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1. APRESENTAÇÃO 

Ensinar é um exercício de imortalidade.  
De alguma forma continuamos a viver  

Naqueles cujos olhos aprenderam a ver  
O mundo pela magia da nossa palavra.  
O professor, assim, não morre jamais... 

Rubem Alves. 

 

O dinamismo e a eficiência do trabalho pedagógico, aqui compreendido como 

toda e qualquer atividade desenvolvida, pensando ou interagindo com a comunidade 

escolar, precisa ser planejada entre seus sujeitos, articulando teoria e prática, 

buscando no cotidiano dialético a construção de sua própria realidade. 

A partir desse pressuposto, partimos em direção a realização de nosso sonho, 

a construção de uma escola que possa oferecer mais que escolarização, que possa 

contribuir para o surgimento de uma nova consciência, pautada em princípios éticos 

e morais, que possibilite emergir o partícipe de seu meio social. 

A Gestão Democrática1 implementada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) 

e Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF), concretiza os Artigos 12, 13, 14 

e 15, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)2, pois permite 

elaborar e executar a proposta pedagógica da escola, administrar pessoal, recursos 

materiais e financeiros, articular a comunidade escolar e promover a participação 

efetiva e qualitativa, ações permeadas pela autonomia, observada a heteronomia 

sistêmica. 

Nesta linha, a gestão da escola pressupõe participação, conhecimento e 

responsabilidade, aspectos imprescindíveis para a promoção do sucesso irrestrito na 

e da escola. 

Esta Proposta Pedagógica irá nortear o trabalho realizado na Escola Classe 15 

do Gama (EC 15 Gama), abordando diversos aspectos pedagógicos e administrativos 

e fornecendo subsídios e diretrizes para a atuação frente às necessidades da escola 

moderna e inserida em contexto socioeconômico e cultural, conforme Diretrizes 

Pedagógicas da SEEDF. 

                                                           
1 Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012 (Autoria do Projeto: Poder Executivo) 
2 Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
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É importante ressaltar o caráter dinâmico deste projeto, frente a organização 

do espaço social, a escola, pois, segundo Wittmann e Cardoso (1993, p. 50), o 

compromisso sócio-político está em procurar fazer um trabalho que atenda à maioria 

da comunidade. E este por sua vez, deve observar a dinâmica temporal e a eficácia 

social para seus sujeitos. 

A construção deste documento deu-se sob a luz do Regimento Escolar das 

Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e demais 

instrumentos e instruções legais. 

Atualmente vivemos em um mundo onde as transformações são rápidas. Tais 

transformações carregam ideias e ações que refletem na escola. A política, a 

economia e a ciência, de forma geral, podem alterar nossa percepção de mundo, 

fazendo com que surja a necessidade de adaptação, e/ ou até mesmo, de ruptura. E 

a escola deve estar preparada para essa nova realidade, ela precisa estar aberta ao 

diálogo, sob pena de não cumprir seus objetivos sociais, a função social. Então o que 

pretendemos ao acolhermos o ser humano sem rotulá-lo, sem separá-lo em classes 

sociais, sexo, credo, cor de sua epiderme ou desenvolvimento cognitivo? 

Pretendemos construir uma sociedade mais justa, onde haja solidariedade, 

fraternidade, paz, afeto, oportunidades, onde cada pessoa se sinta única e repleta de 

qualidades que a tornam especial e indispensável para a comunidade. 

 Sendo assim, esta Instituição Educacional segue o regime de ensino adotado 

pelo GDF de Ciclos – Currículo em Movimento 3 e, no ano de 2020, atende, a 6 turmas 

de Educação Infantil (3 turmas de 1º período; e 3 turmas de 2º período); 14 turmas do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais (2 turmas de 1º ano; 2 turmas de 2º anos; 4 turmas 

de 3º ano, 2 turmas de 4º ano e 4 turmas de 5º ano); 4 turmas do Ensino Especial, 

denominadas Classe Especiais (CE/TDG4 todas em nível de alfabetização) duas no 

turno matutino e duas no turno vespertino.  

Contamos em nossa escola com atendimento da Equipe de Apoio à 

Aprendizagem, constituída por um psicólogo e um pedagogo; Serviço de Orientação 

Educacional e Sala de Recursos.  

                                                           
3 Ciclos – Currículo em Movimento em construção coletiva com a SEEDF e os profissionais de 
Educação, com cursos de formação e momentos de estudo. 
4 Transtorno Global do Desenvolvimento 
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A EC 15 do Gama oferecerá a comunidade escolar também a Educação em 

tempo Integral5. Essa escola planeja oferecer oficinas de esportes, acompanhamento 

escolar pedagógico e musicalização para estudantes do Ensino Fundamental Anos 

Iniciais. São atendidos aproximadamente 100 estudantes, com atividades todos os 

dias da semana no contra-turno, buscaremos atender crianças que residem longe da 

escola e crianças com risco social6. O projeto de Educação em tempo Integral prevê 

que os estudantes estudem e se alimentem na escola. A sala de leitura, aberta 

diariamente, fica à disposição dos estudantes para realização de pesquisas, leituras 

e atividades diversas. Temos uma professora responsável pelo controle do acervo e 

desenvolvimento de atividades. 

A partir da mobilização de toda a comunidade escolar, a EC 15 do Gama busca, 

em todas suas ações, superar as barreiras sociais e econômicas impostas pela 

realidade competitiva e insensível do mundo de hoje, trabalhando em cada criança os 

mais elevados valores humanos, esperando criar um cenário cada vez mais propício 

ao sucesso do ser humano. 

Dados da Mantenedora 

 Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação (SEEDF) - Governo do 

Distrito Federal (GDF) 

 CGC: 00.394.676/ 0001-07 

 Endereço: Anexo do Palácio do Buriti - 9º andar 

 Telefone: (61) 3224-0016/ 3225-1266 

 FAX: (61) 3213-6360 

 E-mail: se@se.df.gov.br 

 Data da fundação: 17 de junho de 1960 

                                                           
5 Projeto do MEC (PDDE – Mais Educação) e do Governo do Distrito Federal (PDAF) que visa aumentar 

o tempo de permanência dos estudantes na escola. Os educandos participam de atividades que 

completam a base comum do currículo, com a prática de esportes, reforço escolar e atividades culturais. 

6 Por risco social, entende-se a condição de crianças que, por suas circunstâncias de vida, estão 

expostas à violência, ao uso de drogas e a um conjunto de experiências relacionadas às privações de 

ordem afetiva, cultural, educacional e socioeconômica que desfavorecem o pleno desenvolvimento 

biopsicossocial. 
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 Registros: FEDF - Fundação Educacional do DF - Decreto n.º 48.297, de 17 de 

junho de 1960. 

 Utilidade Pública: Oferecer recursos para a viabilização da Educação Formal 

 Secretário de Educação: João Pedro Ferraz dos Passos 

Dados da Instituição Educacional 

 Nome da Instituição Educacional: Escola Classe 15 do Gama 

 Endereço: Quadra 2 Área Especial Setor Norte - Gama/ DF 

 Telefone: 3901-8065 

 CGC da APM: 00526.665/ 0001-33 

 Localização: Próximo à garagem da VIPLAN; atrás da Capela Bom Jesus. 

 Coordenação Regional de Ensino do Gama/ DF 

 Data de inauguração: 12 de dezembro de 1968 

 Primeiro dia letivo: 12 de fevereiro de 1968 

 Credenciamento: Portaria n.º 003, de 12 de janeiro de 2004 

 Turnos de funcionamento: Matutino (7h30 às 12h30) e vespertino (13h às 18h) 

 Nível de ensino ofertado: Educação Infantil (1º e 2º Períodos); Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Ensino Especial (Classes Especiais TGD). 

Assim, podemos pensar na missão que a escola tem, a qual é oferecer ao 

estudante Educação com qualidade suficiente para promover o desenvolvimento 

integral (em seus aspectos cognitivos, pedagógico-psicológicos, motores, afetivos, 

sociais e ambientais) dando-lhe sustentabilidade para a atuação na construção de 

uma sociedade justa e fraterna; compreender e/ou rever as concepções que 

permeiam o processo educativo para definir quais concepções a serem alcançadas. 

A Proposta Pedagógica aqui descrito apresenta o Histórico, de como foi 

constituído o caminho de construção da EC 15; o Diagnóstico da realidade, analisando 

o contexto escolar; a Função Social da unidade escolar, pautando as concepções que 

norteiam o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes; os Princípios, 

Objetivos e Concepções Teóricas, com os fundamentos da educação e suas bases 

teórico-filosóficas, de educação integral, além dos princípios que norteiam a educação 
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no DF; a Organização do Trabalho Pedagógico, com os planejamentos, projetos e 

plano de ação; as Estratégias de Avaliação, com as concepções e critérios 

observados nas diretrizes da SEEDF; a Organização Curricular, de como se 

desenvolve tal currículo alinhado ao projeto de rede do DF; o Plano de Ação para 

implementação da Proposta Pedagógica, de toda a estrutura que compreende as 

diferentes áreas de gestão da escola; o Acompanhamento e avaliação da Proposta 

Pedagógica, com os registros de cada etapa avaliativa, sejam coletivos, de 

procedimentos e de periodicidade; os Projetos específicos sejam na esfera local ou 

federal, do poder público ou de iniciativa privada e as Referências que são o apoio ao 

processo de construção do nossa Proposta Pedagógica. 

 

2. HISTÓRICO 

A Escola Classe 15 do Gama, situada na Quadra 2 - Área Especial - Setor Norte 

- Gama/ DF, iniciou as suas atividades em 12 de fevereiro de 1968, porém só foi 

inaugurada no dia 10 de dezembro do mesmo ano. O Decreto nº. 896/ GDF de 

10/12/68 (Leg. DODF - Vol. VI), criou a denominação Escola Classe nº. 15. 

A Resolução nº. 95 - CD, de 21/10/76 (DOF nº. 30, de 11/02/77 - Suplemento 

e A. N. da FEDF Vol.II), altera a denominação para Escola Classe 15 do Gama, 

vinculada ao Complexo Escolar “A” do Gama. 

A professora Etelvina Coelho de Andrade foi à primeira diretora designada para 

dirigir a escola. Após ela, vários profissionais contribuíram para o crescimento dessa 

comunidade. Alguns inclusive vivenciaram a regência de classe e em seguida a 

direção, ou vice-versa.  

Temos em nosso quadro de servidores, ex-estudantes dessa instituição, ou 

seja, são pessoas, são educadores que demonstram, com sua prática profissional, o 

que a escola significa para eles. Desta forma, contagiam os novos estudantes a darem 

prosseguimento à nossa História, à nossa História de sucesso.  

Este movimento de construção da nossa identidade, onde ex-estudantes, 

professores e gestores se veem parte integrante e fundamental, faz com que 

diariamente possamos discutir nossa caminhada e apontar novos rumos e novas 

práticas. 
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A Escola 

Atualmente, o terreno da escola possui 10.274,52 m², com uma área construída 

de 1.652,96 m², contando com uma área desocupada de 8.621,56 m². A área 

construída é distribuída quantitativamente da forma relacionada abaixo e recebe as 

seguintes destinações: 

 12 (doze) salas de aula; 

 1 (uma) sala de leitura; 

 1 (um) auditório; 

 1 (um) parquinho; 

 1 (uma) sala de professores; 

 1 (uma) sala de direção; 

 1 (uma) sala de secretaria; 

 1 (uma) sala de servidores; 

 1 (uma) cozinha; 

 2 (dois) depósitos - merenda escolar e material de limpeza e demais; 

 3 (salas) salas de atendimento da equipe pedagógica (EEAA/SOE) e Sala 

de Recursos (AEE); 

 3 (três) banheiros para alunos - incluindo banheiro adaptado à portadores 

de necessidades especiais; 

 3 (três) banheiros para profissionais da escola; 

 1 (uma) sala de almoxarifado; 

 1 (um) pátio sem cobertura para atividades diversas - com mastro para 

bandeira; 

 1 (um) pátio cimentado, com desenho de quadras polivalentes, com quadra 

coberta; 

 1 (um) estacionamento interno; 

 Área verde para atividades livres. 

 



9 

 

 

A Equipe Gestora 

 DIRETOR: 

Cledilson de Siqueira Lisboa      (Matrícula 025.209-3) 

 VICE-DIRETORA: 

Rivanete Figueiredo de Freitas      (Matrícula 208272-1) 

 SECRETÁRIO ESCOLAR: 

Édson Flávio dos Reis       (Matrícula 030.248-1) 

 SUPERVISORA PEDAGÓGICA: 

Valdete Maria Silva Sousa       (Matrícula 211.005-9) 

 

A equipe de Coordenação  

 COORDENADORES DA EUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS DO 1º AO 

5º ANOS:  

Edgard RICARDO BENICIO      (Matrícula 0210.892-5) 

VANUZA MARIA OLIVEIRA SILVA      (Matrícula 0037.664-7) 

 COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA VILELA      (Matrícula 0228.473-1) 

 

Dos Profissionais Atuantes 

1 diretor  

1 vice-diretora 

1 chefe de Secretaria 

1 supervisora pedagógica  

2 professores – coordenadores 

1 professora em restrição no apoio a 

coordenação 

1 professora coordenadora da 

Educação Integral 

1 professores de Sala de Recursos  

1 orientadora educacional  

1 pedagoga da Equipe de Apoio à 

Aprendizagem 

1 psicólogo da Equipe de Apoio a 

Aprendizagem 
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1 professora readaptada em 

atendimento na sala de leitura  

12 professores regentes no turno 

matutino  

12 professores regentes no turno 

vespertino  

1 professor de Ed. Física do Programa 

CID 

3 servidoras readaptadas no Apoio a 

direção 

1 servidora readaptada no apoio 

pedagógico (mecanografia) 

1 agente de portaria  

1 servidora readaptada no apoio a 

portaria 

3 vigias da SEEDF  

1 monitor da SEEDF 

3 educadores sociais para atender os 

alunos especiais e Educação infantil 

5 educadores sociais para atender a 

Educação Integral 

2 merendeiras terceirizadas 

6 servidores terceirizados responsáveis 

pela conservação e limpeza 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

[...] diagnosticar significa ir além da percepção imediata, da mera opinião (do grego, doxa) 
ou descrição, e problematizar a realidade, procurar apreender suas contradições, seu 

movimento interno, de tal forma que se possa superá-la por uma nova prática, fertilizada 
pela reflexão teórico-crítica. (VASCONCELLOS, 2000, p. 190). 

 

A comunidade da Quadra 2 do Setor Norte do Gama/DF foi inicialmente 

formada para atender a necessidade de moradia dos trabalhadores, principalmente, 

aqueles que ajudaram a construir Brasília ou participaram da construção da barragem 

do Paranoá, moradores da antiga Cidade Livre (atualmente, Núcleo Bandeirante). 

Ainda hoje, filhos e netos desses pioneiros estão na comunidade, alguns estudam em 

nossa escola. 

A família dos estudantes apresenta-se pouco participativa no que tange aos 

comparecimentos a eventos e/ou reuniões com a comunidade escolar. Assuntos 

relativos à transparência financeira, acolhimento de sugestões para melhorias 

significativas são dados de muita importância, somente para a minoria participativa. 

Quanto à participação nas reuniões de pais e mestres, que ocorre 

bimestralmente, as famílias, em sua maioria também se mantém pouco participativas, 
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mas procuram acolher as orientações dos professores e das equipes de apoio, 

quando é o caso. 

Conseguimos por vezes ter uma maior participação da comunidade escolar 

quando da realização dos projetos Nossa Gente, Datas Comemorativas (mães, pais) 

e quando da realização de ações solidárias, como bazar. 

A escola acolhe alunos tanto da comunidade local, quanto alunos de outras 

regiões do Gama-DF, principalmente do condomínio Residencial Paraíso, onde este 

é muito carente, as crianças dispõem de ônibus escolar, oferecido pelo GDF. A escola 

situa-se em uma comunidade referência, isto é, a maioria dos moradores da região da 

escola são pessoas idosas, que acolhem seus netos e/ou sobrinhos, para estudarem 

na EC15 do Gama. 

As turmas do turno matutino funcionam de 07:30 às 12:30 horas e as turmas 

do vespertino de 13:00 às 18:00 horas. Os portões são abertos 15 min antes do 

término de cada turno para que os pais e responsáveis pelos alunos da Educação 

infantil busquem suas crianças, dessa forma saindo com mais segurança na presença 

deles.  

 No momento a escola tem aproximadamente 398 estudantes e atendemos 

desde a educação infantil até o 5° ano e classes especiais TGD. Que são: 

 Educação infantil: 

 São 6 turmas sendo 4 no turno matutino: 1º Período A, 1º Período B e 2º 

Período A e 2º Período B.  

 E 2 turmas no turno vespertino: 1º Período C e 2º Período C.  

Ensino Fundamental:  

 1º ano: uma turma no turno matutino 1º A, e uma no turno vespertino 1º B.  

 2º ano: uma turma no turno matutino 2º A, e uma no turno vespertino 2º B.  

 3º ano: duas turmas no turno matutino 3º A e 3º B e duas turmas no turno 

vespertino 3º C e 3º D. 

 4º ano: duas turmas no turno matutino 4º A e 4º B. 

 5º ano: quatro turmas no turno vespertino 5º A, 5º B, 5º C e 5º D.  
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 Especiais TGD: duas turmas no turno matutino TGD “A”, TGD “D” e duas 

turmas no turno vespertino TGD “B” e TGD “C”.  

Temos um processo inclusivo com 25 estudantes NEE em todas as turmas da 

educação infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. A EC 15 no último resultado do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, realizado em 2017 obteve 

nota final 6,2. A meta Brasil era de 6,2, o que percebemos ao atingir esse índice que 

é fruto das ações desenvolvidas junto ao corpo docente, e consequentemente no 

trabalho pedagógico realizado em sala e aula com o objetivo de alcançar os melhores 

indicadores na promoção de uma educação de qualidade. 

Fonte: INEP http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53002920 

 

Em relação às características socioeconômicas e culturais, bem como outros 

indicadores que melhor identifique nossa comunidade, estamos em processo de 

coleta e tabulação desses dados para que possamos sistematizar e apresentar em 

nosso projeto.  

 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA UNIDADE ESCOLAR 

Devemos notar que o objetivo do ensino não é o conteúdo do ensino. Não é o fato histórico, 
o espaço geográfico, a proposição matemática ou a lei da física que constitui o objetivo do 

ato educativo. Eles são os mediadores do conhecimento e da competência do educando 
para compreender o mundo (SAVIANI,1992, p.80). 
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A função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas, 

cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos 

(conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes e valores), desenvolvendo nos 

alunos a capacidade de tornarem-se cidadãos participativos na sociedade em que 

vivem de forma a “garantir o acesso aos conhecimentos sistematizados ao longo da 

história da humanidade em articulação com os diferentes saberes construídos pelos 

sujeitos em espaços sociais diversos.” (GDF. OP-PPP, 2014. P.13) 

Desse modo, cabe à IE promover o desenvolvimento integral das crianças, 

valorizando os aspectos culturais, sociais, físicos, psicológicos e acadêmicos, por 

meio do trabalho organizado, sistemático e interdisciplinar das habilidades e 

competências propostas pelo Currículo em movimento da SEEDF. 

A nossa linha pedagógica caracteriza-se pela interação entre a comunidade 

escolar, pela construção do conhecimento e maturação humana. Desta forma, os 

educadores desenvolverão sua prática valorizando a diversidade cultural e humana, 

buscando a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. Com isso, acreditamos 

desenvolver as competências e habilidades, não somente nos estudantes, mas em 

toda a comunidade escolar. 

Neste sentido, o trabalho pedagógico transcorrerá abordando os temas 

transversais, os valores humanos e as várias formas de manifestação das 

inteligências humanas, em um clima propício à aprendizagem e desenvolvimento. 

A comunidade tem apresentado mais receptividade aos projetos desenvolvidos 

na escola, projetos esses que trabalham diversos valores como: diversidade 

sustentabilidade, respeito, cultura da paz. 

A comunidade acredita no ensino desenvolvido pela escola, apoiando inclusive 

com materiais e participação direta ou indiretamente. As expectativas são boas, pois 

se a escola trabalha junto com a família, a chance de sucesso é garantida. 

 

5. PRINCÍPIOS 

Epistemológicos 

A nossa linha pedagógica caracteriza-se pela interação entre a comunidade 

escolar, pela construção do conhecimento e a maturação humana. Desta forma, os 
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educadores desenvolverão sua prática valorizando a diversidade cultural e humana, 

buscando a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. Com isso, acreditamos 

desenvolver as competências e habilidades, não somente nos estudantes, mas em 

toda a comunidade escolar. 

Neste sentido, o trabalho pedagógico transcorre abordando os temas 

transversais, os valores humanos e as várias formas de manifestação das 

inteligências humanas, em um clima propício à aprendizagem e desenvolvimento. 

