: 

           Ana Caroline Ribeiro da Silva 

Betânia Alves Santana 

Bianca Ribeiro do Nascimento M 

mailto:ec14escolanova@gmail.com
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Carmozita Silva Rocha 

Cristiane Barbosa Cardoso Soares 

Erica Cristina Borges dos Santos 

Geslene Brasil Azevedo 

Hélio Tavares da Silva 

Janete Alves Machado Londi 

Jupira Pereira de Sousa de Oliveira 

Katiellen Borges de Souza 

Kelly Nunes da Silva 

Lilia da Cruz Tomaz Barros 

Luzânia Santana do Santo Alves 

Márcia Amado Ferreira 

Maria Aparecida Nunes Batista Rocha 

Maria das Dores Gomes da Silva Pinto 

Maria das Graças Soares de Oliveira 

Maria Lucia de Lima Cunha 

Raquel dos Santos Brandão Lira 

           Raquel Silva Castro 

Rosilene Santos Nascimento  

Thaís Freitas de Lima 

Professores - Contrato Temporário 

Carina Mota 

Jovina Tania Lourenço Silva 

Leandra Ferreira da Silva 

Tiago Pedrosa de Oliveira 

Patrícia Ferreira Fernandes 

Bruna cantuaria Martins 
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Ana Carla Fernandes Oliveira 

Danielle Vanessa Nascimento 

Gildete Gomes Bezerra Bacelar 

Marina Elias Barreto 

Elisangela Coelho 

Carreira Assistência 

Adelcia Inácio da Silva Cardoso 

Ariovaldo Gonçalves Barbosa 

Francisco das Chagas Conceição Oliveira 

Maria Alice Teixeira Coelho 

Maria de Fátima Cândida Machado 

Maria Helena de Souza 

Raimundo Nonato do Nascimento 

Wanderley Gonzaga de Queiroz 

Merendeiras 

             Idenice Alves da Silva Florêncio 

             Maria Fabiana de Oliveira 

Empresa Juiz de Fora 

Andréia Pereira dos Santos Silva 

Cleonice Maria de Castro 

Elaine da Rocha e Silva 

Jeni de Castro Soares 

João Warley Lima da Silva 

Juliana de Souza Rodrigues 

Maria Nascimento Lisboa 

           Mauro Antônio Gomes de Sousa 

Meriane Ferreira de Souza 



10 
 

Olga Maria Costa da Silva 

 

Educador Social Voluntário – Monitores 

Eliane Ribeiro Souza 

Meriene Silva de Queiroz Miranda 

Luciana Silva de Araújo 

Priscila Francisca Costa 

Atos de regulação da instituição 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

Características Econômicas da Comunidade 

Referente à comunidade atendida até o presente, observou-se ao longo dos 

anos que parte dela tem melhorado sua qualidade de vida. Ainda assim, atendemos 

uma parte considerável de alunos em que suas famílias ainda não conseguiram atingir 

uma situação mais confortável ou estável. Contamos um número significativo de 

famílias com as mais variadas dificuldades, entre elas a financeira e a emocional, as 

mais evidenciadas no cotidiano da escola. 

Essas afirmações poderão ser observadas nos gráficos construídos a partir 

dos dados coletados por meio de um questionário socioeconômico anual entregues 

às famílias para conhecermos melhor nossos estudantes e, dessa forma, planejar 

atividades considerando as singularidades desse contexto, com o objetivo de 

promover situações em que eles avancem nas aprendizagens e tenham autonomia 

para intervir na realidade em que vive. 

Dos 516 questionários enviados, recebemos 314 respondidos. Esse dado 

demonstra que a Escola já conta com um número significativo de famílias que se 

dispõe a participar quando solicitadas.No entanto, nos preocupa a quantidade das que 

não demonstraram interesse em se expressar, isso nos instiga a refletir e buscar 

estratégias de sensibilização da relevância dessa interação entre escola e família.  

 

Respondidos; 314

Não respondidos; 
202

Total  de 
Questionários

entregues  
516
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Os dados obtidos no questionário aplicado revelam que Escola está inserida 

em uma comunidade em que a grande maioria das famílias vivem com uma renda de 

até dois salários mínimos, considerando que esta renda não é suficiente para atender 

minimamente às necessidades de alimentação, moradia, saúde e educação de uma 

família com filhos. 

 

 

 

 

Relacionando os gráficos Renda Familiar e Auxílio do Governo constata-se que uma 

boa parte delas, além de viverem com uma renda mínima, ainda não contam com o 

auxílio do governo tornando a situação econômica mais crítica, ou seja, atendemos 

alunos de famílias que não vivem numa situação confortável ou estável, em condições 

mínimas de atendimento às necessidades básicas de vida. 

 

 

 

 

01 salário mínimo; 
113

Até 02 salários 
mínimos; 155
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BOLSA FAMILIA 

 

Os dados coletados demonstram que há uma parceria entre os pais, mesmo 

que separados, em desempenhar o papel de provedores da família, e que a figura 

materna na maioriadas vezes desempenha também o papel de responsável pela vida 

escolar do filho. O questionário revela que nas famílias que apresentam na sua 

configuração a mãe como única provedora, a vida escolar dos filhos fica em segundo 

plano; fato constatado no não comparecimento das reuniões pedagógicas e em 

quaisquer outras solicitações de presença realizadas pela Escola. 

Baseado nas respostas do questionário pode se perceber que o nível de 

escolaridade dos responsáveis, em sua maioria vai até a 8ª série.  

Esse quadro da escolaridade dos responsáveis pelos alunos levou-nos ao 

entendimento da nossa realidade escolar. A faixa etária dos alunos da Escola Classe 

14 estão entre 04 e 09 anos, baseando-nos nessa informação colocamos em análise 

o tempo que alguns pais estão fora do contexto escolar como estudantes e analisamos 

sobre o que essa informação poderia refletir na vida acadêmica dos nossos alunos. 

Diante de tantas mudanças, a globalização dando uma nova roupagem aos saberes, 

como poderíamos cobrar desses pais a participação efetiva na vida escolar dos filhos? 

Despertá-los para a educação de crianças que recebem todos os tipos de informações 

provenientes das mais variadas fontes. 

Bolsa Escola; 72

Não recebem; 242
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Nas discussões realizadas no contexto escolar, reafirmamos a proposta desse 

Projeto em instrumentalizar essas famílias por meio de projetos que visam estimular 

a participação mais efetiva em eventos planejados tornando-as protagonistas, junto 

com a escola, nas aprendizagens dos filhos. 
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Características Culturais da Comunidade 

A comunidade não possui nenhum espaço cultural como: cinemas, teatros 

mas possuem algumas Ong’s que proporcionam atividades que despertam muito 

interesse nos alunos, capoeira, guarda mirim e outros queboa parte frequenta. A 

comunidade participa ativamente das festividades da Escola e da cidade quando 

acontecem. 

Festa das Regiões 
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

A escola refletiu sempre o seu tempo e não podia deixar de refleti-lo; sempre esteve a serviço das 

necessidades de um regime social determinado e, se não fosse capaz disso, teria sido eliminada como 

um corpo estranho inútil (PISTRAK, 2005, p. 29). 

A construção deste documento foi permeada por discussões sobre a 

importância do fortalecimento das relações da Escola com a comunidade que a utiliza. 

 A Escola Classe 14, compreende o relevante papel que as famílias 

desempenham na vida escolar dos filhos e busca estabelecer parcerias para que a 

família realmente participe e assuma sua parcela de responsabilidade para o sucesso 

escolar dos seus filhos. 

