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1 APRESENTAÇÃO 

 

A elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe 16 de Taguatinga tem seu 

processo iniciado ainda no ano de 2011 sob a gestão da diretora da escola à época, professora 

Neiva Torquato. 

Valendo-se da contribuição dos diferentes segmentos escolares, agregou ao documento a 

contribuição de cada um, apropriando-se das coordenações pedagógicas, dos dias previstos para 

avaliação institucional e de outros momentos para socialização do texto, coleta de informações e 

recebimento de sugestões, oferecendo ao grupo o contato com documento inicialmente via e-

mail. 

Uma vez que o projeto político-pedagógico (PPP) não é da direção e sim da escola, 

refletindo suas intencionalidades, constituindo-se em elemento identitário do ser-fazer-existir da 

instituição, desde então, o mesmo vem sofrendo modificações à medida que se ajusta às 

demandas da escola e transformações educacionais ocorridas. 

Mais precisamente ao final de 2012, a nova equipe gestora, eleita conforme os parâmetros 

da Lei de Gestão Democrática, deu início a um novo processo de reavaliação do PPP da escola, 

no intuito de buscar junto ao grupo e comunidade escolar que concepções estavam conduzindo o 

trabalho pedagógico da escola. 

Após, apreciação da temática anteriormente abordada pelo PPP com ênfase na educação 

para a sustentabilidade, surge outro olhar, mais diretamente relacionado com as expectativas de 

aprendizagem dos alunos e sua inserção social. 

Após a organização de um dia específico para deliberações sobre essa questão, ficou 

definido que o tema gerador do PPP seria Mundo da leitura, leitura do mundo. A perspectiva 

agora voltava-se para os processos de letramento e alfabetização escrita e numérica, além de 

buscar mecanismos para o desenvolvimento de propostas interdisciplinares. 

Nessa dinâmica, a compreensão da realidade imediata da escola, uma vez que atendia 

alunos com diferenças socioeconômicas e com comprometimentos cognitivos, no caso dos 

ANEE’s, foi mais facilmente tratada. 

Os momentos destinados a essa retomada concentraram-se especialmente nas 

coordenações coletivas, mas também se valeram dos dias destinados à Avaliação Institucional e 

quando possível, em momentos específicos, nos dias previstos para a reunião de pais e mestres. 
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Os sujeitos participantes desse processo foram todos os funcionários da escola, 

distribuídos em suas diferentes funções, alunos e famílias. Suas contribuições foram registradas 

por meio de fotos, livro ata, painéis, enquetes, questionários. 

Agora, nesse momento de reavaliação do PPP o processo se repete dando a todos a 

oportunidade de contribuírem para sua elaboração. 

 

2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

2.1 Identificação 

 

a) Coordenação Regional de Ensino: Taguatinga 

 

b) Nome: Escola Classe 16 de Taguatinga 

 

c) Endereço: EQNG 06/07 ÁREA ESPECIAL Nº 15 

 

d) Telefone: (61) 3901-6737 

 

e) CEP: 72. 605-030 

 

2.2 Historicidade 

 

A Escola Classe 16 de Taguatinga foi inaugurada aos 10 dias do mês de junho do ano de 

1964. Suas atividades foram iniciadas aos dois dias do mês de outubro, no mesmo ano, tendo por 

diretora a professora Luiza Vilela Rodrigues. 

Criada pelo Decreto “N” - nº 481 do Governo do Distrito Federal no dia 14 de janeiro de 

1966, essa instituição era conhecida inicialmente por Escola Classe nº 16. Entretanto, por meio da 

Resolução nº 95 – CD, de 21 de outubro de 1976, foi feita a alteração de sua denominação, 

passando a se chamar Escola Classe 16 de Taguatinga, conforme DODF nº 30 de 11 de fevereiro 

de 1977 (Suplemento e A. N. da FEDF – vol. III). 
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Finalmente, por meio da Portaria nº 17 – SEC, de 7/7/80 (DODF nº 129, de 10/7/80 e A. 

N. da FEDF – vol. I) deu-se o reconhecimento da Escola Classe 16 de Taguatinga que está 

situada à EQNG 6/7 – Área Especial nº 15 (CEP 72.130-060). 

Com base em relatos de funcionários que chegaram à escola no ano de 1989, a instituição 

sempre funcionou em dois turnos (manhã e tarde). Já atendeu a alunos da Educação Infantil, das 

Séries Iniciais e, excepcionalmente no ano de 2000, estendeu esse atendimento para alunos da 5ª 

e 6ª séries do Ensino Fundamental de 8 anos. Hoje, atende somente aos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental de 9 anos, sendo: Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), que contempla do 1º ao 3º 

ano, e 4º e 5º anos. 