  Nós sabemos que a teoria e a prática precisam caminhar juntas, pois uma 

precisa da outra para que o trabalho em sala de aula seja válido. Por isso o professor 

deve estar sempre atento a novas descobertas e teorias que possam ajudá-lo na sua 

prática pedagógica. Portanto esta escola tem a preocupação de incentivar os 

professores a participar de formação continuada oferecidas pela EAPE, bem como 

proporcionar momentos de formação nas reuniões coletivas. Os assuntos a serem 

estudados são sugeridos pelo grupo e pela equipe gestora. E sabemos que essas 

formações irão contribuir com a prática pedagógica dentro da sala de aula e incentivar 

o grupo de docentes desta instituição a buscar conhecimento e melhorar suas práticas 

em sala de aula.  

  A interdisciplinaridade se faz cada vez mais importante no ambiente escolar, já 

essa escola, buscará uma formação integral dos estudantes, em busca de superar o 

limite da disciplina por meio do diálogo, tratando e contextualizando os temas comuns 

e transversais entre diversas disciplinas. Como somos uma escola classe de anos 

iniciais onde o professor/pedagogo tem a missão de todas as disciplinas/conteúdos 

em suas mãos, esse trabalho fica mais fácil. Os professores sempre serão 

incentivados a trazer dentro dos conteúdos uma abordagem dos temas transversais 

com conceitos e valores básicos à democracia, à cidadania, à ética, à saúde, ao meio 

ambiente, à pluralidade cultural e orientação Sexual, considerando uma linguagem 

que alcance cada faixa etária.  

  Essa escola também irá se preocupar com a contextualização, pois entende 

que a educação deve integrar-se às experiências de vida do estudante como cidadão, 

pessoa e ser humano - a denominada "educação para a vida", a qual permitirá ao 

aluno, desenvolver a sua capacidade de raciocínio e espírito crítico, principais metas 
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da educação. Procurar abordar assuntos trazendo sempre a realidade vivida nessa 

comunidade escolar.  

  Inclusão Educacional é o direito à igualdade de oportunidades, o que não 

significa um “modo igual” de educar a todos e sim de dar a cada um o que necessita, 

em função de suas características e necessidades educacionais especiais. Portanto 

faz-se necessário aplicação de um princípio de flexibilização de currículo ou 

adaptação curricular para esses alunos. Essa Proposta Pedagógica terá como 

objetivo trabalhar desde o início do ano letivo essa flexibilização/adaptação, para que 

os alunos que aqui se encontram, sejam inclusos em classes comuns, seja em 

integração inversa ou classes especiais e que tenham um tratamento especial como 

lhes é garantido.  

Didático-Pedagógicos 

Em nossas coordenações pedagógicas discutimos, planejamos e avaliamos a 

prática pedagógica e todos os fatores que possam influenciar o aprendizado. Isto 

posto, traremos à escola, ou utilizaremos os recursos humanos da própria escola, 

profissionais das diversas áreas da educação, objetivando proporcionar o 

aperfeiçoamento permanente e a abertura de novos caminhos. Serão trabalhados 

também nessa mesma linha os temas propostos nas Coletivas Propositivas.  

Em sala de aula, os (as) professores (as), apoiados (as) neste documento e em 

sua formação, contando com o suporte da própria escola e da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, geram debates, promovem exposições, amostras, produção e 

reflexão sobre os saberes já adquiridos e os por adquirir, ou seja, o trabalho parte dos 

conhecimentos do estudante para que estes sirvam de base para os novos 

conhecimentos. 

O ambiente escolar também é planejado para favorecer o aprendizado. Os 

murais, tanto internos quanto externos, servem para propagar os eixos de discussão 

e expor os trabalhos realizados pela comunidade. Os responsáveis participam desta 

construção por meio das reuniões de planejamento e avaliação, previstas em 

calendário escolar. 
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Éticos 

A nossa escola, por meio do trabalho desenvolvido, da construção permanente 

de um ambiente saudável e acolhedor, da cultura de paz e da valorização do ser 

humano íntegro e consciente, busca diariamente a reflexão sobre as ações cotidianas, 

principalmente as inter-relações na comunidade, visando gerar o respeito ao próximo 

e as diferenças de preferências de qualquer natureza, a solidariedade, a amizade, a 

cooperação e a perseverança. 

Apoiados nestes conceitos, os educadores buscam consolidar as relações 

humanas onde a preservação do meio social e o seu desenvolvimento racional sejam 

direito e dever de todos os participantes do processo. 

Ressaltamos que o nosso Regimento Interno (Manual de Funcionamento) 

oferece as diretrizes para uma convivência benéfica e pacífica em comunidade, dando 

oportunidade para que cada educador possa contribuir para seu aperfeiçoamento. Em 

sala de aula cada professor (a), com a turma, constrói princípios para a participação 

produtiva e positiva (contrato de convivência, respeito e participação). 

Estéticos 

A escola promove atividades em que o educando possa se perceber como 

centro da ação pedagógica, participando ativamente e sendo valorizada por sua 

produção, força de vontade e criatividade. Para isso, as atividades são planejadas 

para contemplar as diversas habilidades, oportunizando a participação de todos. As 

manifestações artísticas e culturais do povo brasileiro são incentivadas em nossa 

prática pedagógica, tornando o aprendizado mais espontâneo e significativo. 

Pensando em conjunto de ações para uma educação integral, que favoreça e 

propicie o desenvolvimento sob diferentes aspectos, em sua integralidade, 

destacamos aqui não se tratar de um aumento de carga horária para os estudantes, 

mas ações capazes de manter o equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais, por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas 

do conhecimento 

A nossa escola se preocupa com ampliação das oportunidades e, 

consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de 

concretização dos fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo 

em Movimento da Educação Básica da SEEDF, a Educação Integral apresenta  
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alguns princípios de acordo com o documento supramencionado, no Caderno 1, 

Pressupostos Teóricos (2014, p. 28-30), temos:  

 Integralidade que busca dar a devida atenção a todas as dimensões humanas, 

com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; ou seja, 

a integralidade vai além do aumento do tempo do estudante na Unidade Escolar, 

visando uma formação humana “por meio de práticas educativas associadas a 

diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, 

entre outras, buscando pleno desenvolvimento das potencialidades humanas”. 

Propomos uma formação do estudante que preveem a valorização do potencial 

cognitivo e intelectual;  

 Intersetorialização: assegura políticas públicas de diferentes campos, dando 

a oportunidade a todos os alunos a uma educação de qualidade, buscando diminuir 

as dificuldades na aprendizagem, combatendo através da educação integral a evasão 

escolar, proporcionando aos nossos alunos um ambiente acolhedor;   

 Transversalidade: buscando pôr em prática a concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

estudantes e da comunidade. Compreender o estudante como sujeito central do 

processo de ensino, capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com 

suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo estudantil. A utilização de 

estratégias didático-pedagógicas será desafiadora e provocativa, levando em conta a 

construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas 

apresentados, possibilitando as aprendizagens, a partir da democratização de 

saberes, em uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: 

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

Educação para a Sustentabilidade. 

 Diálogo escola-comunidade: para fortalecer vínculos da escola com a família, 

no sentido de proporcionar diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis 

distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência e formação integral dos 

estudantes; pensando na nossa Unidade Escolar uma abertura para resgatar 

tradições e culturas populares.  

 Territorialidade: com o propósito ultrapassar os muros das escolas fazendo 

parcerias com a comunidade para a criação de projetos socioculturais significativos e 

para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 
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 Trabalho em rede e convivência escolar: todos devem trabalhar em conjunto, 

trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todas as crianças, utilizando o coordenador pedagógico da 

Educação Integral como ponte entre o trabalho em tempo integral e o trabalho em sala 

de aula, com uma visão mais lúdica. 

  Unicidade entre teoria e prática: Para garantir a unicidade da teoria-prática 

no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de 

integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes 

ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria 

e prática requer de professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de 

concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e 

análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Do professor, 

especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar 

cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que 

ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? São os elementos.  

 Flexibilização: 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. A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos 

professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os 

conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de 

novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa 

visão, os conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, 

com vistas a “[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma 

configuração do saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à 

criatividade individual e social.  

Na perspectiva da interdisciplinaridade a Proposta Pedagógica visa favorecer a 

abordagem de mesmo tema nas diferentes disciplinas e /ou componentes curriculares 
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ultrapassando a fragmentação do conhecimento e do pensamento. Pensando na 

contextualização em que há um sentido social e político busca a compreensão dos 

conceitos próprios, dos conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, 

propiciando relação de sentido entre dimensões do processo didático: ensinar, 

aprender, pesquisar e avaliar. (GDF, 2013). 

Assim, a interdisciplinaridade dentro da proposta que contempla nossa 

Proposta Pedagógica acontece em duas dimensões: no próprio componente curricular 

(numa ação intra) e entre componentes curriculares (na ação inter). No próprio 

componente curricular, quando são utilizados conhecimentos das artes, literatura, 

corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras. Entre os componentes 

curriculares, com o objetivo de integração existente entre os diferentes 

conhecimentos.  

 A Proposta Pedagógica visa a garantia de uma ação interdisciplinar efetiva em 

sala de aula, é proporcionar espaços em que os professores dialoguem, estimulando 

a coletividade de ações, aproximando os profissionais para essa ação. Nessa 

perspectiva, a SEDF assegura em toda a rede, coordenações pedagógicas, espaços-

tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do currículo e 

organização do trabalho pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como 

princípio. (GDF, 2013). 

A abordagem da flexibilidade é articulada a Proposta Pedagógica da escola, 

quando consideremos os conhecimentos prévios dos estudantes, que por meio dos 

professores tornam possíveis a construção de novos saberes, além de possibilitar a 

ressignificação de novos saberes científicos e os do senso comum, na perspectiva de 

autonomia, emancipação e criatividade.  

A EC15 do Gama acredita e tem compromisso direto com a Educação Especial, 

bem como com a prática constante da Inclusão; segundo Mantoan (2005) a inclusão 

“É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de 

conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós [...]”. 

A Educação Especial está pautada em cinco princípios fundamentais que são:  

respeito à dignidade humana; educabilidade de todos os seres 

humanos, independentemente de comprometimentos que possam 

apresentar; direito à igualdade de oportunidades educacionais; direito 
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à liberdade de aprender e de expressar-se; e direito a ser diferente. 

(GDF, OP, 2010 p.21) 

O precursor de todos eles diz respeito à preservação da dignidade humana, 

onde afirma que “qualquer pessoa é digna e merecedora do respeito de seus 

semelhantes e tem o direito a boas condições de vida e à oportunidade de realizar 

seus projetos”. (BRASIL, MEC, 2001 p.24).  

Os estudos e entendimentos destes princípios possibilita que a sociedade 

possa buscar e construir valores morais e éticos para que haja boa convivência entre 

todos, sem distinção, pois, “O objetivo da educação especial inclusiva é ensinar a 

todos seus estudantes, sem distinção (...), favorecendo condições de acessibilidade, 

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

desenvolvimento global”. (GDF, 2013 Ed. Especial, p.11) 

A Educação Inclusiva permeia a prática pedagógica, onde a diversidade é 

acolhida e valorizada como fator de crescimento humano. As atividades desenvolvidas 

pela escola, dentro ou fora de sala de aula, buscam construir o sentimento de 

aceitação e respeito às mais variadas diferenças e preferências humanas. Projetos 

complementares abordam temáticas, que transitam pelos temas transversais dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e utilizando os Currículos em Movimento 

das áreas de Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Fundamental Séries 

Iniciais, e uso também das orientações do Currículo Funcional e Atividades da vida 

diária, de acordo com as necessidades específicas de cada estudante, aumentando, 

ainda mais, as possibilidades de desenvolvimento integral. 

 

6. OBJETIVOS 

Um dos objetivos gerais, nessa perspectiva, podemos destacar promover o 

desenvolvimento integral das crianças, valorizando os aspectos culturais, sociais, 

físicos, psicológicos e acadêmicos, por meio do trabalho organizado, sistemático e 

interdisciplinar das habilidades e competências propostas pelo Currículo da SEEDF, 

em que o aprender ganha novos significados: a formação para a transformação e a 

disciplina para ajudar na construção da autonomia, tornando o aluno consciente de 

seus direitos e deveres. 

Como objetivos específicos nessa proposta destacamos: 
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 Orientar o Trabalho Pedagógico e suas ações; 

 Servir de norte ao Cotidiano Escolar, ao passo que oferece diretrizes para a 

realização das atividades escolares; 

 Garantir a boa aplicação dos recursos materiais, humanos e financeiros da 

Instituição Educacional; 

 Promover a convergência da prática pedagógica e administrativa no âmbito 

escolar;  

 Organizar tempos e espaços; 

 Promover e incentivar a formação continuada de todos os profissionais; 

 Oferecer educação consistente a todos os estudantes, independente de 

qualquer fator social, econômico ou cultural; 

 Propiciar a reflexão sobre o Saber Pedagógico, construído diariamente; 

 Conscientizar da Responsabilidade coletiva 

 Incentivar a leitura, a interpretação e a produção, não só de textos, mas 

também, das mais variadas manifestações humanas; 

 Incentivar a defesa ao meio-ambiente; 

 Proliferar o respeito às diferenças e preferências dos seres humanos; 

 Promover a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade; 

 Evidenciar as relações e as inter-relações existentes em nosso meio social e 

natural; 

 Implementar ações positivas de promoção e valorização do ser humano, em 

especial, de nossos estudantes; 

 Incentivar a participação dos pais, para que atuem de forma efetiva e eficaz na 

vida escolar dos seus filhos, sendo agentes colaboradores junto aos educadores; 

 Observar e acompanhar o rendimento escolar visando a superação de 

dificuldades de aprendizagem; 

 Desenvolver atividades físico-recreativas na compreensão de uma vida 

saudável; 
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 Zelar pelo respeito, convivência pacífica, fraterna e solidária em nossa 

comunidade; 

 Melhorar o espaço físico da escola, adaptando-o às necessidades de nossos 

estudantes. 

 Proporcionar uma educação que tenha como princípios atender as reais 

necessidades e interesses da comunidade a qual a escola está inserida, com efetiva 

participação dos funcionários, pais e estudantes. 

 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

Com base no Currículo em Movimento da Educação Básica: pressupostos 

teóricos (2013), o currículo “[...] se fundamenta nos referenciais da Pedagogia 

Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural [...]” (p.30), buscando a 

compreensão daquele contexto para que possa intervir desta forma o alinhamento 

com a Proposta Pedagógica se dá na mesma perspectiva, uma vez que apresenta 

“[...] elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e 

educacional, buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, 

sobretudo, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e garantindo 

a aprendizagem para todos [...]” (GDF, 2013, p. 30). 

Assim, a escola estabelece um plano de ação, capaz de orientar todo o trabalho 

pedagógico, observando as características da comunidade local, com vistas à 

compreensão de diferentes contextos. Nessa perspectiva, os sujeitos são atores 

principais na construção de sua própria história, e a escola por meio de suas ações 

deve ser capaz de, pelo trabalho educativo “[...] produzir, direta e intencionalmente, 

em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07). 

Tomando a perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, a Proposta Pedagógica 

busca por meio de suas ações, sobretudo descritas na Organização do Trabalho 

Pedagógico e em seu Plano de Ação, problematizar os conteúdos apresentados em 

sala de aula, de forma a enriquecer o debate e produção de situações capazes de 

tornar espaços de mediação entre esse conteúdo e o sujeito que aprende, respeito 

sua historicidade e o reconhecendo como participante do processo educativo. 
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Podemos aqui destacar nesse aspecto de concepções a contribuição da 

Psicologia Histórico-Cultural na qual compreende a educação como “[...] fenômeno de 

experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola” (GDF, 2013, p. 

33). Assim, é possível pensar no desenvolvimento dos estudantes a partir de 

situações vivenciadas neste espaço escolar, sendo estes os protagonistas do 

processo de ensino e de aprendizagem, mediados pelo professor. Nesse aspecto a 

Proposta Pedagógica se torna fundamental quando se constitui sob essa ótica da 

aprendizagem e em sua organização do trabalho pedagógico “[...] considera as 

práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como 

vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de ensino-

aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído 

pelos professores” (GDF, 2013, p. 33-34).  

Assim, consideramos aqui na Proposta Pedagógica que a mediação por meio 

do professor o qual está junto aos seus estudantes, é pautada na organização do 

trabalho pedagógico capaz de efetivar, também por meio da coletividade conceitos 

cotidianos e científicos, numa prática social capaz de compreender significados 

sociais além do entendimento técnico, mas permeada de relações interpessoais, 

valorativas e éticas, razão e emoção interagindo com toda a comunidade escolar. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

A educação, fenômeno que se desenvolve nas perspectivas 

individual e social, reveste-se do mesmo caráter histórico, dinâmico 

e situacional que caracteriza a vida. A formação do homem é, 

portanto, tarefa fundamental da educação. CURRÍCULO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF (1993). 

Os princípios fundamentais da Organização do Trabalho Pedagógico – OTP 

são: gestão, currículo, avaliação e planejamento. Nessa perspectiva, nossa Proposta 

Pedagógica reúne os atores essenciais para que as ações sejam desenvolvidas em 

sintonia com uma proposta de educação de qualidade: direção, professores, pai, 

estudantes e funcionários.  
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Gestão Democrática (Termo de Compromisso): 

Um dos elementos constitutivos da Gestão Democrática, a Lei 

4.751/2012, é a participação que deve permear todo o processo 

de construção do Projeto Político-Pedagógico, considerando: a) a 

existência de diferentes sujeitos sociais ativos na escola; b) que 

os sujeitos influenciam e são influenciados nos diferentes espaços 

de debate; c) que a construção da identidade da escola é 

resultante das intervenções dos diferentes atores sociais; d) que 

a escola é um espaço vivo de debate dos desafios e das 

alternativas para seu enfrentamento. (GDF, OP-PPP, 2014, p.9 e 

10) 

 Diante disso, nós, profissionais da EC 15 do Gama, nos comprometemos a 

promover o crescimento gradativo do rendimento escolar dos estudantes, em todas 

as modalidades, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Ensino 

Especial, por meio do esforço coletivo e responsável; 

 

Educação Especial 

 A EC 15 do Gama conta com 4 classes especiais de TGD, onde atende 5 alunos 

com autismo, sendo 3 alunos no turno matutino (2 alunos na turma “A” e 1 aluno na 

turma “D”) e 4 no turno vespertino (2 na turma “B” e 2 na turma “C”). Ainda em 

promoção da Educação Inclusiva, a escola atende alunos inseridos nas classes 

comuns reduzidas, e classes de Integração Inversa, de acordo com a estratégia de 

matrícula vigente, com objetivo de garantir total apoio e atendimento às necessidades 

educacionais desses estudantes. Temos em nossas classes estudantes integrados e 

inclusos, que têm diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH) 13 alunos, Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC) 2 alunos, 

com deficiência Intelectual (DI) 2 alunos, deficiência física e autismo (TGD) 3 alunos 

inclusos em classes de Integração inversa e 5 alunos em classes especiais. Todos 

esses estudantes, fora das classes especiais são atendidos pela Sala de Recursos 

Generalista (alunos com deficiência) e pela Equipe Especializada de Apoio e 

Aprendizagem (alunos com transtornos).  
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Projetos Pedagógicos 

Os projetos pedagógicos são pensados, elaborados e executados a fim de 

elevar a qualidade da educação oferecida aos estudantes da EC 15 do Gama. São 

complementos à base comum do currículo e podem ser executados durante as cinco 

horas letivas ou acoplamento da Educação Integral. Versão sobre prática desportiva, 

expressão artística, reforço escolar, educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável e, ainda, valorização da cultura brasileira. 

Organização em ciclos  

Entre os ciclos de formação – com base nas fases de desenvolvimento 

humano, e ciclos de aprendizagem, o DF optou-se pelos ciclos de aprendizagem, “[...] 

apresentam uma estrutura de organização de ensino em blocos plurianuais com dois 

ou três anos de duração e a possibilidade de retenção do estudante que, mesmo tendo 

vivenciado diferentes oportunidades de aprendizagem, não alcance os objetivos 

previstos ao final de cada um desses períodos”. (SEEDF, 2014, p. 11) 

 Desta forma, a educação ganha um novo impulso em prol de uma educação 

de qualidade com a ampliação do Ensino Fundamental de nove anos, pois inclui a 

pré-escola, ou seja, os estudantes de seis anos integram o EF.  

A perspectiva de uma educação pública, democrática e de 

qualidade social se fortaleceu-se com a ampliação do Ensino 

Fundamental de 08 (oito) para 09 (nove) anos, uma vez que um 

ano a mais de vida escolar traz diferenças consideráveis no 

percurso de escolarização dos estudantes. (SEEDF, 2014, p. 12) 

Assim, visando o alcance desse propósito, o DF adotou o Bloco Inicial de 

Alfabetização (BIA) como estratégia pedagógica para ampliar o Ensino Fundamental 

na rede pública de ensino. Ainda valendo-se do que estabelece a LDBEN (1996) 

quando faculta aos sistemas de ensino o direito de organizar os anos escolares em 

ciclos, o BIA trouxe de volta às escolas do DF essa forma de organização. Desse 

modo, o período inicial de alfabetização, ou seja, os três primeiros anos do Ensino 

Fundamental passaram a compor um único bloco, permitindo que as crianças 

pudessem prosseguir continuadamente nos estudos sem retenção, mesmo que não 

tenham alcançado todos os objetivos de aprendizagem previstos para o final dos 1º e 

2º anos. (SEEDF, 2014) 
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Como política de Estado, houve uma consolidação da proposta em ciclos, 

ampliando o alcance para o 4º e 5º anos: 

O BIA se destaca das demais iniciativas de organização escolar 

em ciclos anteriormente implantadas no DF, por ser uma política 

pública que superou a transição de diferentes governos, 

constituindo-se assim, em uma política de Estado. Isso indica a 

consolidação da proposta e a possibilidade para sua ampliação 

aos anos escolares posteriores (4º e 5º anos), uma vez que a 

convivência com duas lógicas – ciclos e séries – dentro de um 

mesmo período escolar (anos iniciais) pode dificultar o trabalho 

pedagógico desenvolvido nas e pelas escolas. 