A escola é a instituição que fornece meios para junto com a família oportunizar 

ao indivíduo adquirir conhecimentos que o torne partícipe na construção de seu 

desenvolvimento como cidadão. A Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental desempenham, se não o maior, um dos mais importantes papeis na 

formação dos saberes necessários para o caminhar do indivíduo dentro da vida 

acadêmica. 

É necessário que a Escola se organize dentro do que é previsto pela LDB para 

que além dos conteúdos específicos, ela possa desenvolver demaneira 

contextualizada com a realidade do aluno, promovendo a apropriação de valores 

éticos que serão essenciais na sua trajetória profissional e na vida em sociedade. 

Neste sentindo, a Escola precisa trabalhar com o olhar voltado para o futuro, para 

possibilitar a construção de uma sociedade onde o preconceito e a discriminação 

sejam combatidos com argumentos fornecidos por aprendizados adquiridos também 

no contexto escolar. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

A escola é o espaço onde acontece a aquisição de conhecimentos através de 

uma convivência harmoniosa entre o Eu e os Outros.  

O aluno apropria-se do seu aprendizado quando ele percebe que este é 

significativo e está em sintonia com a sua realidade. Assim ele vai traçando estratégias 

para ocupar seu espaço na sociedade apropriando-se de diferentes papeis sociais 

para interagir com a sociedade. Partindo desse ponto a Escola Classe 14 pautou sua 

Proposta Pedagógica nos seguintes princípios: 

 

Das relações no Contexto Escolar 

A nossa Escola prima pelo estabelecimento de relações baseadas na 

afetividade, na confiança, no respeito mútuo e na cooperação, que será a base do 

trabalho a ser desenvolvido com vistas a integralidade do ser. 

As Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo, página 54, 

corrobora com a visão pedagógica dessa escola, no que diz respeito à importância 

das relações Inter e intrapessoais para as aprendizagens. 

 

Desenvolvimento do Aluno 

Há um grande prejuízo no que diz respeito ao desenvolvimento pleno do 

aluno, onde há uma grande valorização da dimensão cognitiva em detrimento da 

dimensão afetiva.   

Podemos citar como exemplo a grande dificuldade que tem sido ensinar as 

habilidades de leitura, sendo rara a intenção de desenvolver o gosto pela leitura e sim, 

desenvolver a habilidade de ler para ser um ledor. Na maioria das vezes a escola não 

percebe que as aprendizagens necessitam ultrapassar o cognitivo, ir além, buscar 

atingir a emoção de se aprender e mobilizar o sujeito para o querer aprender. 

A Proposta Pedagógica dessa Escola acredita que para haver um 

desenvolvimento integral do aluno é necessário entender que o cognitivo é 

indissociável do emocional, para isso há que desenvolver projetos significativos 

voltados para o interesse dos educandos e que reforcem os vínculos entre 

educadores/educandos. 
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Relação Escola e Família 

Sabemos que vários fatores interferem no processo de aprendizagem de 

forma positiva e negativamente, entre eles a escola e a família. 

A nossaProposta Pedagógica, tem como objetivo uma Escola que articule 

efetivamente com a comunidade, uma prática educativa que facilite a compreensão 

do processo de aprendizagem aos mesmos e que leve em consideração a grande 

influência dos aspectos: orgânico, cognitivo, social e emocional do aluno. Para que 

esse objetivo seja alcançado é necessário envolver a família, o não aprender pode ser 

um sintoma de algo que não vai bem na dinâmica familiar, mas quando a Família e 

Escola possuem um único objetivo, transmitir a confiança no ambiente escolar e nos 

seus professores, fortalece as relações e suas potencialidades para o sucesso 

acadêmico. 

A participação da família é fundamental, principalmente na busca de 

estratégias para vencermos as dificuldades oriundas desse universo do educar onde 

Família e Escola precisam estar alinhados e com os mesmos objetivos, a formação 

de seres éticos. 

Esperamos em prol do bem comum, acabar com o jogo de empurra, onde os 

pais acreditam que o aluno uma vez na Escola passa a ser problema da escola, tirando 

de si a responsabilidade da formação inerente a eles,necessitando pontuar através de 

discussões dentro do âmbito escolar as responsabilidades de cada um. 

Nesse sentido, abrir espaço para o diálogo torna-se necessário para melhorar 

o desempenho das ações que serão desenvolvidas no Projeto desta Escola visando 

formação de ideais comprometidos com a construção de indivíduos de forma integral. 

Pode-se considerar que a família é o primeiro contexto educacional da 

criança, sendo a principal responsável pela forma como essa criança se relaciona com 

o mundo, considerando sua estrutura social. Em seqüência vem a escola para 

complementar e oferecer sua contribuição como o segundo contexto educacional da 

criança. A escola é uma instituição que tem como função principal a socialização do 

saber sistematizado, ou seja, do conhecimento elaborado e produzido culturalmente. 

Nesse sentido, cada contexto, escola e família, possuem suas especificidades 

e seus pontos de intersecção e complemento. Escola e família não são instituições 

completamente independentes, sendo primordial um alinhamento em suas ações, pois 
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compartilham a responsabilidade de preparar as crianças para serem inseridas na 

sociedade com uma postura crítica, participativa e produtiva. 

Contudo, escola e família são os principais contextos de desenvolvimento 

humano e precisam estabelecer parceria para que cada uma possa realizar a parte 

que lhe cabe no processo de desenvolvimento de nossos alunos.  A falta dessa 

parceria compromete o resultado do investimento realizado por cada um dos 

contextos. 

Para que essa interação ocorra, planejamos para o decorrer do ano letivo 

algumas ações: 

➢ Reuniões periódicas com o Conselho Escolar. 

➢ Manter um diálogo aberto com os pais, realizando reuniões de pais, 

professores e direção a cada bimestre. 

➢ Um encontro semestral para cada turma com a participação dos 

coordenadores, orientadora e direção para ouvir os pais.Estes encontros 

acontecerão para entendermos a visão das famílias sobre a escola e 

debatermos questões pertinentes ao cotidiano escolar.  

➢ Tornar as festividades um canal de comunicação onde há incentivo à 

participação de toda comunidade de forma efetiva.  
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Missão 

Promover uma Escola, inclusiva, fraterna, solidária, transformadora, 

comprometida e democrática, onde seus autores sejam capazes de reconhecer-se 

como criadores/participantes de uma sociedade mais justa. 
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Objetivos específicos 

Aprendizagem 

➢ Proporcionar ao aluno uma Base Comum em nível nacional, de 

conhecimentos que lhe propiciem o desenvolvimento de suas potencialidades, 

possibilitando interagir com o meio social no qual está inserido para que possa 

desenvolver sua vida acadêmica. 

➢ Formar o educando, procurando desenvolver as competências básicas do 

falar, escrever e interpretar, estimulando o desenvolvimento na formação de 

um cidadão crítico e que vivencie valores morais e éticos. 

➢ Conscientizar a comunidade da importância de sua participação para o bom 

desenvolvimento da Escola e do contexto social e cultural dos nossos alunos. 

➢ Favorecer a participação dos alunos na construção dos saberes. 

➢ Tornar o ambiente Escolar, um espaço de convivência significativo e 

prazeroso. 

➢ Organizar-se com projetos pontuais para garantir a aprendizagem de todos os 

alunos. 

➢ Identificar os alunos com baixo rendimento e viabilizar intervenções com o 

reforço e projeto interventivo. 