No ano de 2003, ao final do período letivo, a escola passou por um processo de reforma e 

ampliação do prédio. Todo o corpo de funcionários e os alunos foram alocados nas dependências 

da Escola Classe 21 até aproximadamente o mês de outubro do ano de 2004, quando voltaram 

para o prédio já reformado e ampliado. 

Após a reforma, a escola passou a atender, no ano de 2005, alunos com necessidades 

educacionais especiais, oferecendo ainda a Educação Infantil. Tendo em vista a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais, todos os funcionários receberam formação 

continuada em serviço, a fim de se adaptar a essa nova realidade. 

Ainda em 2005, a Escola Classe 16 de Taguatinga ampliou seus horizontes e passou a 

atender, além de seus vizinhos mais próximos, a Vila dos Carroceiros da Colônia Agrícola São 

José e o Assentamento 26 de Setembro. 

No ano de 2006, podem ser citados os seguintes eventos: 

a) Implantação do Ensino Fundamental de 09 anos, tendo como estratégia 

pedagógica o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA – conforme Lei n° 3.483, de 25 de novembro 

de 2004, DODF n° 225, Decreto 25.619 de 01 de março de 2005 e Portaria n° 283/05 (in 

PP/SEEDF, 2008, p. 30); 

b) Montagem do laboratório de informática; 

c) Desenvolvimento de diversos projetos pedagógico tais como: “Leitura do mundo, 

mundo da leitura”; projeto “Horta Pedagógica”, em parceria com a ONG Mão na Terra; 

“Conhecendo e vivendo valores”; 

d) Valorização do espaço da coordenação para a realização de estudos; 

e) Participação da escola nos Jogos Estudantis de Taguatinga; 
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f) Realização da Feira Cultural “Os Brasis do Brasil: Folclore o ano inteiro”. 

A respeito das características da comunidade local, com base em relatos ouvidos, o nível 

sócio-econômico da clientela atendida parece ser baixo. Informações obtidas junto a funcionário 

da secretaria da escola apontam que alunos de assentamentos e do entorno do DF sempre fizeram 

parte da clientela atendida, sendo, porém, que nos últimos anos haja vista o crescimento da 

população houve um aumento considerável do quantitativo de alunos matriculados, contribuindo 

para isso a oferta do transporte escolar pela Secretaria de Educação para alunos matriculados em 

Taguatinga e que moram nos assentamentos. 

A elaboração de um Termo de Compromisso e Ciência de Acompanhamento da 

Frequência dos estudantes que esclarece à comunidade todas as ações que a escola desenvolve 

para que as famílias garantam 100% de frequência aos estudantes. Documento este, apresentado 

durante a reunião de pais e mestres dos 1º bimestre o qual firma a necessidade de todos os 

responsáveis em garantir o compromisso com a frequência escolar de seus filhos.  

Concomitante a isso, convocações por parte da Orientação Educacional as famílias de 

alunos que tem apresentado a partir de 05 faltas consecutivas ou 03 alternadas para Orientação 

com o Professor/Orientador, visando informar aos responsáveis sobre a quantidade de faltas e 

riscos que as mesmas poderão ocasionar no desempenho pedagógico dos alunos, bem como a 

assinatura do termo de responsabilidade por faltas por parte dos responsáveis. 

Continuaremos realizando o acompanhamento dos estudantes faltosos e viabilizando 

ações que possam garantir 100% de frequência.  

 

3 GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

 A escola recebe verbas públicas federais Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE – 

(Básico e Estrutura) e Programa de Descentralização e Administração Financeira - PDAF ambos 

divididos em custeio e capital o que garantiria a administração financeira e suprimento das 

necessidades administrativas e pedagógicas da escola. Entretanto, desde o ano de 2013 a escola 

vem recebendo apenas uma ajuda emergencial dos dois recursos o que vem dificultando a gestão 

administrativa e pedagógica. 

 Desde o ano de 2017 a escola conta também com Verbas Parlamentares que tem 

possibilitado a manutenção da estrutura física da escola. 
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4 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 
ESPAÇO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE 

Os ambientes são organizados em 

blocos: A, B, C, D. 