Com os avanços observados com a implantação do BIA justificam a extensão 

da organização em ciclos para os 4º e 5º anos. A ampliação do ciclo possibilita a 

unidade do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas da rede pública de ensino 

que ofertam os anos iniciais e, em consequência, contribui para a melhoria da 

qualidade da educação do DF. (SEEDF, 2014) 

Nesta perspectiva, a SEEDF implantou a partir de 2013 o 2º Bloco do 2º Ciclo 

para as Aprendizagens da Educação Básica nas escolas públicas do DF. A proposta 

de ampliação foi aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal em 2013 

(PARECER nº 225/2013) e o processo de implantação se efetivou por adesão 

voluntária das escolas. 

Para a SEEDF a organização em ciclos se justifica a partir dessa compreensão, 

respeitando a heterogeneidade dos estudantes e garantindo o êxito do mesmo: 

[...] a organização escolar em ciclos apresenta-se como 

alternativa favorável à democratização da escola e da educação, 

permitindo ao estudante o livre trânsito entre os anos escolares 

sem a interrupção abrupta da reprovação ano a ano. Essa 

sistemática de organização garante o respeito à heterogeneidade 

dos tempos e modos de aprender que caracterizam os sujeitos e 

amplia suas chances de sucesso. (SEEDF, 2014, p. 18) 
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Trataremos abaixo da avaliação e encaminhamentos para a verificação de 

aprendizagem dos estudantes a partir das diretrizes nacionais e da organização do 

currículo no DF. 

Regência 

A regência caracteriza-se pelo trabalho no núcleo comum do Currículo da 

Educação Básica da Escola Públicas do Distrito Federal, com duração prevista em Lei 

de 5 (cinco) horas no diurno, conforme Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública do Distrito Federal (2006). 

Coordenação Pedagógica 

Organizada pela Portaria n.º 4, de 21 de janeiro de 2010, a coordenação é 

reservada ao trabalho pedagógico no tocante ao planejamento, elaboração e 

confecção de material, estudo, reforço escolar e demais inerentes à construção/ 

reflexão do fazer pedagógico. Cabe ao coordenador e ao supervisor pedagógico o 

acompanhamento das coordenações, conforme determina os termos legais. 

Conforme documentação legal, será realizada a coordenação coletiva nas 

quartas-feiras, as demais coordenações, por série (todos os professores de mesma 

série no turno) e por turma (individual na escola), serão agendadas em calendário 

próprio. 

Intervalo 

O intervalo a que se refere este documento é destinado a atividades de 

recreação, onde os estudantes usufruem das instalações da escola e socializam com 

seus colegas, promovendo a troca sadia de experiências. Preferencialmente, 

acontecerá de forma organizada e orientada pelos servidores, coordenadores e 

monitores sob a supervisão da Equipe Gestora. Não poderá exceder 15 (quinze) 

minutos, exceto quando houver necessidade imperiosa da administração local. 

Formação Continuada 

A formação continuada a que se refere este projeto, ocorre por meio dos cursos 

oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais em Educação (EAPE/ 

SEEDF), Coordenação Regional de Ensino do Gama (CRE Gama), parcerias com 

instituições educacionais públicas ou privadas situadas na comunidade e, ainda, por 
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meio da formação de grupos de estudo e construção do saber pedagógico em 

momentos de coordenação. 

A gestão escolar incentiva e contribui para a formação continuada de 

professores da UE, uma vez divulga, dialoga e promove cursos pela EAPE, com 

convidados, a partir de temas solicitados pelos professores, proporciona nas coletivas 

tal formação, além de assegurar a participação nos dias e horários da coordenação 

dos colegas professores. 

Órgãos Colegiados E Representativos Da Escola 

Órgãos colegiados são órgãos dirigentes nos quais todos os participantes têm 

o mesmo poder (CUNHA e BERGO, 2003, p. 44). O papel de um órgão colegiado e 

representativo da escola é viabilizar a autonomia, a participação efetiva e o 

atendimento às reais necessidades da comunidade. Neste sentido, cabe até a solução 

de problemas e oferta de serviços que o sistema não consegue absorver sozinho.  

Organograma da Escola 

O organograma abaixo visa demonstrar graficamente a organização de nossa 

Instituição. A Equipe Gestora, na base, oferece sustentação (apoio/ subsídios) às 

ações dos docentes, auxiliares e equipe de apoio à aprendizagem. Estes por sua vez, 

trabalham diretamente com os estudantes. A educação se realiza quando os dois 

níveis somam esforços e, sob o acompanhamento da família, manifestam resultados 

nos estudantes. 
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Na Escola Classe 15 do Gama existem o Conselho Escolar, a Associação de 

Pais e Mestres (APM) e o Conselho de Classe. 

Conselho Escolar 

O Conselho Escolar “trata-se de uma instância colegiada e deve ser composto 

por representantes dos diferentes segmentos que compõem essa ‘comunidade’, 

podendo se constituir em um espaço de discussão de caráter consultivo e/ou 

deliberativo” (Dourado, 2003, p. 241). É composto por representantes dos pais, dos 

alunos, dos professores, dos servidores e da direção. Tem como meta para atuação 

do Conselho Escolar a unidade das ações administrativas, financeiras e pedagógicas 

da Instituição Educacional, bem como sugerir, implementar, acompanhar e avaliar 

ações e projetos pedagógicos/ administrativos/ financeiros. As reuniões do Conselho 

Escolar devem ser realizadas mensalmente. 

Associação de Pais e Mestres (APM) 

A Associação de Pais e Mestres (APM) é uma pessoa jurídica de direito privado, 

formada, como o nome anuncia, de responsáveis/ pais dos alunos e os professores 

da escola. Tem como finalidade auxiliar no aprimoramento do processo educacional, 

na assistência escolar e na integração escola-família-comunidade. 

Apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos, a APM mobiliza recursos 

materiais e movimenta dinheiro da comunidade para auxiliar a escola. Fica a cargo 

desta Associação a aplicação e prestação de contas das verbas escolares. Também 

é conhecida como Unidade Executora (UEx). 

Regimento Interno (Manual De Funcionamento) 

O Regimento Interno (Manual de Funcionamento) objetiva, de maneira 

simplificada, expor as normas que regem esta Instituição Educacional, fornecendo 

orientações de conduta, porte de materiais, órgãos colegiados, rotina e organização 

escolar. Deve ser amplamente divulgado, bem como, este projeto e seus anexos. Seu 

descumprimento é passivo de sansões previstas no Regimento Escolas das 

Instituições Educacionais da Rede Pública do Distrito Federal. Ver anexo com link 

para acesso. 

Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 
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Sabemos que o “Brasil tem poucos estudos sistematizados sobre a 

permanência na educação básica, técnica e tecnológica e sobre as políticas públicas 

voltadas para o setor no cenário nacional” (BRASIL/MEC/IFNMG, 2018) desta forma, 

o objetivo desse plano de permanência e êxito escolar dos estudantes na Proposta 

Pedagógica, é o de .propor estratégias de intervenção, a partir de uma investigação 

prévia, visando mitigar os fatores que promovem a evasão e a retenção dos 

estudantes da UE. 

O plano de permanência se justifica por acreditarmos que a elevação dos 

índices de qualidade do processo de ensino e de aprendizagem pode ser efetivada 

por meio de ações pedagógicas que envolvam monitorias, intervenção docente 

individualizada junto aos estudantes, ampliação dos espaços para socialização e 

democratização de fala no que tange aos problemas relativos à evasão e retenção, 

ambiente favorável ao processo de ensino e aprendizagem, formação de professores 

e infraestrutura adequada.  

Desta forma, é preciso não somente garantir o ingresso dos estudantes no 

âmbito escolar, mas propiciar que estes tenham condições de concluírem os estudos 

de forma exitosa, uma vez que  

Os altos números da evasão são preocupantes, tendo em vista as 

consequências que esta situação causa para a economia, afinal, 

são recursos que, se melhor direcionados, poderiam contribuir 

para a formação de profissionais técnicos para atuar na 

sociedade, ou se quiserem, verticalizar os estudos. Uma vez que, 

o estudante que ingressa no curso técnico, ocupa uma vaga e na 

sua desistência, na maior parte das vezes, esse lugar não é 

preenchido, ocasionando uma maior ociosidade (NARCISO, 

2015, p. 31).  

E para que isso seja garantido aos estudantes, é importante que o currículo 

desenvolvido nas Unidades Escolares leve em conta o seu público-alvo, as suas 

especificidades e o contexto social no qual estão inseridos, ou seja, reconhecer que o 

currículo não é algo neutro, estático pois traz consigo ideologias, concepções e 

valores de uma sociedade.  

É necessário que se estabeleça uma ponte entre o conteúdo curricular e a 

realidade em sala de aula, Moreira e Candau (2007, p.17) aduzem que “à palavra 



31 

 

 

currículo associam-se distintas concepções, que derivam dos diversos modos de 

como a educação é concebida historicamente bem como das influências teóricas que 

a afetam e se fazem hegemônicas em um dado momento” (MOREIRA e CANDAU, 

2007, p.17).  

Assim, a importância do reconhecimento de que o espaço da sala de aula é 

permeado por uma diversidade e singularidade de sujeitos que ali dividem saberes, 

experiências e conhecimentos trazidos do seu cotidiano, que devem ser respeitados 

e valorizados pela escola. Desse modo, é necessário incluir todos os estudantes 

nesse processo, garantindo que eles tenham acesso aos conhecimentos produzidos 

pela humanidade. 

Dito isto, a UE em conjunto com a Secretaria Escolar, Supervisão Escolar, 

Coordenadores, Serviço de Orientação Educacional, Equipe de Apoio à 

Aprendizagem, Sala de Recursos, Professores, Conselho Tutelar, Ministério Público, 

e Postos de Saúde, em especial das turmas que em ciclos podem reprovar, 3º e 5º 

anos, e demais turmas na UE, verificar bimestralmente o excesso de faltas, bem como 

notificar a Secretaria Escolar e SOE sobre ausências não justificadas, elaborar 

relatório, com base nas faltas e rendimento escolar, e realizar contato com a família 

para verificação das condições do estudante.  

Elaborar juntamente com os professores horário especial de atendimento para 

as questões de ensino e aprendizagem, disponibilizar vaga na Educação Integral, para 

alimentação e permanência na escola, estimular o reforço escolar, orientar quanto aos 

serviços de saúde, caso sejam necessários, bem como fazer encaminhamentos a 

outros órgãos parceiros caso haja necessidade, com o objetivo de garantir a 

permanência e êxito na vida escolar do estudante. Caso não tenhamos êxito no 

contato, fazer encaminhamentos ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público das 

questões que ultrapassam a alçada da UE e cobrar os encaminhamentos efetivados. 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Acompanhamento e Avaliação da Aprendizagem 

De acordo com as DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: 

APRENDIZAGEM, INSTITUCIONAL E EM LARGA ESCALA (2014-2016), a avaliação 
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será processual e contínua, de caráter formativo, buscando auxiliar a implementação 

do projeto pedagógico no seu dia-a-dia e ao longo do ano, estimulando a sua 

execução por meio de ações práticas e possibilitando a tomada de decisões quanto à 

continuidade do que foi previamente planejado ou da necessidade de alterações. Os 

princípios norteadores da prática avaliativa devem ser: a interdisciplinaridade, a 

clareza, o caráter diagnóstico e a construção do conhecimento durante o processo 

avaliativo. 

O trabalho pedagógico em sala de aula será avaliado pelo (a) professor (a) 

regente, pelos estudantes, pelos responsáveis e pelo grupo de professores, reunidos 

em Conselho de Classe. Estas avaliações visam proporcionar a reflexão sobre a 

prática educativa, oferecendo aos estudantes oportunidade de pensar sobre seu 

próprio aprendizado, o que gera autonomia e criticidade. Para tal, os (as) professores 

(as) utilizarão trabalhos escolares, tarefas, apresentações diversas, em grupo ou 

individuais, sondagens de conhecimentos, observações sobre participação, interesse, 

força de vontade, disposição, mudança de hábitos e posturas, e tantos outros meios 

de acompanhamento da aprendizagem. Será admitida a utilização de aferições no 

processo de acompanhamento da aprendizagem, desde que respeitada e ponderada 

a produção, capacidade e dedicação de cada estudante, buscando refletir sobre o 

processo, do ponto de partida ao momento que o estudante se encontra no presente. 

Ainda em sala de aula, o (a) professor (a) utilizará o relatório descritivo (Registro 

de Avaliação – RAv), fornecido pela Secretaria de Educação, para registrar o 

desenvolvimento das crianças, partindo do diagnóstico inicial contendo o estágio em 

que se iniciou o trabalho sistemático. 

Visando acompanhar e avaliar, de forma participativa, a execução das 

Diretrizes de Avaliação (2014-2016), será construído coletivamente um instrumento 

avaliativo para as séries/ anos. Neste instrumento avaliativo será verificado o nível de 

apropriação/ apreensão das habilidades desenvolvidas pelo estudante. Deverá ser 

contextualizado e multidisciplinar, observando as exigências das avaliações 

institucionais externas (SIADE, SAEB e Prova Brasil, Prova Diagnóstica). As 

habilidades/conteúdos inseridos neste instrumento serão selecionados conforme 

Planejamento Quinzenal, acordado entre os regentes de mesma série. Sua aplicação 

será bimestral. 
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Nas turmas do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) a avaliação dar-se-á, 

também, pela Psicogênese da Língua Escrita, garantindo espaço para outros 

instrumentos e métodos avaliativos. A avaliação nesta fase objetiva conhecer cada 

criança, para identificar o que elas trazem consigo, seus conceitos e hipóteses acerca 

da leitura e da escrita; aos alunos inclusos nas classes regulares reduzidas, há ainda 

as adequações curriculares pertinentes às suas necessidades. 

A avaliação das turmas de Educação Infantil dar-se-á, entre outras, pela 

observação criteriosa do desenvolvimento da criança, levando-se em consideração os 

eixos descritos no Currículo em Movimento da Educação Infantil. Elaboração de 

relatórios de desenvolvimento semestrais onde há parâmetros estabelecidos pelo 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e do Currículo em Movimento 

para a Educação Infantil. 

A avaliação das turmas de Classes Especiais dar-se-á, entre outras, pela 

observação criteriosa do desenvolvimento da criança, levando-se em consideração os 

eixos descritos no Currículo em Movimento do Ensino Especial, das Séries Iniciais e 

Educação Infantil (quando for o caso), e do Currículo Funcional, atendendo ao 

preenchimento criterioso dos documentos específicos dos estudantes das Classes 

Especiais, como o PPI (Planejamento Pedagógico Individual) ou das Adequações 

Curriculares, igualmente quando for o caso. 

O Conselho de Classe é um colegiado de professores, de uma determinada 

turma, com objetivo primordial de acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e de aprendizagem. Sua regulamentação está presente no Regimento Escolar 

das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O 

Conselho de Classe como espaço de avaliação: 

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da 

avaliação formativa é — ao mesmo tempo — espaço de 

planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto 

Político-Pedagógico da escola. É a instância em que se 

encontram e podem entrelaçar-se os três níveis da avaliação: 

aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala, sendo 

um momento privilegiado para autoavaliação da escola (LIMA, 

2012). Quando o Conselho de Classe consegue refletir sobre os 

índices de desempenho, sobre o espaço da coordenação 
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pedagógica, sobre os projetos e demais atividades realizadas no 

âmbito da escola e das salas de aula, sobretudo com vistas às 

aprendizagens de todos, potencializa sua caminhada na direção 

da avaliação aqui defendida e consegue promover a desejada 

autoavaliação da escola. (SEEDF, 2018a, p. 44) 

O Conselho de Classe é um importante instrumento de avaliação e/ou 

acompanhamento, uma vez que é composto pelos professores do seguimento em 

pauta, o professor regente da referida turma, Equipe Especializada, SOE, Sala de 

Recurso, Coordenação Pedagógica e Gestão, onde há diálogos sobre as 

aprendizagens de cada estudante, seus avanços e desafios, bem como registrados 

em ata e com alternativas de intervenção, já implementadas pelo professor, como 

também sugeridas pelo Conselho. Nesse espaço, há os devidos encaminhamentos 

de ações e solicitações de feedback do que já foi realizado/solicitado aos devidos 

responsáveis. Há o acompanhamento do processo de desenvolvimento, bem como 

de seu acompanhamento escolar por parte dos familiares, como número de faltas, 

atividades realizadas e acompanhamento médico, quando necessário. 

A Equipe Gestora acompanhará o rendimento dos estudantes e da turma, por 

meio de instrumento próprio, a fim de oferecer apoio ao trabalho pedagógico e sugerir 

formas de intervenção no rendimento. Tal acompanhamento atende ao acordado pela 

equipe gestora e GDF por meio do termo de compromisso da gestão democrática, de 

acordo com as orientações da SEEDF acerca dos Ciclos/Currículo em Movimento – 

de acordo com as orientações da SEEDF acerca dos Ciclos/Currículo em Movimento. 

Para que a avaliação consiga compreender o que de fato está sendo proposto 

no processo de ensino e aprendizagem, a avaliação na UE segue as quatro etapas 

das orientações da SEEDF (2014, p. 32-33): 

• Diagnóstico: ação que será a base para o planejamento do 

professor e subsidiará a elaboração de estratégias pedagógicas 

como os Reagrupamentos e o Projeto Interventivo, bem como 

justificará possíveis avanços e outras ações didáticas cotidianas; 

é caracterizado pela definição e utilização de diferentes 

procedimentos e instrumentos avaliativos.  

• Registros: etapa que dará visibilidade e materialidade ao 

trabalho pedagógico. Consiste na descrição e organização dos 
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dados que possibilitam tornar visíveis as necessidades de 

aprendizagens e orientar o planejamento, a elaboração e 

execução das intervenções didático-pedagógicas necessárias ao 

avanço. Podem ser realizados de diversas formas como os 

portfólios, os diários de bordo, as fotos, as planilhas de 

acompanhamento da turma, os gráficos de rendimento, os 

relatórios, entre outros. 

• Análise: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos 

nos registros. É a etapa onde o professor e a equipe pedagógica 

refletem sobre o que se apresenta nos dados coletados, 

observando o que foi aprendido pelos estudantes. Nesse 

momento de análise busca- se a elaboração de intervenções para 

(re)orientar as ações de ensino em função das necessidades de 

aprendizagem.  

• Planejamento e execução das intervenções didático 

pedagógicas: caracteriza-se pela tomada de atitudes em relação 

às necessidades levantadas. Etapa para a elaboração do 

planejamento, considerando o “para quê”, “o quê” e “como fazer”, 

por meio das sequências didáticas e/ou projetos de trabalho, 

Reagrupamentos e outros, fechando assim, o processo de 

avaliação formativa: diagnóstico, registro, análise e intervenção. 

Avaliação em larga escala ou em rede 

“É a avaliação do desempenho dos estudantes por equipes externas, realizada 

pelo próprio sistema de ensino e/ou em nível nacional, como a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA), Provinha Brasil e a Prova Brasil”. (SEEDF, 2014, p. 30). Nesse 

sentido é um processo que inclui a participação de todos, na idealização e na 

aplicação e leitura dos dados que serão gerados para melhor orientar as práticas dos 

professores em sala de aula: 

Esse processo avaliativo necessitará da participação ativa dos 

docentes desde sua concepção, elaboração de itens, bem como 

na discussão dos resultados, o que possibilitará o repensar de 

práticas pedagógicas, garantindo no processo avaliativo a 

característica colaborativa e integradora dos professores. O 

Currículo em Movimento da Educação Básica (2014) oferece os 
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elementos para elaboração dos instrumentos e será o ponto de 

partida e de chegada para esse sistema avaliativo. Assim, o 

encontro entre o contexto, a avaliação, seus resultados e uma 

nova condução para o efetivo processo de aprendizagem tornará 

concreto e plausível o trabalho para o alcance dos direitos à 

educação pública de qualidade. Na busca contínua de uma 

educação para a sustentabilidade e de agilidade no retorno dos 

resultados, os testes para o Acompanhamento do Desempenho 

Escolar dos Estudantes serão realizados em dois períodos 

distintos, de maneira informatizada, gerando, neste caso e em 

tempo real, o retorno para o estudante, para os docentes e toda a 

equipe de gestão que precisam reorientar ou ratificar suas 

práticas a partir do que poderá proporcionar a análise dos 

resultados decorrentes dessa avaliação. (SEEDF, 2018a, p. 61) 

Este é o terceiro nível da avaliação, reunidos esforços de redes de ensino na 

tentativa de avaliar os níveis de proficiência de um país, estado e/ou município. O 

primeiro é a de aprendizagem – realizada pelo professor com os estudantes. O 

segundo é a avaliação institucional – avaliação da escola por ela, sendo a Proposta 

Pedagógica o ponto de partida e de chegada.  