➢ Desenvolver projetos voltados para a necessidade e o avanço da Escola como 

espaço de construção dos saberes. 

Com metas e objetivos definidos, evidencia-se as particularidades de cada 

segmento, sendo necessário especificar os objetivos para cada ano, aplicando os 

projetos com base nas expectativas de aprendizagem do Currículo em Movimento, 

dando direcionamento para o trabalho pedagógico, que tem se aprimorado a cada ano 

letivo. 

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais e Currículo em Movimento da 

Educação Infantil, sugerimos os seguintes objetivos, com a perspectiva de 

flexibilizaçãode conhecimentos pertinentes a cada segmento.  
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Educação Infantil 

• Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas 

limitações. 

•  Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 

cuidado com a própria saúde e bem-estar. 

• Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo 

sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de 

comunicação e interação social. 

• Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos 

poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, 

respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. 

• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se 

cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio 

ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação. 

• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 

necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. 

• Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente a elas, valorizando assim a 

diversidade. 

 

Para o Bloco Inicial de Alfabetização é proposto os seguintes objetivos 

específicos das aprendizagens: 
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1º ano  

• Introduzir, sistematizar, exercitar a oralidade, leitura e interpretação por meio 

de gêneros diferenciados. 

• Interpretar oralmente e por escrito textos simples. 

• Desenvolver oralidade, escrita, leitura. 

• Apropriação do sistema de escrita alfabética. 

• Desenvolver habilidade de concentração e raciocínio lógico. 

• Estimular os alunos a desenvolver as atividades utilizando estratégias 

diferenciadas. 

• Desenvolver a autonomia. 

• Noção de adição e subtração. 

 

 2º Ano  

• Fazer com que o aluno se aprofunde no letramento de forma que ele interprete 

e internalize conceitos significativos para aplicá-los em seu dia a dia com 

propriedade. 

• Consolidar a apropriação do sistema de escrita alfabética. 

• Desenvolver a leitura de diversos gêneros. 

• Realizar inferência nos textos trabalhados. 

• Produzir pequenos textos. 

• Diferenciar gêneros textuais. 

• Trabalhar a segmentação de palavras. 

• Ler e interpretar tabelas e gráficos. 

• Reconhecer a leitura e escrita dos numerais até 500. 

• Realizar adição e subtração simples. 

• Identificar as formas geométricas planas e não planas. 
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3º ano  

• Ler e interpretar texto com autonomia. 

• Produzir texto com coerência e sequência lógica. 

• Utilizar na escrita as correspondências regulares (letra/som). 

• Saber estruturar um pequeno texto utilizando margem, parágrafo e pontuação. 

• Ler e interpretar situações problemas. 

• Dominar adição e subtração. 

• Ter noção de multiplicação e divisão. 

• Saber expressar-se oralmente com fluência. 

• Ter autonomia na resolução das tarefas. 

 

Formação de professores 

➢ Promover coordenações temáticas, conforme sugestão/ necessidade do 

grupo de professores com temas relevantes como, relações humanas, BIA, 

vivenciando diferenças e educação para a paz. 

➢ Propiciar condições para que os seguimentos escolares participem de cursos 

de formação continuada para que aconteçam as transformações na 

construção de uma educação libertadora e ética. 

➢ Proporcionar momentos de vivência envolvendo todos os serviços 

especializados da escola. 

➢ Propiciar situações de vivência, análise e reflexão que possibilitem o 

entendimento e a relação pedagógica referente aos estudantes NEE’s. 

 

Alunos NEE’S 

➢ Atender os alunos visando suas necessidades, promovendo aquisição do 

conhecimento pertinente à sua fase de desenvolvimento, utilizando a 

adequação curricular. 
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➢ Sensibilizar a todos da UE, sobre a necessidade de vivenciar de forma 

respeitosa, garantindo aos estudantes sentir-se parte integrante no processo 

da aquisição do seu conhecimento. 

➢ Buscar o apoio do Poder Público/ privado para a manutenção ao que diz 

respeito à estrutura física da Escola facilitando o acesso dos alunos com 

dificuldades de locomoção. 
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Concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas 

Tendo como base as concepções teóricas fundamentadas na LDB, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, as Diretrizes Pedagógicas da SEEDF,PCN’s, 

Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do DF, Currículo da Educação 

Básica: EDUCAÇÃO INFANTIL, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 

buscaremos dar suprimento às exigências que a sociedade em transformação tem 

buscado em uma Escola dinâmica e transformadoraeque preconiza a Pedagogia 

Histórico-Crítica.  

“Segundo Saviani, a Pedagogia Histórica-Critica, embora consciente 
da determinação exercida pela sociedade sobre a educação, fato que 
a torna crítica, acredita que a educação também interfere sobre a 
sociedade, podendocontribuir para a sua própria transformação, fato 
que a torna histórica.”SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. 34. Ed. 

Ver. Campinas, Autores Associados, 2001. (Col. Polêmicas do Nosso 
Tempo). 

Baseando nesses instrumentos, o trabalho pedagógico é concebido 

considerando o conhecimento do aluno como ponto de partida, sendo a escola a 

instituição que fornece meios para oportunizar ao indivíduo aprimorar os 

conhecimentos tornando-o partícipe na construção de seu desenvolvimento como 

cidadão, para isso é necessário garantir a aplicação de conteúdos que permitam aos 

alunos o direito de compreender e participar de forma crítica na sociedade, através da 

transmissão e da assimilação de aprendizagens que influenciará nas relações sociais 

desse aluno na sua comunidade e consequentemente na sociedade em geral.  

 

 

Currículo em movimento  

A organização curricular deve proporcionar a discussão e reflexão da prática 

pedagógica para além da sala de aula, ampliando-a a toda unidade escolar e sua 

comunidade, como exercício de planejamento coletivo e de ação concretizadora da 

proposta pedagógica; uma educação para além da escola, que busque ensinar na 

perspectiva de instigar, provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, por meio 

de relações que possam ser estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos 

estudantes.   (Currículo em movimento para Educação Básica, p. 16). 
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Estratégias de Avaliação  

 A Educação avançou muito, nos últimos anos, em termos de estratégias de 

avaliações do aprendizado. A Escola Classe 14, procura acompanhar esse avanço 

entendendo que o aluno não pode ser avaliado unicamente pela nota tirada em uma 

prova, e que a avaliação não pode ser um instrumento para diminuir ou constranger. 

Durante todo o ano letivo são realizadas práticas avaliativas participativas, 

levando em consideração as diferenças individuais dos alunos e vários instrumentos 

avaliativos: portfólio, prova, trabalhos em grupo, observação e relatórios descritivo 

individual do aluno, pois avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. 

(Diretrizes de Avaliação Nacional, p.10).  

Há uma variedade de recursos para conferir quanto o aluno aprendeu. Mas o 

que importa é saber o que a escola fará com essa informação. O que o professor fará 

com os conteúdos não aprendidos? Promover discussões nas coordenações coletivas 

e individuais da nossa Escola, buscar reorganizar o trabalho pedagógico com o intuito 

de encontrar meios para detectar os fatores que interferem no aprendizado desses 

alunos, detectando as causas da não abstração dos conteúdos, intervir com reforço e 

projeto interventivo, levando em conta que cada criança é única no seu processo de 

aprendizagem.  