 

 

QUANTIDADE 

 

 

Salas de aula 
B01, B03, B04, C06, C07, C08, D09, 

D10, D11, D12, D13 

 

12 

Secretaria A02 1 

Mecanografia A03 1 

Apoio Administrativo A04, A05 2 

Sala dos Vigias A06 1 

Copa  A07 1 

Depósitos A08, A09, B14, A20, A14 5 

WC Servidores A10, A12, A21, A22 4 

Direção A11 1 

Despensas A18, A19 2 

WC Adaptado A13 1 

Sala dos Professores, 

Coordenação Pedagógica, Apoio 

Pedagógico 

 

A15 
 

1 

Laboratório de Informática e Sala 

de Reforço 

A16 1 

Cozinha  A17 1 

Área – Servidores A23 1 

Guarita A24 1 

Sala Multifuncional B01 1 

SEAA, SOE, Sala de Recursos B02 1 

Servidores B15 1 

Sala de leitura C05 1 

WC - Alunos C16, C17 2 

       Total:  42 

 

5. GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

5.1 Matrículas 

 

Em 2018 dos 408 estudantes matriculados 32,59% são de Assentamentos próximos a 

escola sendo destes 129 (cento e vinte e nove) do Vinte e Seis de Setembro e 04 (quatro) do 
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Assentamento Cana do Reino os demais residentes nas imediações da escola dentre as quais 

também a Vicente Pires. 

No ano de 2019 dos 388 estudantes matriculados 32,21% continuam sendo dos 

Assentamentos com 118 (cento e dezoito) da Vinte Seis de Setembro e 07 (sete) do Assentamento 

Cana do Reino e os demais das imediações da escola. 

 

5.2 Alunos em situação de defasagem idade/série 

 

Em 2018, do total de alunos matriculados, a quantidade de alunos em defasagem idade 

série permanece como o ano anterior 14 alunos sendo 01(um) no 2º ano, 02 (dois) no 3º ano, 02 

(dois) no 4º ano, 08 (oito) no 5º ano e 01 (um) na Classe Especial. 

A partir de 2019 ocorreu uma mudança no critério defasagem idade/série que antes eram 

de 02 anos agora passou a ser 03 anos. 

Com base nessa mudança passamos a ter apenas 01 (um) aluno do 5º ano em situação de 

defasagem. 

 

5.3 Alunos com necessidade educacional especial (ANEE) e transtornos  

 

Em relação à redução de alunos, tanto nas classes inclusivas quanto nas de integração 

inversa, observam-se os parâmetros estabelecidos na estratégia de matrícula referente ao ano, 

articulados com as características do aluno que se encontra nessa condição. 

Atualmente, são atendidos alunos com as seguintes necessidades e/ou transtornos: 

 

NEE Turma 
TGD/S.ASP, TGD/AUT 1º ANO A 

DI/DOWN, DI/DOWN 1º ANO B 

TGD/AUT 1º ANO C 

TGD/AUT, TGD ASP 2º ANO A 

TPAC/TDAH 2º ANO B 

DI 2º ANO C 

TGD/AUT,DFMNE/TGD/AUT 2º ANO D 

TGD/SOE;TPAC 3º ANO A 

DI/TDAH;DI 3º ANO B 

TGD/AUT;TDAH;TPAC 3º ANO C 

TGD/AUT; -TDAH;TGD 3º ANO D 
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DF/ANE;DF/BNE 3º ANO E 

TDAH/TPAC;TPAC 4º ANO A 

TGD/AUT;TGD/ASP-TDAH 4º ANO C 

TDAH;TDAH 4º ANO D 

DI,TDAH 5º ANO A 

TDAH;TDAH 5º ANO B 

TDAH;TPAC 5º ANO C 

 

A distribuição desses alunos nas 20 turmas que a escola está atendendo em 2020 ficou 

assim: 1º ano – 03 (três) turmas de Integração Inversa  e 01 (uma) de Classe Comum; 2º ano – 03 

(três) turmas de Integração Inversa, 01 (uma) turma de Classe Comum Inclusiva; 3º ano – 05 

(cinco) turmas de Integração Inversa ; 4º ano – de 01 (uma) turma de Integração Inversa e 02 

(duas) de Classe Comum Inclusiva e 01(uma) de Classe Comum 5º ano, 01 (uma) de Integração 

Inversa e 02 (duas) Classe Comum Inclusiva. 

 

5.4 Movimentação anual de alunos – Aprovados e Retidos 2019/2020  

 

No ano de 2019, a escola atendeu a 381 estudantes e foram ofertadas vagas para 04 

(quatro) turmas de 1º ano, 04(quatro) turmas de 2º ano, 05 (cinco) turmas de 3º ano, 03 (três) 

turmas de 4º ano e 04 (quatro) turmas de 5º ano. 