A avaliação em larga escala ou em rede é desenvolvida pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), do Ministério da Educação, por meio do 

Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (MEC/INEP). Os dados fornecidos 

por esse nível são interpretados e analisados por equipes da SEEDF e enviados às 

escolas para que, orientadas pelo setor responsável pela temática da Secretaria, 

incorporem esses dados aos já registrados, façam análises e promovam as ações que 

fortaleçam o trabalho da escola.  

Essa é uma das funções da avaliação da escola por ela própria, quando 

reconhece as ações exitosas e as que necessitam de melhoria. Aqui se dá o 

entrelaçamento da avaliação em larga escala e da avaliação para as aprendizagens, 

tendo a avaliação institucional como a mediadora, como defendem (Freitas et al, 

2009). Todos os momentos coletivos da escola, os dados fornecidos pelo trabalho de 

sala de aula, os advindos da avaliação em larga escala e os do SIPAEDF são 

confrontados e analisados: este é o ápice da avaliação educacional.  
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Contudo, a atividade não para. Um plano de trabalho é construído com a 

participação dos sujeitos envolvidos no trabalho escolar com vistas à manutenção do 

que vem obtendo êxito e melhoria do que ainda não atingiu o esperado. Esse processo 

que promove as aprendizagens de todos os sujeitos caminha em busca da qualidade 

social da escola. Conforme Freitas et all (2009) esse é o segundo nível da avaliação 

e, portanto, mediador entre o nível anterior que se propõe avaliar para aprendizagem 

e o próximo nível que se destina realizar avaliação externa ou avaliação de redes.  

Quando a UE discute sobre os dados trazidos por agentes externos, quando 

esses dados servem para que a unidade escolar se localize em relação ao currículo e 

às aprendizagens dos estudantes, quando a instituição se reúne em conselho de 

classe, quando a escola se organiza para avaliar seus serviços prestados e seus 

objetivos contidos na função social está, portanto, realizando a avaliação do seu 

próprio trabalho ou a avaliação institucional. Registros em atas e outras formas de 

sistematizar essas ações podem auxiliar outros eventos da avaliação do trabalho da 

escola por ela mesma. A avaliação, na sala de aula, no nível institucional ou de redes 

(larga escala), não deve servir para o constrangimento das pessoas que a ela se 

submete. (SEEDFm 2018b) 

Avaliação Institucional 

A avaliação institucional de caráter pedagógico questionará e versará sobre o 

trabalho pedagógico (coordenação, projetos, intervenções, acompanhamento, 

material didático, atividades, rotina, organização curricular, avaliações de 

aprendizagem e outros relativos). Acontecerá durante as coordenações, reuniões de 

responsáveis e ainda em dias agendados, conforme calendário escolar. “É uma 

autoavaliação realizada por todos os envolvidos no processo educativo, tomando 

como referência o Projeto Político-Pedagógico da escola”. (SEEDF, 2014, p. 30) 

A avaliação institucional de caráter administrativo questionará e versará sobre 

a rotina e funcionamento da escola, quanto a organização do espaço físico, limpeza, 

conservação, segurança e manutenção, serviços de merenda escolar, portaria, 

secretaria e direção. Acontecerá durante as coordenações, reuniões de responsáveis 

e ainda em dias agendados, conforme calendário escolar.  

É o segundo nível da avaliação educacional. Possui dois formatos segundo a 

SEEDF (2018b, p. 22-23): 
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A) Autoavaliação praticada pela escola com a participação de 

todos os sujeitos que nela atuam (estudantes, professores, equipe 

gestora, de coordenação pedagógica, administrativa e de 

segurança, orientador educacional, pedagogo), assim como os 

pais/responsáveis e pessoas da comunidade que colaboram para 

o desenvolvimento das atividades. É uma avaliação do trabalho 

da escola por ela mesma, praticada de forma participativa. O seu 

Projeto Político-Pedagógico – PPP - é a referência para essa 

avaliação.  

B) Autoavaliação desenvolvida pela SEEDF, por meio do 

levantamento e da análise de informações coletadas junto às 

unidades escolares e a outros setores da própria instituição, tem 

o objetivo de identificar as ações que apresentam os resultados 

esperados e as que demonstram fragilidades, para que recebam 

o apoio necessário. O conjunto desses dados compõe o Sistema 

Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal 

(SIPAEDF).  

Os dados (resultados) de tais avaliações devem ser divulgados em murais para 

toda a comunidade conheça e possa acompanhar a implementação de ações 

institucionais. 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O trabalho didático/pedagógico será pautado nos documentos oficiais 

fornecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e/ou 

pelo Ministério da Educação (MEC), por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

- Séries Iniciais (PCNs), e Currículo em Movimento do Distrito Federal para a 

Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Inicias e Educação Especial. Currículo 

em movimento As Orientações Pedagógicas vigentes (OPs), as Diretrizes levando-se 

em consideração as características de nossa comunidade e necessidades de nosso 

cotidiano. 

Iremos trabalhar sob a perspectiva de Ações e Projetos Pedagógicos, onde os 

temas/conteúdos são expostos de forma multidisciplinar, os rumos são determinados 

pelo coletivo, por meio de ampla discussão, e se estabelece o processo avaliativo, ou 
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seja, serão avaliados o trabalho realizado pelos estudantes, pelo professor, o 

aprendizado significativo e os meios utilizados durante a execução. Os projetos estão 

detalhados no item 13. 

Os temas transversais e os valores humanos estão inseridos no dia-a-dia de 

nossa escola, uma vez que a partir de datas comemorativas, dias temáticos, semanas 

de conscientização, pontos de encontro, projetos e programas (que estão descritos 

logo à frente) que a escola organiza por meio do seu calendário escolar, pensando 

em idade/turma (Educação Infantil, BIA e 4ºs/5ºs Anos) são inclusos no planejamento 

do corpo docente para que possam ganhar profundidade e serem realmente 

abstraídos por toda a comunidade escolar. Além, de um conjunto de ações 

sistematizadas pelos professores ao estabelecer estratégias de forma interdisciplinar 

(que estimule autonomia, senso crítico, estético, criatividade, diálogo) para abordar 

cada componente curricular dialogando, em prol do desenvolvimento dos processos 

de ensinar e aprender de cada turma, nos espaços de coordenação coletivas e 

individuais. Desta forma, acreditamos trilhar caminhos de descoberta, onde a vivência 

e reflexão sobre a caminhada podem nos conduzir a novos horizontes. 

As adequações e/ou adaptações curriculares propostas pelo MEC/ SEEDF e 

previstas nas Orientações Pedagógicas para o Ensino Especial, visam promover o 

desenvolvimento e a aprendizagem de estudantes que apresentam necessidades 

educacionais especiais, tendo como referência a elaboração do projeto pedagógico e 

a implementação de práticas inclusivas no sistema escolar; esta surgiu como 

“resposta às demandas de aprendizagem de um número elevado de estudantes 

prejudicados pela massificação existente na educação formal decorrentes da 

homogeneização da ação pedagógica e da rigidez dos currículos.” (GDF, OP. 2010 p. 

39). Assim, devem basear-se nos seguintes aspectos: 

 Atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o processo de 

ensino- aprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais dos estudantes;  

 Identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a 

priorização de recursos e meios favoráveis à sua educação; 

 Adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, em 

lugar de uma concepção uniforme e homogeneizadora de currículos; 
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 Flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola para 

atender à demanda diversificada dos estudantes; 

 Possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e 

outros não convencionais, para favorecer o processo educacional.  

De acordo com tais diretrizes, os critérios de adaptação curricular são 

indicadores do que os estudantes devem aprender, de como e quando aprender, das 

distintas formas de organização do ensino e de avaliação da aprendizagem com 

ênfase na necessidade de previsão e provisão de recursos e apoio adequados. 

As abordagens referentes aos temas transversais como educação para a 

diversidade, cidadania e educação para os Direitos Humanos e educação para a 

sustentabilidade estão sendo trabalhados em conjunto com a Equipe Especializada, 

SOE, Coordenação Pedagógica e projetos/programas nos quais nossa escola está 

inserida, projetos da rede na parceria com o poder público e/ou da iniciativa privada, 

como descritos no item 13. Constam também nos planejamentos anual/bimestral 

elaborados pelos professores/coordenação pedagógica, integrando o Currículo em 

Movimento de cada etapa/modalidade por ano/série, e demais diretrizes da Educação 

Básica, Ensino Fundamental – Anos Iniciais.  

Matriz curricular 

Educação Infantil 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

1º Ciclo 

Eixos Integradores – Cuidar e Educar / Brincar e Interagir 

Campo de Experiência – O eu, o outro e o nós 

Eixos Integradores – Cuidar e Educar / Brincar e Interagir 

Campo de Experiência – Corpo, gestos e movimentos 

Eixos Integradores – Cuidar e Educar / Brincar e Interagir 

Campo de Experiência – Traços, sons, cores e formas 

Eixos Integradores – Cuidar e Educar / Brincar e Interagir 

Campo de Experiência – Escuta, fala, pensamento e imaginação 

Eixos Integradores – Cuidar e Educar / Brincar e Interagir 

Campo de Experiência – Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Eixos Integradores – Alfabetização/Letramentos/Ludicidade 

2º Ciclo – 1º e 2º Blocos 

Lingua

gens – 

Língua 

Portug

uesa 

Lingua

gens – 

Arte: 

arte 

visuai

s 

Lingua

gens – 

Arte: 

teatro 

Lingua

gens – 

Arte: 

dança 

Lingua

gens – 

Arte: 

músic

a 

Lingua

gens – 

Educa

ção 

Física 

Lingua

gens – 

Matem

ática 

Ciên

cias 

da 

Natur

eza 

Ciênci

as 

Huma

nas - 

Geog

rafia 

Ciênc

ias 

Huma

nas - 

Histó

ria 

Ensin

o 

Religi

oso 

 

11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Composição Administrativa 

Direção: o diretor e o vice-diretor são responsáveis pela aplicação da legislação 

de ensino vigente e pelas normas administrativas, bem como pelo cotidiano escolar, 

gerenciando-a em seus aspectos físico, humano e financeiro, propiciando as 

condições de funcionamento e buscando a qualidade pretendida pela instituição 

pública local.  

Secretaria: responsabiliza-se pelo registro da vida escolar dos alunos e pelos 

serviços de escrituração da escola. Funciona diariamente, de 8h ás 17h. 

Órgãos Colegiados: O Conselho Escolar e a Associação de Pais e Mestres 

(APM) são órgãos consultivos e deliberativos de apoio ao gerenciamento da escola. 

São compostos por representantes de todos os segmentos da escola. 

Equipe de Atendimento/ Apoio à Aprendizagem: tem como objetivo promover a 

melhoria da qualidade do processo ensino e aprendizagem aos estudantes que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e/ ou necessidades educacionais 

especiais, por meio do serviço de apoio psicopedagógico especializado a estudantes, 

professores e família, nas seguintes áreas: Pedagogia e Psicologia. 

O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF 

constitui-se um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, 
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composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este 

serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das 

instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do 

desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de 

sucesso escolar. 

Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da EEAA 

deverá ser direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas 

preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais 

instâncias pedagógicas da instituição educacional. 

O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº 254 de 12/12/2008, 

embora a prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com base 

nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros documentos 

balizadores de políticas do MEC. 

A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, no âmbito 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, objetiva a superação das 

dificuldades encontradas no processo de ensino e de aprendizagem, por meio da 

consideração das múltiplas variáveis que podem interferir no desempenho acadêmico 

dos alunos, com e sem necessidades educacionais especiais. 

As Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem constituem-se em um 

serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por 

profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia, em articulação com os 

profissionais da Orientação Educacional e do Atendimento Educacional 

Especializado, visando ao sucesso escolar do estudante, conforme Portaria 445/2016 

SEEDF. 

 O serviço tem por objetivo a promoção da melhoria da qualidade do processo 

de ensino e de aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e 

interventivas, compreendidas como o desenvolvimento que facilite e incentive a 

construção de estratégias de ensino tão diversificadas quanto forem as possibilidades 

interativas de aprendizagem; promova a reflexão e a conscientização de funções, 

papéis e responsabilidades dos sujeitos que atuam, de forma relacional, no cotidiano 
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da escola, e busque, com a equipe escolar, a superação dos obstáculos à apropriação 

do conhecimento (Marinho-Araújo e Almeida, 2005 - Orientação Pedagógica do 

SEAA, 2010). 

A Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

pauta três principais fundamentos teóricos que apresentam pressupostos para 

subsidiar as ações acerca das reflexões do desenvolvimento humano e de suas 

implicações com o contexto educacional: 

 

 

 

 

A 

necessidade de compreender melhor como o homem se desenvolve, considerando os 

seus diversos aspectos (cognitivo, motor, biológico, afetivo e social) apresenta-se 

como pressuposto do desenvolvimento humano, que é um fenômeno dinâmico e 

complexo de interações entre fatores biológicos, históricos e culturais ao longo do 

tempo e, pode-se dizer que, com a evolução das perspectivas teóricas, compreende-

se o ser humano como um ser ativo, que age sobre o mundo e que, por meio das 

relações sociais, transforma suas ações internamente. 

A perspectiva histórico-cultural aponta que as especificidades de cada sujeito 

são definidas em sua interface com o mundo, mediante experiências de 

aprendizagem, concluindo-se que o fato de aprender é que determina como o 

desenvolvimento vai se dar. Portanto, defende-se que o aprendizado não é o 

desenvolvimento, mas sim, o que permite que ele aconteça, na medida em que 

estimula os indivíduos a amadurecerem as suas potencialidades (Penna-Moreira, 

2007; Orientação Pedagógica do SEAA, 2010). 

Sob a luz da perspectiva histórico-cultural, possibilitou-se uma nova concepção 

acerca do homem, segundo a qual ele se desenvolve por meio de uma interação ativa, 

dinâmica e constante entre fatores interno s e externos a ele, construindo-se 

Evolução das Concepções 
sobre Desenvolvimento 

Humano

Desenvolvimento de 
Competências

Perspectiva Histórico-
Cultural
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histórico e subjetivamente, mediante interações com o meio, e, principalmente com 

outras pessoas (Barbosa, 2008; Orientação Pedagógica, 2010). 

Portanto, por intermédio do próprio ato de viver, o homem transforma a 

natureza e é por ela transformado. 

Para Perrenoud (2000), o termo competência se define como "uma capacidade 

de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, 

mas sem limitar-se a eles". Para o autor, as competências não são propriamente os 

conhecimentos, mas servem-se deles, utilizando-os, mobilizando-os, relacionando-os 

e ampliando-os, mediante análise de quais são as ações necessárias a determinadas 

situações. Portanto, o conceito de competência extrapola a memorização ou 

reconhecimento das técnicas e teorias específicas de cada área de saber, uma vez 

que o que lhe caracteriza são os "relacionamentos, interpretações, interpolações, 

inferências, invenções, em suma, complexas operações mentais cuja orquestração só 

pode construir-se ao vivo, em função tanto de seu saber e de sua perícia quanto de 

sua visão da situação". 

Segundo Luria (1990), a estrutura da atividade cognitiva não permanece 

estática ao longo das diversas etapas do desenvolvimento histórico, pois as formas 

mais importantes de processos cognitivos, como percepção, generalização, dedução, 

raciocínio, imaginação e autoanálise da vida interior, variam quando as condições da 

vida social mudam e quando rudimentos de conhecimentos são adquiridos. 

A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem pauta-se em 

três dimensões concomitantes e contextualizadas: 
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O PAIQUE (GDF, 2009) constitui-se como uma alternativa à forma tradicional 

de enfrentamento das queixas escolares, cuja atuação centralizava-se, de forma 

praticamente exclusiva, no atendimento aos alunos sem a consideração de que os 

professores seriam participantes importantes desse processo de intervenção. 

Conforme imagem os níveis de intervenção são Escola, Família e Aluno. As 

intervenções iniciam-se junto ao professor e escola, se necessário, família e se 

necessário, aluno. 

 

 

Atuação da 
EEAA 

Mapeamento 
institucional 

Assessoria ao trabalho 
coletivo 

 

Acompanhamento do 
processo de ensino e 

aprendizagem 

P.A.I.Q.U.E 
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As ações desenvolvidas pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

devem estar norteadas, planejadas e embasadas pelos documentos oficiais da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O direcionamento institucional, 

preventivo e avaliativo das ações deve estar em consonância, além da Orientação 

Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, com o suporte 

didático-pedagógico e teórico-metodológico do(as): (a) Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Distrito Federal em suas respectivas modalidades; (b) Diretrizes 

de Avaliação Educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala; (c) 

Regimento Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal; (d) Orientação 

Pedagógica do Serviço de Orientação Educacional; (e) Orientação Pedagógica do 

Ensino Especial; (f) Estratégia de Matrícula da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal; entre outros. 

Serviço de Orientação Educacional: participa de forma efetiva na tomada de 

decisões dentro da escola, conselhos de classe, representatividade e exercício da 

cidadania. Acompanhar e estimular o desenvolvimento afetivo, cognitivo e 

comportamental do aluno, levando em consideração as relações interpessoais com 

colegas e professores. O acompanhamento abrange a busca de estratégias e/ou 

encaminhamentos que se fizerem necessários. 

Os estudantes em sua maioria residem próximos a Escola, nas quadras 01 e 

02 do Setor Norte do Gama e no Condomínio Residencial Paraíso área próxima ao 

Setor Norte do Gama-DF.  

A escola é inclusiva. Atende nas modalidades de Educação Infantil (1º e 2º 

período), Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) Classe Especial TGD  e 

Educação Integral. Possui 22 turmas e atende nos turnos matutino e vespertino. A 

Escola Classe 15 no último resultado do índice de desenvolvimento da Educação 

Básica-IDEB, realizado em 2015 obteve nota final 6.1. A  meta Brasil era 5,2. O 

aumento desse índice é fruto das ações desenvolvidas junto ao corpo docente e 

consequentemente do trabalho Pedagógico realizado em sala de aula com o objetivo 

de alcançar os melhores indicadores na promoção de uma educação de qualidade. 

Os projetos pedagógicos são pensados, elaborados e executados a fim de 

elevar a qualidade da educação oferecida aos estudantes da E.C 15 do Gama. São 

complementos à base comum do currículo e podem ser executados durante as cinco 

horas letivas ou acoplamento da Educação Integral. Versão sobre prática desportiva, 
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expressão artística, reforço escolar, educação ambiental, desenvolvimento 

sustentável, desenvolvimento da cultura brasileira.  

Entre os projetos:  mediação de conflitos/ cultura de paz na escola, canto e 

ritmo, sala de leitura, somos amor, nossa gente ( festa junina), saúde, conhecendo o 

corpo, valores e movimento para cidadania, ponto de encontro, vídeo bullying, 

transição de modalidade de ensino, grupo de pais ( roda de conversa), outros. 

Como objetivos prioritários:  

Buscar uma maior qualidade na educação proposta aos nossos educandos; 

Elevar os índices do IDEB; 

Reduzir o percentual de retenção e evasão escolar.;  

Promover momentos de reflexões com funcionários para fortalecer as relações 

humanas.;   

Criar projetos que favoreçam a aprendizagem e melhorem o rendimento 

escolar.;  

Proporcionar melhores condições de atendimento aos alunos com deficiência; 

Realizar eventos culturais que intensifique a participação da comunidade local;.  

Realizar bimestralmente reflexões para avaliação e auto avaliação, visando 

possíveis mudanças; 

Implantar projetos de prevenção às drogas e a violência com a participação da 

comunidade; 

Desenvolver projeto para construção de hábito de leitura e conhecimentos 

gerais;  

Reunir os diversos segmentos para discutir e elaborar a Proposta Pedagógica 

do ano letivo de 2020. 

Como objetivos da Orientação Educacional para 2020 

Pedagogo – Orientador Educacional 

A orientação educacional integra-se ao trabalho pedagógico da instituição 

educacional e da comunidade escolar na identificação, na prevenção e na superação 

de conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno, tendo como pressupostos 
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o respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à 

democracia da participação e à valorização do aluno como ser integral. 

Promover ações de enfrentamento a violência; 

Desenvolver ações educativas de resposta não-violenta aos conflitos com as 

famílias e os estudantes; 

Possibilitar a ampliação de espaços de interação por meio de atividades de 

maneira reflexiva e participativa, visando resgatar e despertar o interesse dos pais  em 

aprender e proporcionar condições para que os seus filhos sejam capazes de possuir 

autonomia frente ao conhecimento construído socialmente , fortalecendo junto a 

escola um vínculo e possibilitando um melhor resultado no processo ensino 

aprendizagem.; 

Desenvolver ações interventivas visando minimizar o impacto da transição 

escolar-mudança de modalidade de ensino- na vida do estudante. Espera-se que o 

desenvolvimento destas atividades interventivas possibilitem atenuar as dificuldades 

vivenciadas por alunos que se encontram em processo de transição de modalidade 

de ensino e de escola, auxiliando-os no processo de adaptação e a reagirem de forma 

positiva às transformações internas e externas advindas dos desafios iminentes da 

nova etapa conquistada a série subsequente;  

Levar o aluno a identificar as emoções principais, presentes nos diferentes 

grupos que convive e trabalhar a administração dessas emoções para que diante de 

uma frustração, saibam conduzir suas reações de uma forma mais saudável, 

buscando também trabalhar a prevenção à automutilação e ao suicídio, utilizando 

linguagem adequada à faixa etária. 