 A nossa escola compreende que todas as avaliações só são válidas se o 

aluno entender o objetivo da mesma, sendo assim a forma de avaliação diária é a 

mais significativa, já que não será necessariamente a mesma para todos os alunos, 

mas levando em conta o nível de compreensão de cada um.  
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Ensino / Aprendizagem 

Levando em consideração todos os aspectos que caracterizam a escola e os 

papeis representados por seus atores/autores, a nossa escola busca através desse 

Projeto entender os impactos do processo de ensino-aprendizagem nas relações 

professor/aluno, compreendendo que é esse processo que mantém essa relação. 

E para uma relação sadia há que despertar empatia do professor pelo aluno, 

direcionar sua visão para os aspectos cognitivo, emocional e social do aluno, levando-

o a não selecionar conteúdos para memorização. Mas, sim, compreender o aluno na 

sua integralidade e buscar habilidades que o leve a refletir sobre o seu papel como 

educando, gerando autocrítica, desenvolvendo interesse e levando a compreensão 

que o ensino-aprendizagem é uma parceria entre professor e aluno pautamosas 

nossas ações nesse documento entendendo que a capacidade do pensar, 

compreender e interagir com a realidade escolar, torna o aluno receptivo a 

aprendizagens significativas quando lhe são propostas. Para que haja validação 

desse Projeto, focamos no compromisso de formar indivíduos autônomos e 

conscientes do seu papel na sociedade. Levando em consideração que o 

comprometimento não se restringe só ao professor, mas a todos os interessados no 

sucesso do aluno, assim garantiremos um ensino-aprendizagem forjado no diálogo, 

respeito e ética.  

Achamos pertinente adotar um instrumento que permita aos docentes uma 

avaliação de sua prática pedagógica, tornando-se uma forma de reflexão sobre os 

métodos usados e como repensá-los. Utilizamos o teste da Psicogênese estruturado 

por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999), onde ambas defendem que 

“não podemos esquecer, porém, que a alfabetização tem duas faces: 
uma relativa aos adultos, e a outra, relativa às crianças. Se em relação 
aos adultos trata-se de sanar uma carência, no caso das crianças 
trata-se de prevenir, de realizar o necessário para que essas crianças 
não se convertam em futuros analfabetos (p. 19) ”. 
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS  

Entende-se que o conceito de ciclos é mais que uma “desseriação” da 

escolaridade e a transformação de períodos escolares mais longos. Os ciclos de 

aprendizagem não adotam a progressão automática, mas sim a progressão 

continuada. Dessa forma, o estudante terá tempo maior do que o determinado pelo 

ano letivo para aprender.blogdowashingtondourado.wordpress.com/2013/07/29/. 

A fundamentação da escolha pelos ciclos se dá no entendimento de que é 

preciso focar o princípio da igualdade, buscando uma educação pública para todos 

baseada nas diferenças. 

Nessa perspectiva a ampliação do Ensino Fundamental de 8(oito) para 9 

(nove) anos, beneficia tanto professor como aluno/família, entendendo que se ganhou 

mais um ano para vivências e descobertas dentro do mundo das aprendizagens.    

Faz-se necessário um Projeto onde a didática para o planejamento tenha o 

foco em assegurar o direito de aprendizagem de todos de uma forma individualizada, 

mas que também contextualize todas as aprendizagens envolvidas no projeto maior 

que é a Proposta Pedagógica.  

Partindo desse pensamento concebemos esse trabalho como instrumento de 

apoio aos nossos fazeres pedagógicos tendo em mente que a organização 

pedagógica é necessária, pois através dela saberemos onde estamos e onde 

queremos chegar. Para que isso aconteça se faz necessário definir os objetivos, os 

conteúdos, as estratégias de ensino aprendizagem e a avaliação diagnóstica. Bem 

como, desenvolver estratégias, trançando metas reais do que fazer, porque fazer e 

quando fazer. 

 Dentro desse contexto, a Proposta Pedagógica da Escola 14, com o objetivo 

de favorecer aos alunos e educadores a ampliação de suas possibilidades e, 

consequentemente, a participação social efetiva, buscou estimular a ação reflexiva 

docente.Essa proposta torna-se possível através deprofissionais da Sala de 

Recursos, Serviço de Orientação Educacional, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem e professores comprometidos e capacitados. Com esse potencial, 

optamos por um trabalho baseado em projetos que prioriza o desenvolvimento integral 

do aluno, nos aspectos físico, psicológico, intelectual, afetivo e social. 

http://blogdowashingtondourado.wordpress.com/2013/07/29/
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Temos um número significativo de alunos NEE’s. Foram necessárias ações 

que os inserissem nos projetos, sem traumas e que fortalecessem os vínculos de 

respeito e afetividade na integração do universo acadêmico. 

 

 

Planejamento  

O planejamento em todos os âmbitos da vida se faz necessário, mas em uma 

escola ele é o carro chefe. Não há caminhos dentro do universo escolar sem 

planejamento. 

E com esse foco a E.C.14, em discussões e observações sobre a melhor 

forma de definir metas para cumprir a proposta desse documento a PP, optou pelo 

planejamento anual a partir de projetos. Planejamos os projetos depois de investigar, 

avaliar e mapear as dificuldades dos nossos alunos. De posse das informações 

coletadas planejamos intervenções através dos projetos: 

Projeto: Interventivo – Permanente 

Projeto: Reforço – Permanente 

Projeto: Sustentabilidade afetiva – Anual 

Projeto: Horta – Anual  

Projeto: Baú de Encantos – Anual 

Projeto: Soletrando (Coordenadores) – 6 meses 

Projeto: Psicomotricidade – Permanente 

 

Avaliação 

A cada bimestre realizamos com os alunos do BIA o Teste da Psicogênesee 

semestralmente a avaliação interna – ASEC 14. Avaliamos e tabulamos, para que seja 

visto e identificado os pontos críticos. Outro ponto de observação tem sido os Índices 
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de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, as dificuldades observadas em 

relação à leitura, à escrita, à interpretação e ao uso da matemática. 

 

Organização do tempo e espaço 

Para organizarmos os espaços, levamos em consideração o fato de termos 

alunos na faixa etária de 04 a 09 anos. Temos dois blocos, tentamos separar os alunos 

de Educação Infantil dos alunos do BIA.  

Temos um recreio de 15 min. O recreio possui brinquedos como: totó e mesa 

de ping-pong. Organizamos tabelas onde se define que dia cada turma deverá usar o 

brinquedo. 

 Possuímos uma sala de leitura onde uma professora readaptada organiza o 

acervo e é responsável pelo empréstimo dos livros literários e didáticos aos alunos. 

Temos um pátio onde acontecem os eventos da escola. Recepcionamos os 

alunos na entrada dos turnos, repassamos informes gerais, realizamos a hora cívica 

e as culminâncias dos projetos. 

 Temos uma sala de informática que necessita ser revitalizada, uma sala de 

vídeo onde os alunos vão uma vez por semana, para assistir vídeos relacionados a 

conteúdos estudados ou não. 

No ano de 2018 adequamos um espaço para psicomotricidade. Alguns 

espaços estão sendo otimizados para horta e o parquinho. Direcionamos todas as 

atividades nos espaços da escola, reconhecendo que o aluno necessita apropriarem-

se destes, percebendo que o espaço é de todos e deve ser usado de forma adequada. 

Procuramos otimizar o nosso tempo com os espaços que temos, porque 

somos uma escola com espaço físico pequeno para atividades livres. 
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Relação Escola-Comunidade 

A comunidade em que a Escola está inserida, tem como característica peculiar, a 

convivência, onde todos se conhecem e convivem de alguma forma, seja por 

atividades em ONG’s, Igrejas, etc. 