Este ano a escola está atendendo a 405 estudantes sendo ofertada vagas para 04 (quatro) 

turmas de 1º ano, 04 (quatro) turmas de 2º ano, 05 (cinco) turmas de 3º ano, 04 (quatro) turmas 

de 4º ano e 03(três) turmas de 5º ano. 

 

Quadro 1 – Movimentação Anual – 2019/2020 

Turno em 2017 

Série/ano 

ofertada em 

2017 

Turma Total de alunos 
Nº de 

aprovados 
Nº de retidos 

Mat. 1º ano A 15 15 - 

Mat 1º ano B 17 16 1 

Vesp. 1º ano C 15 15 - 

Vesp. 1° ano D 26 26  

  Total 73 72 01 

      

Mat. 2º ano A 16 16 - 

Mat 2º ano B 18 18 - 

Vesp. 2º ano C 16 16 - 
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Vesp. 2º ano D 16 16 - 

  Total 66 66 - 

      

Mat. 3º ano A 18 13 05 

Mat. 3º ano B 19 17 02 

Vesp. 3º ano C 16 14 02 

Vesp. 3º ano D 17 16 01 

Vesp. 3º ano E 20 18 02 

  Total 90 78 12 

      

Mat. 4º ano A 20 20 - 

Mat. 4º ano B 22 22 - 

Vesp 4º ano C 21 21 - 

  Total 63 63 - 

      

Mat. 5º ano A 20 18 02 

Mat. 5º ano B 25 24 01 

Vesp. 5º ano C 22 19 03 

Vesp. 5º ano D 22 20 02 

  Total 89 81 08 

 Total Geral  381 360 21 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 16 de Taguatinga 

 

A situação dos alunos em relação à movimentação dos mesmos quanto ao número de 

retenções, aprovações e número de abandonos, além de alunos em situação de distorção 

idade/série (mínimo de dois anos) no ano de 2018, revelou, com base nos dados obtidos ao final 

do ano letivo de 2017, algumas mudanças, a saber: 

a) Diminuição da quantidade de estudantes retidos no 1º e 2º ano; 

b) Diminuição da quantidade de alunos retidos no 3º ano; 

c) Diminuição do número de alunos retidos no 4º ano; 

d) Aumento de retenções no 5º ano; 

e) Diminuiu a concentração de alunos em situação de distorção idade/série em todos os 

anos. 

 

3.5 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
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Os resultados são apreciados coletivamente com a coordenação e a direção da escola em 

parceria com toda a equipe pedagógica. Com base nessa apreciação, identificaram-se os seguintes 

problemas: excesso de faltas, sobretudo, nos dois primeiros anos de escolarização no EF de 9 

anos; dificuldades de as famílias trazerem as crianças em horário contrário para atendimento no 

reforço escolar, especialmente, as que moram nos assentamentos; pouca compreensão por parte 

da comunidade sobre a importância de a criança ser alfabetizada ainda no 1º ano; alta rotatividade 

de alunos, necessidade de se retomar no âmbito da organização do trabalho pedagógico da escola 

as estratégias de intervenção voltadas para suprimir dificuldades encontradas ao longo do 

processo ensino-aprendizagem e retomada do planejamento baseado em metas estipuladas para 

cada ano, de acordo com as orientações legais e necessidades dos estudantes. 

Um outro grave problema enfrentado é a ausência constante de professores e a frequente 

substituição dos mesmos por profissionais de Contrato Temporário que por muitas vezes tem 

pouca ou nenhuma experiência profissional. 

 

Quadro 2 – Ideb da Escola e metas 

 Ideb. Observado   Metas Projetadas 

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

DF 4.4 4.8 5.4 5.4 5.6 5,8 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 

Escola -- 5.0 6.1 5.4 5.5 6,1 -- 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 

 

3.6 Avaliação em Destaque 

 

Tem por finalidade avaliar “as habilidades relativas à alfabetização e  letramento  

matemático”, norteando o professor e equipe pedagógica na elaboração de ações interventivas  

para sanar  as lacunas ainda existentes. 