Em momento coletivo de construção do Projeto Pedagógico da escola, junto 

aos docentes, foi definido como aspecto de ação a aproximação com as famílias e a 

promoção de valores de cultura de paz, tendo em vista a busca e a necessidade de 

uma aprendizagem e desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais dos 

estudantes. 

O Plano Distrital de Educação em sua estratégia 7.7 fortalece a relevância “de 

combater à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas 

à formação dos profissionais de educação para detecção dos sinais de suas causas, 

como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências 
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adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar 

dotado de segurança para a comunidade”, sendo portanto uma justificativas para os 

objetivos elencados no presente Plano de Ação da Orientação Educacional, articulado 

com a EEAA  e AEE. 2.35 – Fomentar ações pedagógicas que promovam a transição 

entre as etapas da educação básica e as fases do ensino fundamental e que gerem 

debates e avaliações entre os profissionais da educação sobre a organização escolar 

em ciclos e a organização do trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da 

educação. 1.11 – Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na educação infantil, preferencialmente os beneficiários de 

programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância. 4.18 – Apoiar 

ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional dos educandos 

com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude.2.17 Promover e 

fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social, políticas 

de promoção da saúde integral das crianças e dos adolescentes matriculados no 

ensino fundamental, considerando sua condição peculiar de desenvolvimento e as 

especificidades de cada sujeito, Favorecer a parceria família escola. 

Sala de Recursos: é um programa de atendimento educacional especializado 

complementar, que realiza o apoio a inclusão escolar para estudantes com 

necessidades educacionais especiais inclusos em classes comuns reduzidas, no 

turno contrário ao da aula.  

A Resolução nº 04/2009 do CNE/CEB institui as Diretrizes 

Operacionais para Atendimento Educacional Especializado 

em Educação Básica, definindo a institucionalização do 

atendimento educacional especializado e a necessidade de 

que o mesmo passe a integrar o projeto político pedagógico 

da escola, prevendo a participação da família e a elaboração 

de Plano de Atendimento Educacional Especializado - AEE 

por parte de professor especializado.(GDF, 2013. Ed. 

Especial. p16) 
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A Sala de Recursos da EC15 do Gama ocorre com atuação generalista onde 

“destina-se ao atendimento educacional especializado dos estudantes com deficiência 

intelectual/ mental, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno global do 

desenvolvimento.” (GDF, OP. 2010. p.79). As outras necessidades educacionais 

como deficiência visual, auditiva, surdo-cegueira e altas habilidades/superdotação são 

atendidos em Sala de Recursos específicas, o qual não é o caso dessa IE.  

A Sala de Recursos da EC15 do Gama funciona desde o ano de 2007 e foi 

criada diante da necessidade e demanda em atender os alunos com deficiência 

inclusos em classes regulares, reduzidas ou comuns. 

As principais atribuições do professor da sala de recursos generalistas, 

elencados nas Orientações Pedagógicas do Ensino Especial (GDF, OP. 2010) são: 

 proporcionar ao estudante o conhecimento de seu corpo, levando-o a usá-lo 

como instrumento de expressão consciente, na busca de sua independência e 

na satisfação de suas necessidades; 

 mediar ações junto ao profissional de Educação Física do Centro de Ensino 

Especial para orientar o professor regente quanto às atividades que devem ser 

desenvolvidas no aspecto motor; 

 operacionalizar as complementações curriculares específicas necessárias à 

educação dos estudantes com deficiência física, no que se refere ao manejo 

de materiais adaptados e à escrita alternativa, quando necessário; às vivências 

de mobilidade e de acesso aos espaços da instituição educacional e às 

atividades da vida diária que envolvam a rotina escolar, dentre outras; 

 introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível, identificando o 

melhor recurso da tecnologia assistiva que atenda às suas necessidades, 

considerando a sua habilidade física e sensorial atual, bem como capacitá-lo 

para o uso independente do computador; 

 garantir o suprimento de material específico de comunicação aumentativa e 

alternativa (pranchas, cartões de comunicação, vocalizadores, dentre outros) 

que atendam à necessidade comunicativa do estudante no espaço escolar; 

 adaptar material pedagógico (jogos, livros de histórias) com a simbologia 

gráfica e construir pranchas de comunicação temáticas para cada atividade, 

com o objetivo de proporcionar a apropriação e o aprendizado do uso do 

recurso de comunicação e a ampliação de vocabulário de símbolos gráficos; 
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 ampliar o repertório comunicativo do estudante, por meio de atividades 

curriculares e de vida diária; 

 fundamentar o trabalho na adaptação do ambiente por meio de sua 

organização, facilitando a compreensão da criança em relação à sala de aula; 

 orientar os professores regentes para organizar contexto educativo que 

favoreça a atenção e a concentração dos estudantes nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula, observando os seguintes cuidados: sentá-los 

na primeira fila, falar seu nome várias vezes durante a aula e verificar seus 

cadernos para certificar-se de que estão executando as tarefas; 

 organizar os materiais que serão utilizados, para que o estudante compreenda 

o que necessita fazer; 

 identificar a sala de recursos de modo que o estudante possa se dirigir sozinho 

ao local de atendimento; 

 começar com tarefas curtas e utilizar-se de pouco material, para, 

gradativamente, proceder ao aumento de sua complexidade, de modo a 

proporcionar a necessária segurança emocional; 

 identificar a existência de fatores desencadeantes de problemas de 

comportamento; 

 incentivar a comunicação do estudante, colocando à sua disposição 

mecanismos que lhe possibilitem pedir o auxílio que necessitar. 

Portanto, o profissional de Educação Especial envolvido com 

o atendimento de estudantes em salas de recursos, para 

garantir o desenvolvimento curricular, deverá também 

subsidiar atividades pedagógicas de unidades escolares a 

partir de atividades de formação, orientando professores e 

coordenadores pedagógicos, no que se refere ao processo 

de ensinar e aprender em uma perspectiva inclusiva para 

efetivação de uma prática profissional formal inclusiva, 

flexibilizando o currículo e desenvolvendo avaliações para a 

diversidade... (GDF, 2013. Ed. Especial. p20) 

Os alunos atendidos pela sala de recursos, recebem um cronograma 

específico, que são enviados aos pais e/ou responsáveis. É de responsabilidade da 

família trazer e buscar a criança em turno contrário ao da aula na Sala de Recursos, 

cujo atendimento individualizado varia de 50 a 60 minutos. Normalmente os alunos 
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são atendidos 3 vezes na semana. São atendidos atualmente alunos do 1º ao 5º ano, 

eventualmente se faz um atendimento, diante da necessidade, para alunos da 

Educação Infantil, quando diagnosticados.  

A Sala de Recursos não faz atendimento direto aos alunos das Classes 

Especiais. 

No ano de 2020, a Sala de Recursos atende 5 alunos da própria escola e 6 

alunos da Escola Classe 21 do Gama totalizando 11 alunos das 2 escolas. 

Corpo Docente: são os professores na escola. Estes acompanham a criança 

em seu dia-a-dia orientando-a nas atividades. 

Equipe Administrativa: são os porteiros, merendeiros, vigias e auxiliares de 

limpeza e conservação. Estes educadores são responsáveis por boa parte da 

organização e estrutura da escola. 

Monitores: denominados Técnico de Gestão Educacional- Monitor e Educador 

Social voluntário para a educação especial, cujas principais atribuições consistem em: 

executar, sob orientação da equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e estímulo 

de crianças; participar de programas de treinamento; executar outras atividades de 

interesse da área. 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Nossa Proposta Pedagógica precisa ser acompanhada, ou seja, uma 

observação sistemática das ações proposta no projeto, e para isso, é necessário 

termos instrumentos que possibilite tal ação. Para essa finalidade elencamos alguns 

instrumentos e procedimentos que nos auxiliam no processo de acompanhamento: 

fichas, questionários, encontros, assembleias, reuniões e grupos de estudo. Nessa 

perspectiva a própria SEEDF estabelece por meio do calendário escolar dias para 

avaliação do trabalho da escola com a comunidade, a cada ano letivo. Assim, 

podemos revisar, replanejar e reforçar aspectos que merecem ser potencializados 

para o alcance dos objetivos traçados nessa proposta. (GDF, 2013). 

No aspecto da avaliação, momento de quando iremos fazer a apreciação dos 

resultados parciais e finais do Projeto Pedagógico, confrontando-os com os objetivos 

e ações definidas, com vistas a análise das causas do sucesso ou insucesso do 
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trabalho pedagógico para sua reorganização, iremos realizar: a implementação do 

projeto que será avaliada no início e término do ano letivo, bem como cada conjunto 

de ações estabelecidas nos Planos de Ação ao final do semestre.  

Assim, teremos os espaços das Coordenações Pedagógicas, das reuniões 

ordinárias do Conselho de Classe, do Conselho Escolar e das avaliações 

institucional/dia letivo temático como momentos imprescindíveis para tal atividade do 

nosso projeto.  

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

BIDOCÊNCIA: educação colaborativa  

Objetivo (s): Promover educação colaborativa entre professores dos 5ºs anos 

do Ensino Fundamental oportunizando vivência com mais de um professor lecionando 

disciplinas/conteúdo específicos a todos os estudantes dos 5ºs anos numa 

preparação ao 6º ano. Integrar os professores dos 5ºs anos num planejamento 

coletivo a todas às turmas, distribuídos por disciplinas/conteúdos. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): disciplinas/conteúdos por 

professores, grade horária específica, planejamento coletivo, ações integradas para 

todos os 5º anos, organização do trabalho pedagógico por disciplinas, passeios – 

saídas de campo, encontros de formação. 

 Duração/ frequência: durante todo o ano letivo; 

 Ano (s)/ Turma (s) alvo: estudantes do 5º ano; 

 Recursos: 

 Humanos: professores dos 5ºs anos, gestão e coordenação pedagógica; 

 Materiais: recursos audiovisuais, salas de aula, material pedagógico – 

diversos. 

Canto e Ritmo (Cantata de Natal) 

 Objetivo (s): oferecer formação musical, por meio de coral de sons e gestos; 

estimular a ludicidade no trabalho pedagógico. 
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 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): estudo de técnicas vocais; 

fomentação do senso artístico/ musical; trabalhos para a associação da melodia ao 

movimento; reconhecimento do corpo como forma de expressão; apresentação de 

Cantata de Natal no final do ano letivo. 

 Ano (s)/ Turma (s) alvo: educação infantil; ensino fundamental anos iniciais; 

educação integral. 

 Recursos: 

 Humanos: 1 coordenador da Educação Integral (40 h); 3 monitores para 

cada turno; 

 Materiais: aparelho de som;  

 Observações: os monitores e coordenação da Educação Integral serão os 

orientadores do trabalho e/ ou voluntários da comunidade. 

 

Educação Integral  

 Objetivo (s): aumentar as possibilidades pedagógicas, principalmente as de 

sensibilização sobre temas específicos (respeito à diversidade, promoção da cultura 

popular etc.). 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): apresentação de peças/ contos 

populares; trabalho sobre entonação e postura; oficinas sobre concentração e 

memorização. 

 Ano (s)/ Turma (s) alvo: turmas de 1º ao 5º anos; 

 Recursos: 

 Humanos: Monitores da Educação Integral; 

 Materiais: cenários diversos; figurinos; aparelho de som; jogo de luz. 

 

Sala de Leitura 

 Objetivo (s): promover o gosto/ prazer pela leitura; reconhecer o sujeito 

sócio-histórico como construtor da língua; divulgar a cultura escrita; incentivar a 
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produção literária; estimular a ludicidade no trabalho pedagógico; favorecer o 

letramento. 

 Atividade(s) a ser(em) desenvolvida(s): realização, por meio de atividades 

planejadas, do encontro leitor e texto; reconhecimento do sujeito sócio-histórico como 

construtor da língua; divulgação da cultura escrita; incentivo a produção literária; 

promoção da ludicidade no trabalho pedagógico; formação de gibiteca; visita de 

autores para aproximação significativa.  

 Ano (s)/Turma (s) alvo: educação infantil; ensino fundamental anos iniciais; 

 Recursos: 

 Materiais: livros diversos; material para confecção de cartazes e outros 

recursos visuais; dvd, cd, gibis e outros. 

 Subprojetos a serem executados pelos professores regentes e 

coordenadores;  

 Subprojetos; Hora da Leitura: Toda terça feira (8h e 13h30min.) a escola lê 

por 30 minutos; Sacola Literária: os alunos levam livros para casa e depois fazem uma 

troca de experiências vividas. 

 

Nossa Gente (Festa Junina) 

 Objetivo (s): homenagear os brasileiros que contribuem ou contribuíram 

para a formação, divulgação e valorização da cultura nacional; despertar o sentimento 

de cultura nacional nos estudantes; valorizar a cultura popular.  

 Temática dos anos: 

 2010 – O Torcedor  Brasileiro; 2011 – Literatura de Cordel; 2012 – Distrito 

Federal – Capital Cultural; 2013 – Literatura Infantil Brasileira; 2015- Maurício de 

Souza; 2016 – Sítio do Pica-pau Amarelo; 2017 – Romero Britto; 2018 – Aniversário 

de 50 anos da EC 15 fundada nos anos 60, Tema: anos 60; 2019 – Braulio Bessa.  

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): estudo sobre a (s) pessoa (a) e 

seu feito; exposição de obras (telas, músicas, danças, peças etc.); construção de 

visão crítico-histórica da obra em questão; trabalho multidisciplinar, utilizando o tema 

central. 
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 Gincana da Amizade 

 Ano (s)/ Turma (s) alvo: toda a escola. 

 Recursos: 

 Humanos: toda a comunidade escolar; 

 Materiais: a definir de acordo com a temática. 

 Observações: os professores regentes, coordenadores e supervisor 

pedagógico serão os orientadores do trabalho. 

 

Saúde, conhecendo o corpo, valores e movimento para a cidadania 

 Objetivo (s): Fornecer informações sobre a sexualidade; construir espaço 

de reflexões e questionamentos sobre posturas, tabus, crenças e valores a respeito 

de relacionamentos e comportamentos sexuais. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): realização de oficinas sobre 

Orientação Sexual; 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: Estudantes e famílias. 

 Recursos: 

 Humanos: 1 professor orientador; 1 pedagogo; e 1 psicólogo;  

 Materiais: Televisão, dvd, papel pardo, pincéis atômicos, mapas do 

corpo humano, espelho e outros. 

 

Projeto de Leitura 

 Objetivos: Proporcionar ao estudante momentos de leitura na escola com seus 

colegas e em casa coma família. 

 Atividades a serem desenvolvidas: Empréstimo de livros ao estudante. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: Estudantes e famílias ´ 

 Materiais: sacolas, livros, fichas de controle de empréstimos, fichas de 

avaliação do trabalho. 

 

Semana de Educação para a Vida (Lei n.º 11.988, de 27 de julho de 2009) 
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 Objetivo (s): discutir temas como ecologia, meio ambiente, educação para 

o trânsito, sexualidade, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, direito do 

consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): Debates, exposições, 

apresentações teatrais, palestras etc.; 

 Duração/frequência: Anualmente no mês de maio, de acordo com 

calendário da SEEDF. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: Comunidade Escolar. 

 Recursos: 

 Humanos: Equipe docente; EEAA; SOE.  

 Materiais: livros, cartilhas, vídeos, parcerias, murais, comunicados, 

cartas, fotos etc. 

 

Mediação de Conflitos/ Cultura de Paz na Escola7 

 Objetivo (s): discutir temas como bulliyng nas escolas e nas ruas; respeito 

ao próximo; tolerância entre outros. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): Debates, exposições, 

apresentações teatrais, palestras etc.; 

 Duração/ frequência: semestralmente. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: Comunidade Escolar. 

 Recursos: 

Humanos: Equipe docente; EEAA; SOE. 

Materiais: livros, cartilhas, vídeos, parcerias, murais, comunicados, 

cartas, fotos etc. 

 

FLIC – Feira literária e cultural  

                                                           
7 Necessidade expressiva do profissional Orientador Educacional (onde há carência nesta IE no ano 
de 2013) 
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 Objetivo (s): estimular a leitura e produções artísticas dos alunos e formação 

de leitores jovens, proporcionar a participação da comunidade escolar nas discussões 

literárias e a apreciação de obras de artes dos alunos. Propor também discussão 

sobre assuntos como: étnicos-raciais, feminicídeo, por meio de palestras e debates. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): Debates, exposições, 

apresentações teatrais, palestras etc.; 

 Duração/frequência: Anualmente no mês de setembro. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: Comunidade Escolar. 

 Recursos: 

 Humanos: Equipe docente; EEAA; SOE.  

 Materiais: livros, cartilhas, vídeos, parcerias, murais, comunicados, 

cartas, fotos etc. 

 

OTP em ação 

 Objetivo (s): promover o planejamento bimestral e proporcionar o encontro 

de todos os segmentos/ano em um mesmo horário, para planejamento de acordo com 

o Currículo em Movimento. Planejar estratégias para organização de reagrupamentos, 

Projetos interventivos, reforço no contraturno, que estão previstas nas Diretrizes 

pedagógicas do BIA e 4º e 5º anos. Planejar também a nível de educação infantil como 

serão trabalhados os eixos integradores, Plenarinha de acordo com o tema anual.  

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): reunir os professores de cada 

segmento/ano para traçar metas e planejar atividades de acordo com o Currículo em 

Movimento.  

 Duração/ frequência: serão realizados três encontros por ano,  

 Recursos: 

 Humanos: Equipe docente  

 Materiais: Currículo em Movimento, Diretrizes e orientações 

pedagógicas do ensino fundamental, livros, cartilhas, vídeos, parcerias, 

murais, comunicados, cartas, fotos etc. 
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Atividades Externas: Aula-Passeio 

Não são de caráter obrigatório, são sugestões que serão discutidas em 

coordenação coletiva e ficam a espera dos agendamentos possíveis dos órgãos. 

Objetivos Adaptáveis a cada tipo de evento, tendo como parâmetro primordial 

as orientações curriculares da SEEDF. 

Cada turma em seu turno ou de acordo com as necessidades de marcações; 

Prováveis passeios: Tour por Brasília/Memorial JK/IHG/Museu dos Povos 

Indígenas/Catetinho/Praça dos Três Poderes/Palácio da Alvorada/Torre de TV, 

Zoológico, Cinema, Teatro, Apresentações artísticas, Museus, Centros Culturais e 

Históricos, Parques Infantis, Jardim Botânico, Câmara Legislativa, Câmara Federal. 

 

Ponto de Encontro 

 Objetivos: incentivar as relações entre todos os alunos, participando com 

temáticas que visam acolhimento e interação das relações. 

 Atividades a serem desenvolvidas: Acontecerá mensalmente, às quintas-feiras 

às 11:30h com o turno matutino e as sextas-feiras às 17h com o turno 

vespertino, no pátio central, com atividades culturais, hasteamento da Bandeira 

e execução do Hino Nacional Brasileiro8, além de apresentações diversas 

organizadas pelos estudantes, sua turma ou professor (a) regente. Culminância 

de tema a ser escolhido mensalmente como datas comemorativas e será 

apresentado pelos alunos por meio de música, poesia, teatro etc. 

 Duração/ frequência: mensalmente, às quintas-feiras; 

 Ano (s)/ Turma (s) alvo: Todos os estudantes da escola; 

 Recursos: 

 Humanos: Professores, coordenadores, estudantes, equipe gestora e 

outros. 

                                                           
8 Lei n° 1.239, de 31 de outubro de 1996 e DECRETO N° 26.149, DE 26 DE AGOSTO DE 2005. 
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 Materiais: caixa de som, microfone e demais recursos pedagógicos 

utilizados pelo professor que irá apresentar. 

 

Vídeo Bullying 

 Objetivo (s): discutir o tema bullying na escola; preparar/elaborar material 

audiovisual para enfrentamento da temática a partir da vivência dos estudantes; 

apresentar as produções à comunidade escolar. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): Debates, exposições, palestras, 

sessão de vídeos produzidos. 

 Duração/ frequência: anual. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: Educação Infantil e Anos Iniciais. 

Recursos: 

Humanos: Equipe docente; Coordenação Pedagógica. 

Materiais: textos informativos, livros paradidáticos, câmera fotográfica, programa de 

edição de vídeo, computador. 

  

Poder Legislativo 

 Objetivo (s): apresentar à temática educação para a cidadania a partir da 

visitação ao Poder Legislativo do DF e Federal. Visitar às casas Legislativas. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): Debates, exposições, palestras, 

aula passeio. 

 Duração/ frequência: anual. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: 5º ano. 