A Escola é também ponto de referência na comunidade, o que a torna sempre 

em evidência. Alguns moradores vizinhos da escola atuam como cuidadores da 

Escola, impedindo crianças de pularem os muros e colocam sempre à disposição 

câmeras que filmam todos os movimentos dos arredores da Escola.  

As festividades que acontecem na Escola sempre têm uma participação 

maciça. 

Atuação dos Jovens educadores sociais,  

A escola por ser uma escola inclusiva recebe monitores de acordo com a demanda 

das classes montadas. 

ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS 

PROFISSIONAIS 

A Escola Classe 14, neste ano de 2020 terá um quantitativo de alunos 

diagnosticados com síndromes/transtornos que requer atenção. 

Turmas Diagnóstico 

2º Período - Educação Infantil 02 Síndrome de Down 

1º Ano – BIA 
01 DF/BNE   

02 TGD 

2º Ano – BIA 

01 DI 

01 Síndrome de Down 

01 DPAC 

3º Ano – BIA 

01 TGD/AUT 

01 DMU 

03 DI 

01 DF/MNE 

01 TDHA +DPAC 

03TDHA 
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Classe Especial 03 TGD /AUT 

 

Tipos de Turmas: 

03Turmas Classe Comum Inclusiva  

07 Turmas de Integração Inversa  

03Turmas de Classe Especial 

 

Objetivos  

Geral 

➢ Observar de forma individual a história social de cada indivíduo e promover 

ações que auxiliam no processo ensino-aprendizagem; 

 

Específicos  

➢ Identificar a demanda escolar a ser acompanhada pela Equipe. 

➢ Ampliar as possibilidades dos alunos de interagir no meio escolar e social. 

➢ Promover momentos de estudos com professores que os leve a reflexão 

sobre suas práticas. 

➢ Promover palestras, encontros e oficinas com a comunidade escolar/ família. 

➢ Realizar ações que promovam o envolvimento dos responsáveis por alunos 

no processo educativo. 

 

PDE – Plano de ação 

Considerando as metas de Plano Distrital de Educação(2015-20), foram 

identificadas as seguintes metas e ações para este ano: 

 
PDE/META (Lei 5.499, de 14/07/2015) 
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META 4.21 - Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com defiência, transtorno 

global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, com transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade – TDAH, dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia, dislalia, transtorno 

de conduta, distúrbio do processamento auditivo central – DPA(C) ou qualquer outro transtorno 

de aprendizagem, independentemente da idade, garantindo a inclusão na rede regular de ensino 

ou conveniada e o atendimento complementar ou exclusivo, quando necessário, nas unidades 

de ensino especializadas. 

 

Objetivos 

Desenvolver ações para sensibilizar a comunidade Escolar para a inclusão. 

Ações 

➢ Atendimento na sala de recurso. 

➢ Formação para professores. 

➢ Promoção de encontros com as famílias/professores de alunos 

NEE’s,com o intuito de realizar anamneses e orientações pertinentes a 

cada caso. 

 

Responsáveis 

SEAA/SOE/SR 

 

Cronograma 

Durante o ano 
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Práticas avaliativas 

Adotamos um instrumento de avaliação para obter um diagnóstico do 

desenvolvimento das habilidades curriculares dos nossos alunos, a ASEC14 – 

Avaliação Semestral da Escola Classe 14.  

 

Conselho de Classe 

A cada bimestre realizamos o Conselho de Classe por segmentos, ouvindo 

relatos e dificuldades, proporcionando aparticipação e interação de professores, 

Direção, SOE, Sala de Recursos e SEAA, trazendo sugestões e assessorando o 

professor em seu trabalho com a turma de forma geral e com os alunos que 

demandam uma intervenção específica e/ou individualizada.  

Por meio do Conselho de Classe podemos observar as dificuldades e 

angústias de professores em relação às vivências em sala de aula, podemos avaliar 

o olhar do professor sobre a turma ou sobre determinado aluno e como isso tem 

beneficiado ou prejudicado os alunos. 

O Conselho de Classe é uma ferramenta imprescindível para as práticas 

pedagógicas da Escola. Serve como indicador do sucesso ou deficiência dos projetos, 

pois através do conselho se pode ver a forma, a intencionalidade e, 

consequentemente, os resultados dos projetos como:  

Projeto Interventivo 

Projeto Reforço 

Projeto de leitura 

 

Instrumentos Avaliativos 

Tendo como base o Currículo em Movimento da SEDF e visando a qualidade 

do ensino ofertado pela E.C.14, realizamos duas avaliações com os alunos do BIA, 

uma bimestral e uma semestral,com a finalidade de ter um recurso a mais no 

direcionamento das práticas pedagógicas da Instituição Escolar. A aplicação ocorre 

em datas específicas com troca de professores e em uma única data para todos. 
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A equipe Pedagógica elabora, corrige e tabula as avaliações, para que sejam 

vistos e identificados os pontos que necessitam de intervenções, bem como os pontos 

que tiveram avanços dentro da Proposta Pedagógica. 

As avaliações são: 

➢ Psicogênese  

➢ ASEC14 - Avaliação Semestral de Escola Classe 14 

 

Reuniões de Pais 

Bimestralmente ocorre uma reunião onde promove-se a oportunidade de 

aprofundar as relações com os responsáveis pelos nossos alunos e a escola. 

Em algumas reuniões promovemos roda de conversas para ouvir os pais e 

esclarecer dúvidas. Acreditamos que oportunizando momentos em que os pais, 

tenhamentendimento da dinâmica da escola e de que forma, eles podem contribuir 

para o sucesso acadêmico do seu filho(a). 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

A organização curricular deve proporcionar a discussão e reflexão da prática 

pedagógica para além da sala de aula, ampliando-a a toda unidade escolar e sua 

comunidade, como exercício de planejamento coletivo e de ação concretizadora da 

proposta pedagógica; uma educação para além da escola, que busque ensinar na 

perspectiva de instigar, provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, por meio 

de relações que possam ser estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos 

estudantes.   (Currículo em Movimento para Educação Básica, p.16). 

A divisão do currículo na escola ocorreu na semana de coordenação 

pedagógica no início do ano letivo, onde o grupo de professores, organizados por ano 

fizeram a divisão dos conteúdos por bimestre. Durante as coordenações pedagógicas 

são realizados os planejamentos quinzenais dos conteúdos a serem desenvolvidas 

no período. 

A proposta é que os conteúdos sejam desenvolvidos dentro dos projetos 

elaborados a partir das necessidades observadas pelo corpo docente.  
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

(planos da gestão) 

➢ Gestão Pedagógica: é o lado mais importante e significativo da gestão escolar. 

Dentro de todos os registros constantes nesta proposta, procuramos definir as 

linhas de atuação, em função dos objetivos e do perfil da comunidade escolar 

como: 

- Proporcionar a participação dos alunos no projeto de leitura “Baú de 

Encantos” por meio de apresentações de peças teatrais relacionadas a cada 

livro trabalhado. 

- Promover empréstimos de livros para leitura deleite. 

- Fortalecer o projeto interventivo através de aulas dinâmicas e interessantes 

que contribuam para o avanço do aluno no processo de aprendizagem. 

- Chamar os pais a responsabilidade de trazerem os filhos para aulas de 

reforços que acontecem em turno contrário. 

- Despertar no aluno questões relacionadas à educação ambiental, através da 

horta contribuindo assim para a preservação e melhor qualidade de vida. 

- Despertar no aluno a necessidade de empatia e solidariedade, respeito aos 

colegas por meio de conversas, apresentações e visitas a entidades como: 

Lar dos velhinhos, APAE, e a desenvolver o amor próprio através do diálogo 

e refletindo sobre suas ações. 

- Incentivar o patriotismo através da realização de horas cívicas, ressaltando 

datas comemorativas e valorizando os princípios da cidadania. 

- Propiciar atividades que levem os educandos a refletirem sobre bulliying para 

que o ambiente escolar torne-se mais harmonioso e democrático, ficando se 

livre de qualquer tipo de discriminação e preconceitos.  

- Desenvolver atividades em todas as áreas do aprendizado evidenciando a 

cultura afrodescendente. 

- Oferecer condições físicas e humanas próprias para nossos alunos especiais 

de forma que se sintam integrados no contexto escolar. 
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- Identificar alunos com dificuldades de aprendizagem e encaminhá-los ao 

profissional competente para que consiga evoluir e sanar o problema. 

 

➢ Gestão de Resultados Educacionais 

- Dar ao aluno condições de um aprendizado sistematizado através de Projeto 

Interventivo, reforço individual, sala de recursos e dinâmicas que permitam ao 

aluno tornarem-se sujeito ativo na sua aprendizagem. 

- Buscar ajuda junto aos familiares e, se não obter a ajuda sugerida, recorrer 

ao Conselho Tutelar para que o mau comportamento e a falta de apoio familiar 

não interfiram no aprendizado do educando. 

- Evitar que os alunos faltem às aulas pedindo ajuda aos pais e acionando o 

Conselho Tutelar quando for necessário. 

 

 

➢ Gestão participativa 

- Assegurar a participação efetiva de toda a comunidade escolar nas tomadas 

de decisões como a criação da PP da escola. 

- Definir projetos que contribuam para a melhoria coletiva de todos no ambiente 

escolar. 

- Promover uma efetiva participação das famílias dos educandos na vida 

acadêmica dos mesmos. 

- Organizar os conselhos de classe de forma que todas as dificuldades 

apresentadas pelos discentes sejam acatadas e discutidas coletivamente para 

encontrarmos formas de saná-las por meio de intervenções pontuais, 

soluções que assegurem a continuidade do aprendizado do educando. 

- Divulgar com a equipe pedagógica e funcionários todas as informações 

obtidas através de portarias ou não, que seja de interesse da comunidade 

escolar. 
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➢ Gestão de pessoas 

- Incentivar os professores a participar das capacitações oferecidas pela 

secretaria de educação, através dos cursos de formação continuada. 

- Utilizar as coordenações coletivas para promover formações direcionadas às 

necessidades do pedagógico, levando o professor a refletir sobre a 

necessidade de traçar caminhos mais prazerosos para o ensino, onde o 

centro seja o aluno e não o conteúdo.  

- Promover momentos de interação entre todos os segmentos que integram a 

comunidade escolar. 

- Promover encontros com toda a comunidade escolar para avaliação da equipe 

gestora, professores e demais funcionários. 

- Promover encontros e palestras com os responsáveis pelos educandos, com 

o objetivo de mostrar direitos, deveres e compromissos com vida acadêmica 

dos seus filhos. 

 

 

➢ Gestão administrativa 

- Manter em bom estado as instalações físicas e conservação do patrimônio, 

preservando a segurança da comunidade escolar. 

- Observar a necessidade de reparos e consertos nas dependências da escola 

quando necessários, estando atentos aos aspectos técnicos e legais, 

preservando a integridade de todos. 

- Conservar o ambiente escolar organizado, limpo e acessível a todos os 

educandos de forma a proporcionar o bem estar de todos. 

- Cumprir o calendário escolar, conforme a elaboração e instrução da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 
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➢ Gestão financeira 

- Estar em dia com a prestação de contas das verbas públicas direcionadas à 

Instituição Escolar. 

- Definir com os membros do Caixa Escolar a aplicação das verbas e expor de 

forma transparente para toda a comunidade escolar / pais que se mostrarem 

interessados em averiguar notas e registros dessas aplicações.  
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

O acompanhamento por toda comunidade escolar, ocorrerá através das respostas do 

pedagógico durante todo o processo de aplicação do projeto, avaliando a viabilidade 

das propostas nos fazeres pedagógicos. Todas as propostas e diretrizes do projeto 

terão momentos nas coletivas, para que possamos reavaliar e tomar nota do que for 

necessário retirar ou reformular o que aqui esta proposto. Compreendendo que o PP 

não é uma proposta rígida e fechada. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

 Contextualização da atuação dos serviços 

A Escola Classe 14 conta com a colaboração dos serviços de apoio composto 

pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA, Serviço de Orientação 

Educacional – SOE e Atendimento Educacional Especializado – AEE. Os serviços 

costumam atuar de forma conjunta onde cada membro colabora com as 

especificidades de sua formação, bem como com suas atribuições elencadas na 

Orientação Profissional de cada serviço. 

A principal atribuição do SEAA é atuar na promoção de ações que viabilizem 

reflexões e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos atores da 

escola com vistas a favorecer a apropriação do conhecimento, o desenvolvimento de 

recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas 

educativas. A atuação ocorre em nível institucional e por meio de três dimensões: 

mapeamento institucional; assessoria ao trabalho coletivo; e acompanhamento do 

processo de ensino e aprendizagem. Dentro dessas dimensões cada profissional, 

pedagoga e psicóloga, atuam com atribuições específicas visando um resultado 

coletivo.  

A principal atribuição do SOE é favorecer a produção de aprendizagem 

significativa e o desenvolvimento integral do estudante; e para tal integra-se a equipe 

pedagógica da unidade escolar incorporando suas ações ao processo educativo 

global na perspectiva da educação em e para os direitos humanos, cidadania, 

diversidade e sustentabilidade. A atuação do SOE perpassa por seis eixos: ações de 

implantação/implementação da orientação educacional; ações institucionais; ações 

junto ao professor; ações junto aos estudantes; ações junto às famílias; e ações de 

articulação em rede. 

A principal atribuição do AEE é garantir que a inclusão dos alunos com 

deficiência e Transtorno de Espectro Autista aconteça de forma plena, atendendo 

suas necessidades e favorecendo o desenvolvimento de suas potencialidades. Além 

disso, é realizado o assessoramento aos professores, o apoio na produção das 
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adequações curriculares, apoio pedagógico e ações em âmbito institucional em prol 

da inclusão. 

Algumas das ações desenvolvidas ao longo do ano são: apresentação da 

composição das turmas e dos alunos com diagnósticos das classes inclusivas; 

apresentação das atribuições de cada membro dos serviços de apoio; entrevista com 

pais dos alunos diagnosticados recém chegados à escola; acolhida e orientação ao 

professores; reunião formativa com os monitores; assessoramento da equipe gestora 

na produção do Projeto Pedagógico; assessoramento no Projeto Interventivo; 

assessoramento aos docentes e direção; participação em atividades propostas pela 

equipe gestora; roda de conversa com os pais onde são abordadas diferentes 

temáticas; participação nas coordenações coletivas; formação aos docentes; 

elaboração de documentos; intervenções em sala; execução do Projeto de Transição; 

orientação aos pais; orientação/formação aos colaboradores da escola; roda de 

conversa com temas específicos com os alunos; encaminhamentos para 

acompanhamentos externos; assessoria aos docentes na produção das adequações 

curriculares e metodológicas; visita às escolas sequenciais de nossos alunos 

especiais; realização de ações preventivas; realização de ações em prol da inclusão;  

Uma das principais frentes de atuação dos serviços é em prol da inclusão, 

garantindo a acessibilidade de nossos alunos e preparando a escola para acolhê-los. 