 Recursos: 

Humanos: Equipe docente; Coordenação Pedagógica; Equipe do Plenarinho da 

Câmara Federal. 

Materiais: textos informativos, livros paradidáticos, câmera fotográfica. 
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Jornal da EC15 

 Objetivo (s): produzir/apresentar os conteúdo das ações pedagógicas 

desenvolvidas na Escola Classe 15. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): seleção de atividades, escritas 

das sessões, organização dos conteúdos, fotografias das atividades, inclusão de 

legendas, gravação de reportagens. 

 Duração/ frequência: semestral. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: Comunidade Escolar. 

 Recursos: 

Humanos: Equipe docente; Coordenação Pedagógica. 

Materiais: câmera fotográfica, computador, programa de edição, papel, impressora. 

 

Formatura 

 Objetivo (s): celebrar a conclusão de uma etapa escolar. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): seleção de atividades, cerimônia 

de entrega de certificados, vídeos da história dos estudantes na escola, registro do 

evento. 

 Duração/ frequência: anual. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: Educação Infantil 2º período e 5º Ano. 

 Recursos: 

Humanos: Equipe docente; Coordenação Pedagógica; Equipe Gestora. 

Materiais: câmera fotográfica, computador, programa de edição, salão/auditório, beca 

de formatura, ornamentação dos espaços, música, telão, canudos, certificados. 

 

Noite do Pijama 

 Objetivo (s): confraternizar com a turma de formandos dos 5º anos. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): estações de atividades 

pedagógicas: música, pintura, culinária, jogos eletrônicos e brinquedos pedagógicos. 
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 Duração/ frequência: anual. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: 5º Ano. 

 Recursos: 

Humanos: Equipe docente; Coordenação Pedagógica; Equipe Gestora. 

Materiais: câmera fotográfica, salão/auditório, salas de aula, música, brinquedos 

pedagógicos, tintas para cabelo/pele, ornamentação dos espaços, vídeo game, 

alimentos para a culinária. 

 

PROTAGONISMO ESTUDANTIL (REDE) 

Projeto Cidadão do Futuro (Programa Conhecendo o Parlamento) 

Inclusão Social desde a Infância 

 

CIÊNCIA, TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES (REDE) 

 Circuito de Ciências  

 

CONVIVÊNCIA HUMANA: SOLIDARIEDADE, EDUCAÇÃO PARA A VIDA, ÉTICA, 

CIDADANIA, JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DIVESIDADE (REDE) 

Detran nas Escolas 

 

EMPREENDEDORISMO E MUNDO DO TRABALHO (REDE) 

Programa Novo Mais Educação 

 

COMBATE À DENGUE (REDE) 

 Objetivo (s): conscientizar e combater o mosquito Aedes Aegypti 

transmissor da dengue, da chikngunya, .da febre amarela e do vírus zika. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): estações de atividades 

pedagógicas: música, pintura, brinquedos pedagógicos, máscaras, folders; passeata, 

cartazes, palestras. 
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 Duração/ frequência: anual. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: todos os estudantes da UE. 

 Recursos: 

Humanos: Equipe docente; Coordenação Pedagógica; Equipe Gestora. 

Materiais: câmera fotográfica, salão/auditório, salas de aula, música, brinquedos 

pedagógicos, tintas para cartazes, ornamentação dos espaços, cartolina, papel pardo, 

material fotocopiado. 

 

COLETA SELETIVA DE LIXO (REDE) 

 Objetivo (s): conscientizar os estudantes e comunidade da importância da 

coleta seletiva de lixo na escola e na cidade. 

 Atividade (s) a ser (em) desenvolvida (s): estações de atividades 

pedagógicas: música, pintura, brinquedos pedagógicos, folders; passeata, cartazes, 

palestras, campanha de conscientização em toda a escola pelas turmas. 

 Duração/ frequência: anual. 

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: todos os estudantes da UE. 

 Recursos: 

Humanos: Equipe docente; Coordenação Pedagógica; Equipe Gestora. 

Materiais: câmera fotográfica, salão/auditório, salas de aula, música, brinquedos 

pedagógicos, tintas para cartazes, ornamentação dos espaços, cartolina, papel pardo, 

material fotocopiado, lixeiras com cada cor da separação de lixo mais comuns na 

escola – amarelo (metal), azul (papel e papelão), marrom (resíduo orgânico), verde 

(vidro) e vermelha (pástico). 

 

CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO AO USO DA ÁGUA E COMBATE A 

DENGUE 

 Objetivo (s): conscientizar a comunidade escolar sobre o uso consciente da 

água e conscientizar a cerca do combate o mosquito Aedes Aegypti transmissor da 

dengue, da chikngunya, .da febre amarela e do vírus zika. 
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 Atividade a ser desenvolvida: Culminância do trabalho em sala de aula 

sobre a Dengue e conscientização do uso da água com uma caminhada com os 

alunos pelo Setor norte com a utilização de  materiais confeccionados pelos alunos: 

folders; cartazes, panfletos, músicas, poesias.  

 Duração/ frequência: Uma vez ao ano na Semana de Conscientização do 

uso da água.  

 Série (s)/ Ano (s)/ Turma (s) alvo: todos os estudantes da UE. 

 Recursos: 

Humanos: Equipe docente; Coordenação Pedagógica; Equipe Gestora. 

 Materiais: : folders; cartazes, panfletos, músicas, poesias.  

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

A Educação Integral, inspirada nas ideias e práticas de Anísio Teixeira 9e Darcy 

Ribeiro10, vêm sendo reinventada em um esforço conjunto que envolve centenas, 

milhares de pessoas. O mapa que nos orienta sobre “Como fazer Educação Integral 

no Brasil do século XXI” está em construção. O Programa Mais Educação11, constitui-

se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada 

escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 

Em nossa escola foi implantado o Integral no ano de 2008. Atualmente temos 

matriculados 398 alunos. Destes, 100 são atendidos pelo Programa Novo Mais 

Educação, que trouxe a possibilidade de melhorar a qualidade do ensino, proporcionar 

aos alunos cujos pais trabalham fora, e não têm com quem ficar uma educação em 

tempo integral e também reforçar a aprendizagem daqueles que têm alguma 

dificuldade. Sua implantação na escola exigiu enfrentar grandes desafios pois 

precisamos de espaços e materiais adequados para a realização das oficinas.  É 

necessário pensar na adequação dos espaços físicos e das condições materiais, 

lúdicas, científicas e tecnológicas a essa nova realidade. A Resolução FNDE/PDDE 

                                                           
9 Anísio Teixeira – Escritor brasileiro 
10 Darcy Ribeiro – Escritor brasileiro 
11 O Programa Mais Educação11, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado 
pelo Decreto 7.083/10 
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nº 04, de 17/03/2009, considera a necessidade estimular a ampliação da jornada 

escolar para o mínimo de 8 horas diárias em conformidade com o Programa Novo 

Mais Educação e prevê a transferência de recursos para cobrir despesas de custeio, 

manutenção e pequenos investimentos na promoção da Educação Integral. 

Resolução FNDE/PDDE nº 03 de 05/04/2010. QUADRAS ESPORTIVAS A Resolução 

FNDE n° 62, de14/12/2009, autoriza a transferência de recursos financeiros para a 

reforma, ampliação, construção e cobertura de Quadras Poliesportivas ou de espaços 

destinados ao esporte e ao lazer nas escolas públicas pertencentes ao Programa Mais 

Educação. 

Em seu Artigo 15, a Resolução determina que, quando 

atendidos em período integral, os alunos da educação 

básica recebam refeições que cubram no mínimo 70% de 

suas necessidades nutricionais diárias- com no mínimo 

três porções de frutas e hortaliças por semana (Resolução 

FNDE/PDDE nº 38 de 19/08/2008) 

 Essa resolução abre a possibilidade de compra direta de alimentos a pequenos 

produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar e aumentando a renda da família 

dos alunos, o que contribui para o desenvolvimento sustentável do território ao qual 

pertencem as escolas (Resolução FNDE/PNAE n° 67, 28/12/2009, que altera o valor 

per capita para a oferta de alimentação escolar do PNAE). 

Um currículo significativo é aquele que faz sentido para os estudantes e que é 

relevante, porque produz aprendizagens que causam impacto na vida em comunidade 

ou na vida de toda a cidade. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Lei 11.494/2007) 

propõe tempo integral. O Plano de Desenvolvimento da Educação prevê ações para 

Educação Integral no Plano de Metas Todos pela Educação e no Programa Mais 

Educação. O Plano Nacional de Educação prevê, nas diretrizes do ensino 

fundamental, a Educação Integral (Lei 10.172/2001). A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei 9.394/1996) Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Capítulo II, Seção III Do Ensino Fundamental. Art. 34. A jornada escolar no ensino 

fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, 

sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. § 1º São 

ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização 
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autorizadas nesta Lei. § 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente 

em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. 

Por objeto geral é melhorar a qualidade de ensino reforçando a aprendizagem 

daqueles que tem alguma dificuldade, situação de risco sócio cultural, integrando as 

diversas áreas de conhecimento de forma lúdica e dentro da realidade das crianças. 

O Novo Mais Educação tem ajudado Exemplos que fazem pensar mais 

oportunidades e mais alegria para crianças socialmente vulneráveis a escola a 

proporcionar a muitos dos alunos uma melhor aprendizagem, além de mais alegria e 

integração na convivência social com a família, a escola e a comunidade. A ampliação 

do tempo de permanência na escola expande o bem-estar das crianças e atende a 

um conjunto de necessidades relativas à aprendizagem significativa, alimentação 

saudável, prevenção de doenças, recreação e atividades culturais. O Programa tem 

afastado as crianças do mercado de trabalho informal e dos trabalhos domésticos, 

protegendo-as da exploração sexual. Na escola, estão livres desses riscos, aos 

cuidados de um grupo de pessoas responsáveis e comprometidas com seu 

desenvolvimento. A prática de educar de modo integral proporciona a realização das 

potencialidades de cada criança para que possa evoluir plenamente, conectando suas 

diversas dimensões (cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, física e biológica). 

Configuram-se processos de criação social, cultural e pedagógica que propõem novas 

leituras do tempo escolar e do próprio significado da existência da instituição escolar. 

O desejo da escola é, no futuro, poder atender em tempo integral a todas as crianças. 

A ação integrada das esferas de governo e dos entes federados é a tarefa imediata 

para a ampliação das escolas e da jornada escolar, de modo a viabilizar a proposição 

progressiva para uma Educação Integral de Tempo Integral, como prevê a LDB. 

Diante do exposto, a concepção de Educação Integral, que promova a 

formação para o exercício pleno da cidadania em uma sociedade democrática implica 

uma concepção de Estado que atue na construção dos pilares fundamentais, para que 

as escolas públicas possam atingir esse fim. Para a concretização da Educação 

Integral de Tempo Integral, com foco na qualidade da aprendizagem, é fundamental a 

intervenção do Poder Público na orquestração das ações de diferentes áreas sociais 

em que cabe, ao Estado, o planejamento, a coordenação da implementação, o 

monitoramento e a avaliação das ações pedagógicas que ocorrem no espaço e tempo 
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escolar e outros espaços socioeducativos. Para tanto, dois conceitos podem contribuir 

para o entendimento a crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social. 

 A educação integral atende atualmente em nossa escola o total de 100 crianças 

do 1º ao 5º ano. O Programa   está sendo implementado por meio da realização de 

acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do 

desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, 

impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a complementação 

da carga horária em 15 horas semanais no contraturno escolar. Alunos que estudam 

a tarde chegam no período integral as 9 horas, totalizando 9 horas diárias na escola. 

Temos o apoio de 5 monitores: 2 acompanhamento pedagógico, 2 Educação Física e 

1 de música. 

As aulas são planejadas quinzenalmente com os monitores sempre em 

consonância aos conteúdos dados em sala de aula. Os alunos tem acompanhamento 

nas oficinas de segunda-feira à sexta-feira, 3 horas diariamente. Fazemos o rodízio 

das oficinas para que todas as turmas inscritas no integral tenham acesso à todas. No 

início das oficinas será realizado o momento da leitura com 30 minutos de duração. 

São servidas 2 refeições o lanche e almoço. No lanche faz-se necessário melhoria da 

alimentação com variedades de frutas e diversificação do gênero oferecido. No 

almoço nossos alunos necessitam de maior variedades de verduras fornecidos pelo 

Governo.  A resolução que dispõe sobre o atendimento em alimentação escolar aos 

alunos da educação básica.  
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 O Programa tem por finalidade contribuir para: 

I – Alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em 

língua portuguesa e matemática das crianças, por meio de acompanhamento 

pedagógico específico; 

II – Redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a 

implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho 

escolar; 

III – Melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos 

iniciais e finais; 

IV – Ampliação do período de permanência dos alunos na escola, com 

refeições balanceadas. 

V – Ampliação dos conhecimentos do currículo escolar com aulas de música ( 

coral e aulas de violão), escrita criativa, ping-pong, futsal, corrida, educação financeira 

e outras atividades 
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Momento da leitura diariamente 

O Novo Mais Educação tem ajudado Exemplos que fazem pensar mais 

oportunidades e mais alegria para crianças socialmente vulneráveis a escola a 

proporcionar a muitos dos alunos uma melhor aprendizagem, além de mais alegria e 

integração na convivência social com a família, a escola e a comunidade. 

 O Programa tem afastado as crianças do mercado de trabalho informal e dos 

trabalhos domésticos, protegendo-as da exploração sexual. Na escola, estão livres 

desses riscos, aos cuidados de um grupo de pessoas responsáveis e comprometidas 

com seu desenvolvimento. A prática de educar de modo integral proporciona a 

realização das potencialidades de cada criança para que possa evoluir plenamente, 

conectando suas diversas dimensões (cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, 

física e biológica). Configuram-se processos de criação social, cultural e pedagógica 

que propõem novas leituras do tempo escolar e do próprio significado da existência 

da instituição escolar. 

Para a concretização da Educação Integral de Tempo Integral, com foco na 

qualidade da aprendizagem, é fundamental a intervenção do Poder Público na 

orquestração das ações de diferentes áreas sociais em que cabe, ao Estado, o 

planejamento, a coordenação da implementação, o monitoramento e a avaliação das 

ações pedagógicas que ocorrem no espaço e tempo escolar e outros espaços 

socioeducativos. Para tanto, dois conceitos podem contribuir para o entendimento a 

crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 
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A escola que temos: Espaços insuficientes para desenvolver as oficinas.  Seriam 

necessárias 2 salas para as atividades. A quadra está precisando de reforma. Ainda 

não temos um refeitório. 

A escola que precisamos: Apoio dos governantes e dirigentes da escola para 

redimensionar o integral; precisamos de mais 1 sala para atividades do integral; 

banheiros adequados com chuveiros, nossos alunos muitas vezes fazem educação 

física e retornam para a sala de aula sujos e suados; necessitamos de mais uma 

merendeira para auxiliar na alimentação dos nossos alunos, todas as escolas que tem 

o integral deveriam disponibilizar automaticamente mais uma merendeira, pois o 

trabalho é triplicado. Precisamos também de 1 refeitório. 

Precisamos considerar alunos e comunidades como sujeitos de sua própria 

aprendizagem; Fazer com que as atividades escolares se liguem à cultura do território, 

articulando práticas, habilidades, costumes, crenças e valores aos conhecimentos 

acadêmicos; Apoiar as escolas para que consigam identificar, explorar e desenvolver 

o potencial educativo da cidade em que estão com recursos adequados para termos 

melhores resultados na educação integral. 

Escolas que valorizem a cultura e o trabalho como princípios educativos, aos 

quais alunos, educadores, funcionários e comunidade sentem-se ligados, porque 

participaram de todo o processo, desde a identificação das questões até o 

planejamento de como implementar as soluções encontradas. Como também: 

 Desenvolver o senso artístico; 

 Desenvolver o hábito saudável, por meio da prática esportiva; 

 Promover a inclusão social na comunidade escolar; 

 Diminuir a evasão escolar; 

 Promover ambiente favorável ao desenvolvimento integral do estudante; 

 Oferecer recursos que ampliem as possibilidades de aprendizagem; 

 Envolver a família no processo de ensino e aprendizagem; 

 Contribuir para o desenvolvimento de culturas no ambiente escolar; 
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 Garantir acesso, permanência e sucesso aos Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (ANEE); 

 Garantir acesso, permanência e sucesso aos estudantes regularmente 

matriculados na Instituição Escolar em questão; 

 Despertar consciência para a preservação ambiental e desenvolvimento 

sustentável; 

 Tornar o ambiente mais acolhedor para as crianças da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental Séries Iniciais; 

 Subsidiar a prática pedagógica e o trabalho escolar; 

 Promover o senso de conservação do patrimônio escolar; 

 Construir ambiente favorável a aceitação da diversidade e pluralidade 

humana; 

 Buscar parcerias para a promoção do trabalho pedagógico; 

 Ampliar os espaços úteis ao trabalho pedagógico da escola; 

 Fomentar a participação da família e da comunidade nas atividades 

escolares; 

Também com metas: 

 Elevação do índice de desempenho individual da Instituição Educacional, 

referendado pela média do índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No ano 

de 2007, nossa escola obteve média 4,8. Acreditamos que a implantação da 

Educação Integral possa contribuir para elevarmos essa média, conforme estipulado 

pela SEEDF; 

 Redução em 20% no percentual dos alunos defasados em idade x série, a 

partir dos dados do censo 2006. Existem vários fatores que contribuem para o 

aumento deste índice, entre eles a retenção na série. Assim, se conseguirmos garantir 

a promoção de série, diminuiremos os índices de defasagem; 

 Promoção da inclusão escolar, conforme é previsto pelos órgãos superiores 

de educação. A Educação Integral acontecerá visando, entre outros, a socialização e 

a convivência pacífica. Desta forma, independente, da origem, condição sociocultural 
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e econômica, o estudante participará e, principalmente, será aceito com suas 

habilidades e limitações; 

 Valorização da participação dos educadores, de forma efetiva e qualitativa, 

na coordenação pedagógica. Um ponto chave da Educação Integral é participação da 

comunidade escolar no processo educacional. Todos precisam estar conscientes da 

relevância deste projeto para a vida das crianças, para que assim, possamos 

promover o sucesso; 

 Realização de encontros periódicos com os responsáveis pelos estudantes 

participantes da Educação Integral. Estes encontros visam avaliar o andamento do 

projeto e garantir o envolvimento da família; 

 Oferecimento de recursos envolventes aos sentidos humanos, no momento 

da aprendizagem. Este item nos remete a importância da ludicidade, sem a qual não 

é possível educação consistente e que garanta o desenvolvimento de habilidades; 

 Reforma e ampliação dos espaços pedagógicos (quadra poliesportiva, 

parquinho, áreas verdes e pátio). Será necessária a construção de espaços de 

convivência, ou seja, espaços onde as crianças possam realizar atividades diversas, 

inclusive almoço; 

 Preservação do patrimônio escolar/ público. Estudante que reconhece e 

valoriza a escola como espaço de crescimento, mantém o bem escolar e 

responsabiliza-se pela manutenção e guarda; 

 Acolhimento da diversidade e pluralidade humana; 

 Contar com o maior número possível de parceiros, em diversas áreas, a fim 

de que as atividades pedagógicas não sejam prejudicadas pela falta de recursos; 

 Construção de ambiente favorável à amizade, solidariedade, compreensão, 

paz e respeito. 
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14. PLANOS DE AÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Discutir o 
entendimento 
de teoria e de 
prática, 
mostrando que 
as referências 
para a 
construção de 
teorias são 
sempre as 
práticas 
constituídas 
pela 
humanidade.  
Ouvir os 
professores 
para identificar 
suas demandas 
práticas e 
recomendar 
estudos que 
auxiliem na 
reflexão sobre 
o trabalho 
pedagógico.  
Criar 
mecanismos 
que favoreçam 
a articulação da 
teoria à prática 
nos momentos 
de estudos, 
planejamentos, 
discussões.  
Solicitar aos 
professores 
sugestões de 
textos, 
reportagens, 
livros que 
tenham lido, 
estudado e que 
recomendam 
ao grupo.  
Identificar 
professores 
com práticas 
pedagógicas 

Discussão sobre o 
papel do 
coordenador 
pedagógico da 
escola.  
Discussão sobre o 
que é Coordenação 
Pedagógica. 
Diagnóstico dos 
encontros de 
Coordenação 
Pedagógica, 
identificando os 
aspectos que 
precisam ser 
revistos e os que 
devem ser 
potencializados. 
Levantamento com 
o grupo de 
profissionais de 
temáticas e 
questões que 
desejam inserir nas 
Coordenações 
Pedagógicas. 
Realização de 
acordos de 
convivência e 
organização de 
espaço e de 
tempo, para 
formação 
continuada e de 
planejamento 
coletivo. 
Definição de 
instrumento para o 
registro das 
discussões e 
encaminhamentos 
do grupo (ata, 
portfólio, caderno, 
fichas, diário de 
bordo, entre 
outros).  
Leitura dos pontos 
discutidos e dos 

Gestão 
Equipe 
Especializada 
SOE 
Sala de 
Recursos 
Docentes 
Convidados 

especialistas 

 

Docentes e 
estudantes 
 

Semanal: 
planos de aula 
Bimestral: 
conteúdos 
programáticos, 
capacitação, 
estudo e troca 
de 
experiências, 
avaliações, 
eventos e dias 
letivos 
temáticos 
Semestral: 
eventos e 
passeios 
Anual: 
avaliações 
externas, 
calendário 
letivo. 
 