Atualmente temos 500 alunos matriculados, sendo 21 com diagnóstico de deficiência 

e/ou transtorno. Os estudantes estão distribuídos em 27 turmas, onde 9 são 

Integração Inversa, 1 Classe Comum Inclusiva, 3 Classes Especiais e 14 Classes 

Comuns. Com o compromisso de eliminar as barreiras que impeçam a plena inclusão, 

são realizadas ações junto às famílias e aos profissionais que atuam com alunos 

diagnosticados, objetivando mediar o desenvolvimento, por meio da promoção de 

reflexões e conscientização dos profissionais que compõem a escola e da 

comunidade escolar, buscando tirar o foco das dificuldades do aluno e de valorizar a 

escola como espaço de promoção de competências e potencialidades para a 

diversidade. 

Considerando a realidade atual de nossa escola, os serviços elaboraram ações 

interventivas com viés retrativo e preventivo por meio de um projeto que visa intervir 

com todos os sujeitos que compõem a comunidade escolar. Foi denominado Projeto 
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Guardiões da escola (em anexo) e tem como objetivo geral desenvolver autonomia da 

comunidade escolar em prol do exercício pleno de suas funções. E objetivos 

específicos de contribuir para a identificação de aspectos pessoais e coletivos na 

formação da identidade escolar; mediar o reconhecimento de si como agentes ativos 

na constituição da escola e sociedade que almejamos; promover reflexões quanto à 

responsabilidade social de cada sujeito que compõe a comunidade escolar; 

desenvolver a autonomia dos sujeitos diante de situações cotidianas; e contribuir para 

uma formação cidadã, ética e autônoma de toda comunidade escolar.  

Por fim, a atuação institucional dos serviços de apoio favorece rompimento da 

tendência histórica da prática de patologizar, medicalizar e produzir diagnósticos 

classificatórios, promovendo práticas que considerem a realidade escolar, diversidade 

cultural e as dimensões psicossociais de toda a comunidade escolar. Pois, mudanças 

de concepção que irão refletir na prática pedagógica exigem um trabalho colaborativo 

e contínuo de todos os serviços. Faz-se necessário propiciar mediações que 

promovam esse processo, conforme o Projeto Guardiões da escola. Pois, ao 

reorganizar seu conhecimento e reconstruir significados partilhados, a pessoa 

ressignifica o contexto sociocultural no qual se desenvolve, validando a crença de que 

somos capazes sim de consolidar uma identidade para nossa escola e favorecer toda 

a comunidade local. 
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PROJETO DE TRANSIÇÃO 

 

1. JUSTIFICATIVA 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é regida por documentos – LDB, 

BNCC, Currículo em Movimento, ECA – que determinam o papel e a função social da escola 

no processo de formação do sujeito.  Sendo estes sujeitos de direitos: direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência 

familiar e comunitária, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988. Neste sentido, 

cabe a escola promover o desenvolvimento pleno dos sujeitos, considerando-os como sujeitos 

históricos e sociais. 

Conforme a LDB, a primeira etapa da Educação Básica é a Educação Infantil que tem 

como objetivo o desenvolvimento integral da criança até 5 anos em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social complementando a ação da família e da comunidade. Ou seja, 

a Educação Infantil é o alicerce que cuida da formação da pessoa, em consonância com o 

fato de que, antes de se constituir enquanto sujeito que conhece, esse sujeito precisa 

constituir-se como pessoa. De modo que saia da Educação Infantil fortalecida para lidar com 

os desafios proporcionados pela etapa seguinte. 

Nesse sentido, a proposta atual da SEDF divide o processo formativo em Ciclos.  

Considerando os eixos fundamentais para o desenvolvimento da criança, o Ciclo foi 

organizado por faixa etária seguindo a periodização da infância, porém não é uma 

organização rígida, ela permite a fluidez. A ideia da organização em Ciclos revela considerar 

a progressão das aprendizagens e desenvolvimento da criança que ocorre por meio da 

mediação pedagógica, social e cultural.  

A escola busca desenvolver projetos que favoreçam o desenvolvimento pleno da 

criança, considerando as necessidades desse processo. Uma dessas ações é o Projeto de 

Transição que visa favorecer a continuidade do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, respeitando as especificidades etárias e o Currículo em Movimento de cada 

Ciclo. 

 A Escola Classe 14 atua no Ciclo da Educação Infantil e do Bloco Inicial de 

Alfabetização. O nosso Projeto de Transição será realizado em duas vertentes: Educação 

Infantil para Bloco Inicial de Alfabetização dentro da própria unidade escolar, tendo em vista 

que atendemos Educação Infantil e BIA; e do BIA para o 2º Bloco – 4º e 5º ano, quando ocorre 

a mudança de unidade escolar. Por tratar-se de um momento crucial na vida da criança, em 

consonância com o currículo, temos que garantir uma aproximação cuidadosa e transição 

tranquila. 
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Considerando a especificidade de cada grupo, pretende-se favorecer esse momento de 

passagem com vistas ao desenvolvimento da criança e não como uma barreira que o deixe 

estagnado ou o impeça de seguir seu curso natural, incumbindo a escola de compreender e 

fomentar estratégias pedagógicas e atitudinais para acolhida, adaptação, inserção e 

transição. Dessa maneira, seguem os objetivos e ações elaborados pela Escola Classe 14 

para proporcionar aos seus discentes uma educação de qualidade observando todos os 

aspectos envolvidos, principalmente em momentos de transição. 

 

 

2. OBJETIVO GERAL 

• Atuar de forma preventiva, intervindo sobre os aspectos envolvidos no 

desenvolvimento infantil, priorizando o processo de transição. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar um processo de transição suave, respeitando as especificidades de cada 

modalidade e minimizando os possíveis problemas. 

• Proporcionar às crianças reflexões sobre as mudanças que ocorrem ao longo de 

nossas vidas.  

• Proporcionar um ambiente de confiança com as crianças para que possam 

expressar suas emoções e pensamentos sobre esse período de transição. 

• Apresentar os espaços e as propostas do novo segmento. 

• Proporcionar vivência do próximo segmento. 

• Fortalecer os docentes para compreender e atuar frente a essa demanda. 

• Realizar ações junto à comunidade escolar que favoreçam a ambientação dos 

alunos. 

• Possibilitar a integração de crianças do 1º ano e professores com as crianças do 2º 

período. 

• Proporcionar aos alunos e professores a realização de visita à unidade escolar 

sequencial (2º Bloco). 

 

4. METAS 

• Alcançar 100% dos objetivos propostos. 

• Avaliação positiva de 90% da comunidade escolar. 
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• Demonstração de tranquilidade e confiança por parte das crianças sobre o processo 

de transição. 

 

5. AÇÕES 

• Realizar uma contação de história para as crianças, favorecendo a reflexão quanto 

às mudanças que ocorrem ao longo de nossa vida referentes ao tempo, espaço, 

relações. 

• Realizar uma roda de conversa com os professores com o intuito de apresentar o 

Projeto de Transição e refletir sobre seus objetivos, bem como sua importância para 

a promoção de uma educação de qualidade. 