Nas coordenações 
coletivas por meio 
de formulário de 
ações 
desenvolvidas. 
Feedback dos 
encaminhamentos 
pelos docentes. 
Na prática em sala 
de aula, com o 
alcance de 
objetivos de 
aprendizagem. 
Na melhoria dos 
resultados dos 
estudantes nas 
avaliações e 
exames. 
De acordo com as 
Diretrizes de 
Avaliação 
Educacional 
(SEEDF) 
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interessantes 
para realizarem 
oficinas com o 
grupo. 
Articular o 
corpo docente 
para buscar o 
significado do 
trabalho 
coletivo. 
Oferecer 
condições para 
que o corpo 
docente 
trabalhe 
coletivamente 
e em função da 
realidade do 
aluno. 
Planejar junto 
ao corpo 
docente os 
projetos 
interventivos e 
ações 
pedagógicas 
para todo o ano 
letivo. 
Avaliar e 
reavaliar as 
ações no 
decorrer do 
ano letivo, para 
novas 
estratégias 
didático-
pedagógicas, 
quando 
necessário. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

encaminhamentos 
do encontro 
anterior no início 
de cada encontro 
da Coordenação 
Pedagógica.  
Elaboração de 
cronograma de 
atividades a serem 
desenvolvidas, 
juntamente com os 
professores, nos 
dias de 
coordenação 
(coletiva e por 
ano/áreas). ◦ ◦ 
Estudos sobre o 
Currículo da 
Educação Básica, 
Orientação 
pedagógica Projeto 
Pedagógico e 
coordenação 
pedagógica nas 
escolas as 
Diretrizes e 
Orientações 
Pedagógicas da 
Rede, por meio de 
leituras; oficinas. 
Palestras com 
especialistas ou 
profissionais da 
própria escola;  
Compartilhamento 
de experiências 
entre professores 
da escola e ou de 
outras escolas;  
Elaboração dos 
projetos; análise 
coletiva dos 
resultados das 
avaliações para 
planejamento das 
intervenções 
pedagógicas para 
as aprendizagens 
dos estudantes;  
Estudo de casos;  
Planejamentos dos 
reagrupamentos 
intra e extraclasse;  
Seleção de 
materiais didático-
pedagógicos, por 
nível/turma. 
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 Organização do 

planejamento (de 

aula, bimestral, 

anual, do 

calendário escolar). 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – SALA DE 

RECURSOS 

Professora de AEE: Elizeth Macedo Cardoso 
Matrícula: 39.476-9 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO 

CRONOGRAM

A 

AVALIAÇÃ

O DAS 

AÇÕES 

Esclarecer o 
papel do AEE 
dentro do 
ambiente escolar, 
enfatizando 
aspectos gerais 
da atuação 
institucional. 
Organizar o 
processo de 
atendimento,  
tipo e o número  
ao estudante com 
deficiência. 
 
Acolhimento ao 
estudante com 
deficiência em 
sua Sala de aula 
inclusiva. 
Produzir e 
solicitar aquisição 
de materiais 
específicos para 
atender as 
necessidades  de 
cada estudante. 
Investigar, 
analisar, 
evidenciar 
convergências, 
incoerências, 
conflitos e 

Expor por meio 
de apresentação 
coletiva para o 
grupo, o que é o 
AEE, sua função e 
as atribuições 
específicas do 
professor do AEE. 
Atendimento 
individual e/ou 
grupo de acordo 
com a 
especificidade de 
cada um dos 
estudantes com 
deficiência. 
Sugestões de 
práticas 
inclusivas, 
acolhendo o 
estudante com 
necessidade 
educacional 
especial. 
Adaptar, 
confeccionar, 
ampliar, gravar, 
entre outros 
materiais, de 
acordo com as 
necessidades dos 
estudantes. 

 
- Professor AEE 
 
 
 
 
 
- Professor AEE 
 
 
 
 - Professor AEE / 
Direção 
 
- Professor AEE 
 
 
- Professor AEE 
 
 
 
 
- Professor AEE 
 
 
 
 
 
 
 
AEE/SOE/DIREÇÃ
O 
 

Estudantes 

com 

deficiência na 

especificação 

da 

SEDF/Proposta 

Pedagógica e 

especificidade

s da SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro a 
Março. 
 
 
Fevereiro a  
Dezembro. 
 
 
Março a 
Dezembro. 
Fevereiro a 
Dezembro  
 
Fevereiro a 
Março. 
 
Fevereiro a 
Dezembro. 
 
 
Fevereiro a 
Dezembro . 
 
Fevereiro a 
Dezembro . 
 
Fevereiro a 
Dezembro . 
 
Fevereiro a 

Dezembro. 
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avanços a partir 
da análise 
documental do  
estudante. 
Sensibilizar a 
família sobre a 
importância da 
rede de apoio e 
participação na 
vida escolar dos 
estudante com 
deficiência. 
Desenvolver 
encontros 
individuais e/ou 
coletivos para 
acompanhament
o da prática do 
docente 
garantindo a 
efetivação da 
Adequação 
Curricular e os 
critérios 
avaliativos 
conforme 
previsto nos 
documentos 
norteadores da 
Educação 
Especial. 
 
 
 
 
 
Promover 
momentos de 
estudo e troca de 
experiências 
entre pais ou 
professores. 
 
 
 
Organizar 
práticas 
pedagógicas 
visando 
acompanhar o 
desenvolvimento 
de cada 
estudante com 
deficiência, 
procurando 
atende-los em 

Manter 
atualizada e 
organizada a 
documentação, 
pasta individual 
do estudante no 
setor. 
Sugestões de 
práticas 
inclusivas, 
acolhendo o 
estudante com 
Deficiência, com 
rede de apoio na 
comunidade. 
Orientações 
verbal e/ ou 
escritas sobre a 
construção da 
Adequação 
Curricular dos 
discentes.  
Promover Oficina 
de Adequação 
Curricular e 
acompanhament
o do trabalho 
docente e análise 
dos diferentes 
instrumentos da 
ação docente 
como atividades 
e projetos. 
Participar do 
Conselho de 
Classe, 
momentos de 
estudo, passeios, 
festas, reuniões.  
Promover  Oficina 
Pedagógica de 
materiais 
adaptados , 
proporcionando 
subsídios na 
prática diária em 
sala de aula  aos 
professores 
regentes. 
Adequação 
Curricular; estudo 
de caso; Projetos 
Interventivos 
(intraclasse e 
extraclasse); 
encaminhamento 
à projetos 

 
- Professor AEE / 
Coordenação  
 
 
 
 
 
- Professor AEE / 
Direção 
 
 
- AEE/SOE/EEAA 

 

 

 

 

- Professor AEE / 
Coordenação  
 

 

 

- Professor AEE / 
Direção 
 
 
 
 
 
 
- AEE/SOE/EEAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro a 

Dezembro. 
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suas 
necessidades. 
 
 
 
Orientar 
Monitores 
/Educadores 
Sociais em suas 
atividades de 
acompanhament
o das habilidades 
adaptativas 
(higienização, 
locomoção e 
alimentação), 
bem como outras 
para com os 
estudantes com 
deficiências. 
Organizar 
periodicamente 
reuniões de pais, 
esclarecendo a 
dinâmica do 
trabalho 
realizado com os 
discentes. 
 
Projeto Semana 
distrital da 
Inclusão 
 

(escolares e 
comunidade). 
Promover  
formação e ou 
orientações  
sobre como 
realizar sua 
função com os 
estudantes, e 
informar sobre 
restrições 
alimentares e ou 
médicas. 
Reuniões de pais 

e ou oficinas 

abordando 

temáticas de 

acordo com a 

realidade e 

contextualização. 

 

 

 

 

Conversas com a 
comunidade 
escolar na 
entrada dos dois 
turnos; 
Roda de 
conversas com os 
alunos em sala de 
aula;  
Conversa e 
sugestão de 
atividades com os 
professores 
regentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SOE/SR/CLASSES 

ESPECIAIS/ 

PROFESSORES/ 

GESTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os 

estudantes do 

Ensino 

Fundamental 

da I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a 
Semana 
Distrital da 
Inclusão 09 a 
13/03/2020 
 
 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – PROF. 

READAPTADOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

   Permitir o 
acesso a 
alunos e 

- Organização 
do Acervo; 

Gestão 
escolar 
 

Alunos e 
professores 
da Escola 

De 10 de 
fevereiro a 17 

Por meio de 
acesso e 
retirada de 
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professores 
ao acervo da 
escola. 
   Organizar e 
estruturar a 
biblioteca no 
espaço 
disponível  
   Incluir a 
Biblioteca da 
escola no 
novo sistema 
da Secretaria 
de Educação 
(Koha)  
 

 

 

 

 

 

 - Organização 
do espaço; 
 - Cadastro do 
acervo no 
Programa de 
Bibliotecas da 
Secretaria de 
Educação; 
 - 
Cadastramento 
de alunos e 
professores no 
sistema, 
 - Treinamento 
dos 
professores 
para utilizar o 
sistema;  
 - Recebimento 
e conferencia 
do livro 
didático; 
 -  Organização 
e distribuição 
do livro 
didático.  

Professores  
Estudantes da 

EC 15 

Classe 15 do 
Gama. 
 

de dezembro 
de 2020.  
 

livros do 
acervo, como 
empréstimo. 
Avaliação em 
formulário 
próprio do 
material 
disponível e 
acesso. 
Pela visitação 
e retirada de 
material do 
acervo. 
 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – SOE 

Orientador(a) Educacional: CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA  
Matrícula: 244.000-8 
E-mail: jpc.cunha@bol.com.br  

Celular: 999494398 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Projeto Família 
e escola: juntos 
somos amor - 
contribuir na 
construção e 
no 
fortalecimento 
da parceria 
família-escola. 
 
Projeto 
Transição de 
modalidade de 
ensino - 
fomentar ações 
pedagógicas 

OFICINAS: RODAS 
DE CONVERSA  
 
Planejamento das 
atividades; 
Momento coletivo 
com os professores 
da EC.15 e CEF 01; 
 
Reunião com os 
pais do 5º ano no 
CEEF 01; 
 
Simulação: 
transição na EC15; 
 

SOE/EEAA/AEE 
 

SOE/EEAA/AEE 
Direção 
Pais e/ou 
responsáveis 
EC 15 e CEF 01 
 

 

SOE/EEAA/AEE 
Professores 
 

 

Pais e/ou 
responsávei
s 
 

 

 

 

 

 

Estudantes 
dos 5º anos 
 

Bimestralment
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeiro e 
segundo 
semestre 
  

Nas 

coordenaçõe

s coletivas.  

Através de 

relatórios 

dos serviços. 

Nos 

conselhos de 

Classe. 
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que promovam 
a transição de 
modalidade de 
ensino, 
minimizando 
ansiedade que 
gera nos 
estudantes. 
 
 
Projeto Semana 
distrital da 
Inclusão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto 
Interpretando 
expressões/ 
construindo 
emoções - 
promover a 
análise 
reflexiva e o 
diálogo 
problematizado
r da 
convivência 
escolar e das 
emoções que 
interferem nas 
relações 
pessoais e com 
o outro. 
 
 

 
Apresentação 
do Serviço de 
Orientação 
Educacional  
 
 
 
 
 
Conhecer as 
demandas/plan
o de ação 

Oficina: fase de 
desenvolvimento 
na adolescência; 
 
Visita no CEF 01- 
conhecer espaço 
físico, rotina do CEF 
 
 
Conversas com a 
comunidade 
escolar na entrada 
dos dois turnos; 
Roda de conversas 
com os alunos em 
sala de aula;  
Conversa e 
sugestão de 
atividades com os 
professores 
regentes. 
 
 
Oficinas com rodas 
de conversas. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento de 
coordenação 
coletiva da escola. 
Reunião de 
pais/responsáveis. 
 

 

Coleta de dados: 
Proposta 
Pedagógica, 
coordenação 
coletiva, entrevista, 
atendimentos 

 

 

 

 

 

 

SOE/SR/CLASSE

S ESPECIAIS/ 

PROFESSORES/ 

GESTORES 

 

 

 

 

 
 
SOE/EEAA/AEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Direção 
Professores 
Secretário 
Escolar 
SOE/EEAA/AEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os 

estudantes 

do Ensino 

Fundamenta

l da I.E. 

 

 

 

 

Todos os 
estudantes 
do Ensino 
Fundamenta
l da I.E. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Direção 
Professores 
Pais/ 
responsávei
s 
 

 

 

Direção 
Regional de 
Ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante a 
Semana 
Distrital da 
Inclusão 09 a 
13/03/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro e 
março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fevereiro  a 
abril  
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Elaboração e 
colaboração 
nos projetos da 
I.E 
 
 
 
 
 
Atendimentos 
individual e/ou 
em grupo 
 
 
 
 
 
 
 
Participar dos 
Estudos de 
Caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participação 
nas 
Coordenações 
Coletiva da I.E. 
e da Reunião 
Pedagógica na 
CRE Gama com 
os orientadores 
educacionais 
 

individuais/coletivo
s; 
Sistematizar os 
dados escolares 
para organizar o 
trabalho a ser 
realizado na 
instituição 
educacional; 
Elaborar o plano 
anual do SOE 
 

Construção coletiva  
da Proposta 
Pedagógica 
Coordenação 
coletiva 
 

 

Ficha de 
encaminhamento. 
Oficinas 
Solicitação de 
apoio( pais 
/responsá-veis/ 
estudantes/ 
professores 
 
 
Reunião com todos 
os segmentos para 
definir estratégia 
de atendimento 
dos estudantes 
com necessidades 
educacionais 
especiais. 
 
 
 
 
 
Encontros semanais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formação 
continuada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção 
Professores 
SOE/EEAA/EAA 
 

 

 

 

Direção 
Professores 
SOE/EEAA/EAA 
 

 

 

 

Direção 
Professores 
SOE/EEAA/EAA 
 

 

 

 

 

 

 

Coordenadora 

Intermediária  

Orientadores 

Educacionais 

 

 

 

Orientadora 

Educacional 

Gerencia de 
orientação 
Educacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

Professores 
Equipe de 
apoio/ SOE 
direção 
 

 

 

Estudantes 
Professores 
Pais/ 
responsávei
s 
 

 

 

 

Estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadore

s 

Educacionai

s- Gama 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
Setembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
letivo 
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Atualização 
profissional por 
meio da 
participação 
em cursos, 
seminários e 
palestras. 
 
 
 
Participar da 
estratégia de 
matrícula e 
conselhos de 
classe 
 
 
 
Fortalecer as 
parcerias já 
existentes 
(Conselho 
Tutelar, CRAS, 
CREAS, Estudar 
em Paz/UnB, 
SESC Gama e 
Batalhão 
Escolar, Redes 
de Saúde entre 
outros) . 

 
 
 

Promover 
análise dos 
indicadores de 
aproveitament
o escolar: 
infrequência, 
Evasão, 
repetência. 

 

Cursos, palestras, 
oficinas, 
seminários. 
 
 
 
 
 
Estudo de caso 
Conselho de classe 
(cronograma da 
escola) 
 
 
 
 
 
Encaminhamento/ 
solicitação de apoio 
( oficio e relatório 
do(a) estudante) 
Contribuir com a 
promoção, garantia 
e defesa dos 
direitos da criança 
e adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro na 
secretaria da 
escola. 
Repasse pelos 
professores (ficha 
dos estudantes 
faltosos). 
Reunião com as 
famílias. 
Repasse dos casos 
graves para à 
direção para as 
devidas 
providências. 

 

 

 

 

Direção 
Professores 
SOE/EEAA/EAA 
 

 

  

 

SOE 

Conselheiros 

Tutelares  

Promotores 

Agentes de 

saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOE 

 

Orientadora 

Educacional 

 

 

 

 

 

Estudantes 

 

 

 

 

 

Estudantes, 

pais e/ou 

responsávei

s 

 

 

 

 

 

 

Estudantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bimestralment
e  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
letivo 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – EQUIPE 

ESPECIALIZADA (EEAA) 

Psicólogo responsável: UBIRAJARA CAVALCANTE DE ALMEIDA 
Matrícula SEEDF: 200685-5      CRP:01/10.625 

E-mail: ubirajaralmeida@hotmail.com  
Pedagogo responsável: ANA ADALVA PEREIRA DE QUEIROZ CASTRO 
Matrícula SEEDF: 35.100-8 

E-mail: anaadalva@gmail.com 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

mailto:ubirajaralmeida@hotmail.com
mailto:anaadalva@gmail.com
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Mapeamento 

Conhecer a estrutura 

física e funcional da 

escola. 

Identificar as 

convergências, 

incoerências, 

conflitos ou avanços 

existentes nas ações 

institucionais. 

Identificar nas 

práticas educativas, 

as tendências 

educacionais e as 

concepções sobre 

educação, ensino, 

desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Identificar a 

organização e as 

relações que se 

desenvolvem no 

processo de gestão 

escolar. 

Identificar os tipos 

de interações que 

ocorrem entre os 

segmentos que 

compõem a 

comunidade escolar. 

Conhecer o 

regimento interno, 

os projetos e a 

proposta 

pedagógica. 

Análise dos 

documentos 

institucionais da 

Unidade Escolar: 

Proposta 

Pedagógica; 

Estratégia de 

Matrícula; 

Enturmações; 

Turmas em 

vigência; Quadro 

de funcionários; 

Organização dos 

espaços/tempos 

do cotidiano 

escolar; Análise 

da Estrutura física 

da Unidade 

Escolar; Análise 

de cada turma 

pelo sistema; 

Análise das 

portarias, 

regimentos e 

normas da SEEDF; 

Levantamento de 

dados com 

secretaria: 

quantitativo de 

alunos, índices de 

reprovação, 

defasagem 

idade/série, 

novos alunos; 

Escuta 

pedagógica com 

professores, 

Pedagoga e 

Psicólogo da 

EEAA 

conjuntamen

te com a 

gestão 

escolar, 

supervisão, 

coordenação

, professores 

e demais 

membros da 

comunidade 

escolar. 

 

Comunida

de escolar 

da 

instituição 

de ensino. 

Ao longo do 

ano letivo e 

conforme o 

trabalho de 

acompanhame

nto do 

processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas 

coordenações 

coletivas. 

Através de 

relatórios dos 

serviços. 

Nos conselhos 

de Classe. 

Nas reuniões 

com as famílias. 

Assembleias 

escolares  

Através da 

redução de 

encaminhamen

tos 

equivocados. 

De acordo com 

as Diretrizes de 

Avaliação 

Educacioanal 

(SEEDF) 
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Suporte direção, 

coordenação, 

SOE, Salas de 

Recursos etc; 

Participação nas 

Coordenações 

Coletivas e 

momentos de 

planejamentos 

diversos; 

Conhecer 

projetos das 

redes sociais e 

comunitárias que 

desenvolvem seus 

trabalhos com a 

comunidade 

escolar da região. 

Articular parcerias 

com os diversos 

serviços 

oferecidos na 

região: Centros de 

Saúde, Centro de 

Orientação 

Médico 

Psicopedagógico 

(COMPP), Centro 

de Atenção 

Psicossocial 

(CAPS), Conselhos 

Tutelares, Centro 

de Referência da 

Assistência Social 

(CRAS), Centro de 

Referência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo e 

conforme o 

trabalho de 

acompanhame

nto do 

processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas 

coordenações 

coletivas.  

Através de 

relatórios dos 

serviços. 

Nos conselhos 

de Classe. 
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Contribuir para a 

elaboração e 

implementação da 

Proposta Pedagógica. 

Contribuir para a 

reflexão de situações 

que impedem o 

desenvolvimento do 

trabalho coletivo. 

Desenvolver 

coletivamente 

estratégias que 

favoreçam o 

trabalho em equipe. 

Contribuir com o 

desenvolvimento de 

competências 

técnicas, 

metodológicas e 

pessoais dos 

professores e corpo 

técnico da instituição 

de ensino nas quais 

atuam. 

Assessoramento 

Promover reflexões 

sobre novos focos 

de análise para o 

processo de ensino 

e aprendizagem, 

enfatizando a 

relação bidirecional 

constitutiva do 

ensinar e do 

aprender como 

processo não 

Especializado de 

Assistência Social 

(CREAS), entre 

outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo e 

conforme o 

trabalho de 

acompanhame

nto do 

processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

Nas reuniões 

com as famílias. 

Assembleias 

escolares  

Através da 

redução de 

encaminhamen

tos 

equivocados. 

De acordo com 

as Diretrizes de 

Avaliação 

Educacioanal 

(SEEDF) 
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dicotomizado de 

articulação teórica e 

prática. 

Construir 

juntamente com o 

professor, 

alternativas teórico-

metodológicas de 

ensino e de 

avaliação com o 

foco na construção 

de habilidades e 

competências dos 

alunos. 