• Realizar uma roda de conversa com os pais com o intuito de apresentar o Projeto 

de Transição e refletir sobre seus objetivos, bem como sua importância para o 

desenvolvimento integral da criança. 

• Promover um encontro entre os professores da Educação Infantil/1º ano e 3º ano/4º 

ano para refletir e analisar as expectativas de aprendizagem e propor estratégias 

que contemplem as especificidades dos alunos. 

• Organizar e proporcionar a visita dos alunos do 3º ano à instituição sequencial. 

• Realizar visita aos espaços destinados ao BIA com os alunos do 2º Período da 

Educação Infantil. 

• Proporcionar momentos de vivência da rotina do BIA a partir do 2º Semestre, como 

por exemplo: inserir atividades de mesa, participar do recreio, buscar o lanche na 

cantina, entre outros. 

• Proporcionar momentos de escuta da criança, valorizando suas expressões e 

emoções referentes ao processo.  

• Realizar um momento de troca de vivências entre os alunos por meio da 

comunicação oral e escrita.  

 

6. RESPONSÁVEIS 

• Equipe gestora 

• Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA 

• Serviço de Orientação Educacional – SOE 

• Atendimento Educacional Especializado – AEE 

• Coordenadoras pedagógicas 

7. AVALIAÇÃO 

• Desenhos e relatos dos alunos ao final das atividades desenvolvidas; 
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• Será aplicado um questionário de satisfação ao final do processo para avaliação 

dos docentes e comunidade; 

• Comparar o quantitativo de encaminhamentos referentes a queixas de 

comportamento e dificuldade de adaptação dos alunos; 

• Percepção de mudança na postura, de tranquilidade e confiança, durante o 

processo por parte dos alunos.  
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PROJETO GUARDIÕES DA ESCOLA 

 

8. JUSTIFICATIVA 

Conforme a atribuição dos serviços de apoio da Escola Classe 14 foi realizado um 

mapeamento institucional no qual identificamos alguns aspectos com necessidade de 

intervenções retrativas, bem como percebemos potencialidades de ações preventivas. Assim, 

conseguimos pontuar algumas demandas mais expressivas que se referem à inclusão, 

cultura, vulnerabilidade social, participação dos pais, queixas comportamentais, alto índice de 

reprovação dos 3º anos, queixas de dificuldade de aprendizagem, cultura de culpabilização 

dos alunos, patologização de fatores inerentes ao desenvolvimento, necessidade de formação 

para atuar em situações cotidianas, entre outras. 

Nesse sentido, foram planejadas algumas ações que culminaram em um Projeto que 

abarca as necessidades de intervenções em diferentes aspectos, temáticas e sujeitos. 

Considerando a especificidade de cada grupo que compõe a comunidade escolar, pretende-

se mediar o processo de desenvolvimento com vistas a mudanças de concepções e em prol 

de posturas autônomas por parte dos sujeitos. 

A Escola Classe 14 atua no Ciclo da Educação Infantil e no Bloco Inicial de 

Alfabetização. Por essa razão, busca desenvolver projetos que favoreçam o desenvolvimento 

pleno da criança, considerando as necessidades desse processo em âmbito institucional. 

Surgindo assim o Projeto Guardiões da escola que tem como objetivo geral desenvolver a 

autonomia da comunidade escolar para que assumam seu papel e responsabilidade no 

processo de desenvolvimento individual e coletivo. Contudo, todas as ações do Projeto são 

com vistas ao desenvolvimento humano através da mediação planejada e intencional para 

cada ator da comunidade escolar.  

Dessa maneira, seguem os objetivos e ações elaborados pelos serviços para atender 

toda a comunidade escolar. 

 

9. OBJETIVO GERAL 

• Desenvolver a autonomia da comunidade escolar em prol do exercício pleno de 

suas funções e papéis.  

 

 

10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Contribuir para a identificação de aspectos pessoais e coletivos na formação da 

identidade escolar;  
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• Mediar o reconhecimento de si como agente ativo na constituição da escola e 

sociedade que almejamos; 

• Promover reflexões quanto à responsabilidade social de cada sujeito que compõe 

a comunidade escolar; 

• Favorecer o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos diante de situações 

cotidianas e resolução de conflitos; 

• Contribuir para uma formação cidadã, ética e autônoma de toda comunidade 

escolar. 

 

11. METAS 

• Apresentar o Projeto para toda comunidade escolar. 

• Engajamento de 80% dos docentes nas atividades propostas. 

• Engajamento de 25% dos pais ou responsáveis. 

• Redução nas queixas referentes ao comportamento e dificuldade de aprendizagem 

dos alunos. 

 

12. AÇÕES 

• Apresentar a equipe e o Projeto em todas as turmas da escola. 

• Realizar uma roda de conversa com os professores com o intuito de apresentar o 

Projeto e refletir sobre seus objetivos e sua importância para a promoção de uma 

educação de qualidade, bem como estabelecer parceria com os docentes. 

• Realizar uma roda de conversa com os pais com o intuito de apresentar o Projeto 

e refletir sobre seus objetivos e importância para o desenvolvimento integral da 

criança, bem como estabelecer parcerias. 

• Proporcionar momentos de escuta da comunidade escolar, valorizando suas 

expressões, emoções e anseios.  

• Realizar uma roda de conversa com todo o setor administrativo da escola com o 

intuito de apresentar o Projeto e refletir sobre seus objetivos e importância do 

engajamento coletivo para sua efetividade.  

• Realizar intervenções em sala/pátio para reflexão de temas como: eu e os outros; 

respeito é bom e todos querem; como cuidar da escola; coisas de criança, 

reconhecimento e valorização da diversidade humana, cuidado com o corpo, 

higiene pessoal e outros que se fizerem necessários no decorrer do ano e por cada 

turma. 

• Executar oficinas temáticas de acordo com a demanda das turmas com os temas: 

faço parte dessa escola; aprendendo a viver com o outro; aprendendo a viver com 
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mudanças; aprendendo a viver em sociedade, aprendendo a viver com as 

diferenças, entre outros. 

• Rodas de conversas com os docentes com os temas: Eu pessoal - em busca do 

autoconhecimento; Eu profissional - assumindo meu papel; Eu e os outros - 

convivendo em sociedade; A importância da comunicação; Gerenciamento de 

conflitos - inteligência emocional; Geração XYW – desafios para o educador; entre 

outros. 

• Roda de conversas com os pais, os demais servidores e a equipe gestora, 

abordando temáticas pertinentes a cada segmento. 

• Promover ações informativas e de promoção de conhecimentos. 

• Realizar ações em prol da acessibilidade plena, da diversidade e saúde mental. 

• Desenvolver atividades para o início e o encerramento de cada semestre. 

 

13. RESPONSÁVEIS 

• Equipe gestora 

• Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA 

• Serviço de Orientação Educacional – SOE 

• Atendimento Educacional Especializado – AEE 

• Coordenadoras pedagógicas 

 

14. AVALIAÇÃO 

• Desenhos e relatos dos alunos ao final das atividades desenvolvidas; 

• Avaliação objetiva e subjetiva após as Rodas de Conversa – 

pais/responsáveis/professores/funcionários; 

• Quantificar a quantidade de docentes e pessoas da comunidade que se envolveram 

no Projeto; 

• Comparar o quantitativo de encaminhamentos referentes a queixas de 

comportamento e dificuldade de aprendizagem dos alunos; 

• Percepção de mudança de postura, discurso e práticas dos envolvidos no decorrer 

e ao final do projeto. 
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