Promover 

juntamente com o 

professor, situações 

didático-

metodológicas de 

apoio à 

aprendizagem do 

aluno, incorporadas 

às práticas 

pedagógicas. 

Fornecer subsídios 

para que as ações 

escolares ocorram 

tanto em uma 

dimensão coletiva 

quanto individual. 

Intervir junto aos 

sujeitos e aspectos 

que possam 

dificultar o 

processo de ensino 

e aprendizagem. 

Promover 

Oficinas 

Temáticas acerca 

de dificuldades 

encontradas e 

percebidas no 

processo em 

parceria com 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, SOE e 

Salas de Recursos. 

Proporcionar 

momentos de 

avaliação e 

reconstrução da 

Proposta 

Pedagógica. 

Participar das 

Coordenações 

Coletivas 

apresentando 

intervenções e 

sugestões 

pertinentes aos 

planejamentos 

em questão. 

Propor momentos 

de estudos e 

reflexões 

apresentando 

sugestões de 

bibliografias e 

temas 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas 

coordenações 

coletivas.  

Através de 

relatórios dos 

serviços. 

Nos conselhos 

de Classe. 

Nas reuniões 

com as famílias. 

Assembleias 

escolares  
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Intervir no processo 

de ensino da leitura 

e escrita, 

compreendendo-o 

como base para 

aquisição dos 

conhecimentos 

escolares. 

Identificar 

elementos que 

interferem no 

processo educativo. 

Investigar como 

ocorre o processo 

de ensino e 

aprendizagem. 

Avaliar de maneira 

contextual os 

estudantes 

Implementar uma 

proposta de 

avaliação formativa 

e processual que 

atenda às 

necessidades. 

Avaliar de maneira 

contextual os 

estudantes para 

encaminhamentos 

necessários e/ou 

previstos na 

Estratégia de 

Matrícula da SEDF e 

ainda para 

promover a 

adequação 

Orientações aos 

Professores 

Regentes por 

ano/série ou 

individualmente 

de acordo com os 

aspectos 

analisados e/ou 

problematizados. 

Participação nos 

Conselhos de 

Classes. 

Participação em 

Estudos de Casos. 

Promover 

Oficinas 

Temáticas acerca 

de dificuldades 

encontradas e 

percebidas no 

processo em 

parceria com 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, SOE e 

Salas de Recursos. 

Propor momentos 

de estudos e 

reflexões 

apresentando 

sugestões de 

bibliografias e 

temas 

pertinentes. 

Participação nos 

planejamentos 

Através da 

redução de 

encaminhamen

tos 

equivocados. 

De acordo com 

as Diretrizes de 

Avaliação 

Educacioanal 

(SEEDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

curricular e 

pedagógica. 

Elaborar 

documentos/relatór

ios apresentando a 

conclusão de cada 

caso e indicando as 

possibilidades de 

adequação 

educacional e de 

intervenção 

pedagógica para a 

situação escolar do 

estudante. 

Guiar as ações dos 

professores e 

outros profissionais 

da educação para o 

planejamento e 

execução de 

intervenções 

educacionais 

adequadas à 

situação escolar do 

estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos projetos 

interventivos, 

reagrupamentos 

e outros. 

Analisar práticas 

escolares 

favorecendo o 

desempenho 

escolar dos 

alunos, com vistas 

à concretização 

de uma cultura de 

sucesso escolar. 

Acompanhar e 

atender de forma 

individualizada 

intervindo 

diretamente com 

o aluno 

priorizando as 

dificuldades 

específicas de 

cada um 

trabalhando as 

percepções, 

habilidades e 

expectativas a 

respeito de sua 

vida escolar. 

Assessorar a 

rotina de sala de 

aula com 

intervenções 

pedagógicas 

específicas. 
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Contribuir para 

que o professor 

regente promova 

situações 

didáticas de apoio 

à aprendizagem 

do aluno 

construindo 

alternativas 

teórico-

metodológicas de 

ensino com foco 

na construção de 

habilidades e 

competências 

pelos alunos. 

Planejar e 

acompanhar os 

projetos 

interventivos, 

reagrupamentos 

e reforços 

escolares da 

escola. 

Realizar 

atividades 

dirigidas, tais 

como jogos, 

dramatizações, 

entre outras, com 

objetivos 

pedagógicos de 

propiciar 

interação entre os 

alunos e o 

desenvolvimento 

perceptivo, 
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psicomotor, 

afetivo, bem 

como a 

consciência de si, 

possibilitando aos 

alunos a 

realização de 

produções 

gratificantes. 

Desenvolvimento 

do Projeto 

Interpretando 

Expressões 

Construindo 

Emoções através 

da realização de 

oficinas em sala 

de aula em 

articulação com o 

SOE. Assim como 

oferecendo ao 

professor regente 

subsídios e 

materiais diversos 

para que ele dê 

continuidade ao 

desenvolvimento 

do Projeto. 

Elaborar 

Relatórios de 

Avaliação e 

Intervenção 

Pedagógica para 

os alunos 

acompanhados 

nos 

Procedimentos de 
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Avaliação e 

Intervenção das 

Queixas 

Escolares. 

Promover 

reflexões junto 

aos professores 

regentes acerca 

dos processos de 

ensino-

aprendizagem, 

aspectos sobre 

processos e 

adaptações 

avaliativas. 

Encontros e 

reuniões com pais 

e/ou 

responsáveis. 

Desenvolvimento 

do Projeto Família 

e Escola Juntos 

Somos Amor, em 

articulação com o 

SOE; com 

encontros 

períodos 

abordando temas 

variados, tais 

como: Fases do 

Desenvolvimento, 

Equilíbrio 

emocional como 

aspecto de auto 

cuidado,  limites, 

a importância do 
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brincar, direitos e 

deveres, 

emoções, 

afetividade etc. 

Desenvolvimento 

do Projeto 

Transição em 

articulação com o 

SOE, através de 

oficinas em sala 

de aula, reuniões 

com pais e visita 

ao CEF 01 do 

Gama. 

Devolutivas em 

todos os campos 

de atuação da 

EEAA/SAA: 

coordenações 

coletivas, 

conselhos de 

classe, oficinas 

temáticas, 

reuniões com 

gestão, reunião 

com pais e/ou 

responsáveis, 

planejamentos 

pedagógicos, dias 

letivos temáticos 

e etc. 

 

 

QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU 

INTERDISCIPLIANRES DESENVOLVIDOS NA UE. 

PROJETO OBEJTIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

E NO PROJETO  
PROJETO 
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* Jornal da EC 
15 
(5º ano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Chá Literário 
(toda a escola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Divulgar as 
atividades 
didático-
pedagógicas de 
nossa escola. 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover a 
leitura e 
divulgação de 
obras literárias. 
- Estimular à 
leitura. 
- Garantir o 
protagonismo 
dos estudantes. 
 
 
 
- Estimular o 
uso racional da 
água. 
 
 
 
 
 
- Identificar 
diferentes 
leituras por 
meio de 
expressão 
corporal, 
logomarca, 
gêneros 
textuais. 
 
 
- Incentivar e 

estimular o 

interesse pela 

leitura. 

- Debate, 
escrita, 
correção, 
impressão e 
divulgação do 
jornal entre a 
comunidade 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
- Criar espaço 
de leitura de 
textos diversos, 
bem como 
promover 
encontro entre 
estudantes dos 
diferentes 
anos/séries e 
prestigiar as 
produções 
autorais. 
 
- Espaços de 
promoção da 
leitura por 
meio de jogos 
corporais, 
desenhos, 
ilustrações, 
rótulos e 
histórias. 
 
 
- Leitura livre, 

fichamento, 

interpretação 

oral, contação 

de histórias, 

confecção de 

livros, 

reescritura de 

histórias, 

palavras 

cruzadas. 

= Edgard 
Benício 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= Maria de 
Lourdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Participação 
dos estudantes 
na pauta do 
jornal, escrita 
das seções, 
postura dos 
encontros com 
estudantes, 
colaboração 
entre os 
estudantes e 
feedback da 
comunidade 
escolar. 
 
- Envolvimento 
dos 
participantes 
na preparação 
e execução da 
atividade, 
produção de 
textos 
literários, 
participação na 
organização. 
 
 
- Realização de 
atividades de 
fixação, 
participação 
nos debates, 
mudança de 
hábitos no 
espaço escolar. 
 
- Identificação 
de letras do 
alfabeto, uso 
no cotidiano, 
leitura de 
rótulos, escrita 
de letras e 
palavras com 
recortes e 
colagens. 
 
- Melhora na 

leitura e 

escrita, uso de 

argumentos, 

aumento do 

repertório 

* Jornal da EC 
15 
(5º ano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Chá Literário 
(toda a escola) 
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linguístico, 

melhoria na 

desenvoltura 

em sala, 

autonomia e 

criatividade nas 

atividades.  

 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

-Buscar uma 

maior qualidade 

na educação 

proposta aos 

nossos 

educandos. 

-Elevar os índices 

do IDEB. 

-Reduzir o 

percentual de 

retenção e evasão 

escolar. 

- Garantir o 

cumprimento do 

Calendário Escolar 

da Escola Classe 

15 do Gama. 

- Fazer cumprir o 

Regimento 

Interno das 

Escolas Púbicas do 

-Realizar um 

efetivo trabalho 

coletivo entre os 

docentes, 

principalmente no 

bloco do BIA. 

-Realizar trabalho 

coletivo entre os 

docentes, desde a 

educação infantil, 

classes especiais, 

1º e 2º blocos e 

educação integral. 

-Buscar a 

adequação de 

espaço específico 

para as oficinas 

que atendam a 

educação integral 

(construção de 

quatro salas e mais 

Equipe gestora, 

Coordenadores 

de cada 

seguimento,os 

professores 

regentes da IE, 

SOE, Sala de 

Recursos, EEAA, 

monitores e 

ESV. 

Comunidade 

escolar da 

I.E. 

Durante o ano 

Letivo 

Serão feitas 

avalições 

periodicame

nte, nas 

reuniões 

coletivas, 

com todos 

as parcerias 

envolvidas. 
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DF em 

consonância com 

o Regimento 

Interno da Escola. 

-Proporcionar 

melhores 

condições de 

atendimento aos 

alunos com 

deficiência. 

- Possibilitar a 

participação dos 

(as) professores 

(as) em cursos de 

formação 

continuada 

voltados para sua 

área de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uma quadra 

poliesportiva). 

- Favorecer e 

estimular o 

trabalho e as 

atividades 

desenvolvidas pela 

Sala de Recursos, 

pelo Serviço de 

Orientação 

educacional e 

Apoio Pedagógico 

visando um melhor 

desenvolvimento 

de habilidades nos 

domínios 

cognitivo, afetivo e 

psicomotor dos 

nossos educandos. 

-Contribuir com o 

trabalho e solicitar 

apoio do Serviço 

de Orientação 

Educacional, da 

EEAA e da Sala de 

Recursos, sempre 

que necessário. 

- Criar projetos que 

favoreçam a 

aprendizagem e 

melhorem o 

rendimento 

escolar. 

-Desenvolver 

projeto para 

construção de 
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hábito de leitura e 

conhecimentos 

gerais. 

- Suscitar nas 

coordenações 

pedagógicas, 

grupos de estudo 

envolvendo temas 

de interesse dos 

professores, 

incluindo-se 

também 

documentos que 

norteiam a 

Educação Básica, 

Currículo, 

Regimento das 

Escolas Públicas, 

PNE, Currículo da 

Educação Básica, 

IDEB. 

- Notificar o 

conselho tutelar do 

Gama a relação 

dos educandos que 

apresentam 

quantidade de 

faltas acima de 

cinquenta por 

cento do 

porcentual 

permitido em lei. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

-Realizar eventos 

culturais que 

intensifique a 

participação da 

comunidade local. 

-Realizar 

bimestralmente 

reflexões para 

avaliação e 

autoavaliação, 

visando possíveis 

mudanças. 

-Reunir os 

diversos 

segmentos para 

discutir e elaborar 

a Proposta 

Pedagógica do 

ano letivo de 

2020. 

-Assegurar aos 

docentes a 

participação na 

elaboração do 

Calendário Anual 

de atividades 

Pedagógicas da 

escola, bem como 

na elaboração de 

Pautas das 

-Estimular a 

participação da 

comunidade 

escolar nos 

eventos oficiais 

oferecidos pela 

CRE, tais como; 

desfile no 

aniversário do 

Gama, Olimgama, 

CID (Centro de 

Iniciação 

Desportiva) e 

demais atividades. 

-Promover os dias 

letivos temáticos, 

Páscoa, o Dia das 

Mães, a Festa do 

Projeto Nossa 

Gente, a Semana 

da Criança, Cantata 

de Natal como 

eventos para 

fortalecer a 

interação com a 

comunidade 

escolar. 

-Implantar projetos 

de prevenção às 

drogas e a 

violência com a 

Comunidade 

escolar da 

instituição de 

ensino. 

Comunida

de escolar 

da I.E. 

Durante o ano 

letivo.  

Periodicame

nte nas 

reuniões 

coletivas, 

nos dias 

Letivos 

temáticos e 

reuniões de 

pais e 

mestres. 
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coordenações 

coletiva. 

 

participação da 

comunidade. 

-Realizar oficinas, 

palestras, fóruns 

com abordagens 

orientadoras às 

famílias, em 

relação as práticas 

promotoras da 

saúde, educação, 

direitos e deveres. 

- Incentivar a 

participação da 

comunidade 

escolar em 

reuniões de pais e 

mestres. 

- Manter a 

comunicação com 

a comunidade 

escolar com 

antecedência 

sobre as datas de 

reuniões e eventos 

através de agenda 

escolar.  

 

GESTÃO DE PESSOAS 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PESSOAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

- Promover 

momentos de 

- Promover 

momentos de 

Servidores 

desta I.E.  

Servidores 

desta I.E. 

Durante o ano 

letivo. 

Periodicame

nte nas 
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reflexões com 

funcionários para 

fortalecer as 

relações humanas. 

-Acolher a todos 

os servidores em 

suas 

necessidades, 

observando 

critérios legais 

pertinentes a 

cada seguimento, 

orientando 

quanto aos 

procedimentos 

referentes à Lei 

840 e 

requerimentos 

gerais. 

aperfeiçoamento 

profissional (por 

meio de 

palestras e 

estudos) nas 

coordenações 

coletivas. 

-Favorecer o 

diálogo entre 

todos os 

segmentos da 

escola, 

participando e 

avaliando 

constantemente 

a gestão escolar. 

-Solicitar 

ampliações do 

quadro de 

recursos 

humanos: 

● na portaria 

● na vigilância 

● na secretaria 

● no serviço 

especializado de 

limpeza e 

conservação. 

 

reuniões 

coletivas.  

 

GESTÃO FINANCEIRA 

A Escola Classe 15 do Gama é beneficiada pelas seguintes verbas, com o 

controle da Associação de Pais e Mestres da EC 15 do Gama (APM EC 15 Gama), 

também denominada Unidade Executora (UEx): 
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 Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)12; 

 Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF)13; 

As verbas e arrecadações recebidas e/ou realizadas pela Instituição 

Educacional têm como objetivo o suporte as ações pedagógicas, administrativas e 

financeiras, descritas nos manuais de utilização de verbas públicas e demais 

documentos legais. Oferecem subsídios para implantação de projetos e ações, bem a 

conservação do patrimônio público escolar, permitindo que os estudantes usufruam 

de ambiente escolar saudável, seguro e formativo. Cabe a Equipe Gestora, órgãos 

colegiados e comunidade a aplicação e fiscalização de tais verbas. Devendo sua 

prestação de contas, ser divulgada em murais na escola, a fim de garantir a boa 

aplicação do dinheiro público. 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

-Acatar e cumprir 

a Legislação no 

que se refere à 

utilização dos 

recursos 

-Aplicação dos 

recursos 

financeiros de 

acordo com as 

necessidades da 

Comunidade 

escolar da I. E.  

Órgãos 

responsáveis 

Comunida

de escolar 

da I.E. 

Durante o ano 

letivo. 

Periodicament

e em reuniões 

com a equipe 

gestora e 

órgãos 

                                                           
12 O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi criado pela Resolução nº 12, de 10 de maio de 

1995, com o nome de Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE). 

Mais tarde, passou a se chamar PDDE, com a edição de Medida Provisória do governo federal. Sua 

finalidade é prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas do ensino 

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

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

Social (CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e 

gratuito ao público. O objetivo da assistência financeira é a melhoria da infraestrutura física e 

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

elevação dos índices de desempenho da educação básica (fonte: www.fnde.gov.br). 

13 O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) foi instituído pelo Decreto n.º 

28.513, de 6 de dezembro de 2007 e tem por objetivo ampliar a autonomia gerencial, administrativa e 

financeira das Diretorias Regionais de Ensino e respectivas instituições educacionais visando a efetiva 

realização do seu projeto pedagógico, mediante a descentralização de recursos financeiros do Governo 

do Distrito Federal e diretamente arrecadados, nas categorias econômicas de Custeio e de Capital, 

para execução local. 
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recebidos tanto 

do Governo Local 

(PDAF) quanto do 

Governo Federal 

(PDDE Educação 

Básica, PDDE Mais 

Educação, etc). 

- Utilizar de forma 

responsável e 

com a 

participação de 

todos, os recursos 

financeiros da 

escola. 

-Adquirir recursos 

materiais para o 

melhor 

desenvolvimento 

das atividades 

administrativas 

-Manter sempre à 

disposição do 

corpo docente, 

materiais 

pedagógicos para 

o 

desenvolvimento 

de atividades 

escolares. 

escola, com a 

participação dos 

órgãos 

colegiados, com 

lisura e 

transparência. 

-Ampliar a 

participação do 

Conselho Escolar 

e demais 

funcionários, no 

que diz respeito à 

clareza e 

agilidade no uso 

dos recursos 

financeiros. 

-Adquirir 

materiais 

esportivos para 

recreação dos 

alunos. 

-Revitalizar a 

escola, por meio 

de manutenção 

das instalações 

elétricas e 

hidráulicas. 

-Revitalizar a 

quadra de 

esportes, bem 

como o 

estacionamento. 

-Reformar os 

banheiros; 

pelos repasses 

das verbas da 

SEEDF. 

Órgãos 

colegiados 

desta I.E. 

colegiados 

desta I.E.  
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-Reformar o 

parquinho. 

- Retirar entulhos 

em área verde e 

revitalização do 

espaço. 

-Promover 

eventos para 

arrecadar 

recursos, para 

garantir 

pequenos 

reparos e 

melhorias na 

estrutura física 

da escola. 

-Oportunizar a 

transparência na 

prestação de 

contas dos 

recursos 

utilizados.  

 

 

GESTÃO DE ADMINISTRATIVA 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

-Acolher a todos 

os servidores em 

suas 

necessidades, 

observando 

-Organizar e 

agilizar meios 

para divulgação 

eficiente das 

informações de 

Equipe Gestora 

desta I.E.  

Órgãos 

responsáveis 

Comunida

de escolar 

da I.E. 

Durante o ano 

letivo. 

Periodicame

nte em 

reuniões 

com a 

equipe 
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critérios legais 

pertinentes a 

cada seguimento, 

orientando 

quanto aos 

procedimentos 

referentes à Lei 

840 e 

requerimentos 

gerais. 

-Favorecer a 

divulgação e 

repasse das 

informações e 

decisões de 

cunho 

administrativo 

-Oferecer um 

trabalho de 

qualidade no 

atendimento à 

comunidade 

escolar. 

- Executar as 

atividades 

administrativas e 

burocráticas 

dentro dos prazos 

estabelecidos 

pela legislação. 

 

 

 

 

interesse da 

comunidade 

escolar. 

-Acolher a todos 

os servidores em 

suas 

necessidades 

observando 

critérios legais 

pertinentes a 

cada segmento. -

Utilizar 

adequadamente 

os equipamentos 

e espaços físicos 

da escola  

-Melhorar as 

instalações as 

instalações físicas 

da escola. -

Melhorar as 

instalações físicas 

de forma que 

facilite o trabalho 

com a Educação 

Infantil e os 

demais 

segmentos.  

- Atualização 

constante da 

escrituração dos 

alunos. 

-Atualização das 

pastas e 

documentos de 

todos os 

pelos repasses 

das verbas da 

SEEDF. 

Órgãos 

colegiados 

desta I.E. 

gestora e 

órgãos 

colegiados 

desta I.E.  
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servidores da 

escola.  

-Manter 

organizado em 

dias o arquivo 

geral da escola.  

-Manter 

organizado o 

arquivo morto 

dos alunos e 

funcionários em 

geral.  

-Recorrer sempre 

ao serviço de 

Alimentação 

Escolar/Nutricion

istas em 

eventuais 

problemas na 

oferta, 

quantidade e ou 

qualidade da 

alimentação 

escolar. 

-Criar um senso 

de 

responsabilidade 

com todos os 

atores do 

processo 

educativo quanto 

a participação na 

conservação do 

patrimônio da 

escola.  

-Realizar 

contagem 

patrimonial duas 
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vezes por ano, ou 

sempre que se 

fizer necessário.  

-Manutenção e 

conservação das 

instalações 

físicas. 

- Disponibilizar 

material 

pedagógico e de 

expediente para 

o desempenho 

das atividades 

educativas. 
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