Em 2019 em relação aos índices verifica-se que:  

 

SÍNTESE DE DESEMPENHO  DO 2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

NÍVEL 

1 

NÍVEL 

2 

NÍVEL 

3 

NÍVEL 

4 

NÍVEL 

5 

NÍVEL 

1 

NÍVEL 

2 

NÍVEL 

3 

NÍVEL 

4 

NÍVEL 

4 

- 30.76% 60% 7.69% 1.53% 3.07% 15.38% 43.07% 33.84% 4.61% 

 



14 

SÍNTESE DE DESEMPENHO DO 4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

Eixo 

Compreensão E 

Interpretação Textual 

Eixo- Reconhecimento 

De Estratégias De 

Construção Textual 

Eixo- Uso De 

Estratégias De Leitura 

Análise De Grandezas 

E Correlação Entre 

Medidas E Sistema 

Posicional 

Aplicação De Métodos 

De Resolução De 

Problemas 

Identificação De 

Informações E Leitura 

De Dados 

52/66 58/66 51/66 37/66 52/66 61/66 

 

 3.7 ANA- Avaliação Nacional da Alfabetização: 

 

A ANA tem como objetivo aferir o nível de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa e Letramento Matemático, por meio de testes cognitivos para os alunos do 3º ano. 

Além dos testes, a ANA oferece um conjunto de indicadores importantes para análise do contexto 

do trabalho realizado pela escola. Em conjunto com as avaliações internas, é possível analisar 

pedagogicamente os níveis de alfabetização dos estudantes.  

No ano de 2016 no que se refere à leitura, 75% alcançaram o nível 3, 80% 

alcançaram em escrita o nível 3 e 78,77% atingiram a meta em matemática. Entretanto ainda se 

verifica a necessidade de maiores avanços destes percentuais.  

Esta avaliação que estava prevista para o ano de 2018 não ocorreu. 

 

3.8-PROVA BRASIL. 

 

  A Prova Brasil e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) são 

avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do 

ensino oferecido pelo Sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e 

questionários socioeconômicos. 

  As médias subsidiam, além das políticas públicas, o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ao lado das taxas de aprovação nessas esferas. 

Em relação ao nível de desempenho em 2017 percebeu-se que houve um 

crescimento em relação aos índices tanto em língua portuguesa quanto a matemática. 
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4 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem integral dos alunos, considerando seus 

conhecimentos, necessidades sociais e culturais para que possam atuar de maneira 

transformadora e crítico-reflexiva na sociedade. 

 

5 PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

A Lei de Diretrizes e Bases n° 9394 (Brasil, 1996) organizou planos e políticas inspirados 

em princípios justos que visam o direito de todos à educação. Em harmonia a esta lei, foram 

elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1997) e a resolução 01/2005 - CEDF 

que tratam da proposta pedagógica das escolas públicas do DF. Esta proposta apresenta-se como 

instrumento norteador da ação educativa, visando à melhoria da qualidade de ensino de forma a 

atender as especificidades de cada instituição escolar. 

Nesta perspectiva, o projeto político-pedagógico da Escola Classe 16 de Taguatinga 

representa a própria essência do trabalho desenvolvido dentro de seu contexto histórico e social e 

tem o compromisso de superar os problemas que possam comprometer a qualidade de ensino que 

oferece. 

No processo de construção do seu projeto político-pedagógico, a Escola Classe 16 de 

Taguatinga observa alguns princípios que considera primordiais para orientá-la, na expectativa de 

buscar novos conceitos de qualidade de ensino. Estes princípios foram percebidos e analisados de 

forma integrada. 

 

Língua Portuguesa Matemática 

Abaixo do 

Básico 

Até 5% 

Básico 

Até 15% 

Desejável 

Mínimo 80% 

Abaixo do 

básico 

Até 5% 

Básico 

Até 15% 

Desejável 

Mínimo 80% 

6,54% 11,16% 82,29% 4,46% 6,25% 89,29% 

Resultado preliminar 2019 

Língua Portuguesa  236.12                                                        Matemática  246.82 
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5.1 Princípio Epistemológico 

 

É este princípio que dá a sustentação para sua organização curricular e orienta o processo 

metodológico da construção e compartilhamento do conhecimento. De acordo com a realidade 

onde está inserida, a escola define as competências, os conteúdos, as metas de aprendizagem, os 

recursos e a metodologia que norteará seu trabalho em relação ao ensino/aprendizagem. Nesse 

contexto a interdisciplinaridade e a contextualização são essenciais para a aquisição do 

conhecimento significativo. Mello (2004) salienta que: 

O trabalho interdisciplinar requer atividades de aprendizagem que favoreçam a vivência 

de situações reais ou simulem problemas e contextos da vida real que, para serem 

enfrentados, necessitarão de determinados conhecimentos e competências. 

 

Ao discutir sobre as diversas formas de aprendizagem, o projeto político-pedagógico da 

Escola Classe 16 de Taguatinga incorpora as vivências concretas e busca constantemente adaptar 

o ensino às situações do cotidiano e a realidade de seus alunos. 

 

5.2 Princípio Estético 

 

Este princípio é observado por esta instituição no desenvolvimento de seus projetos 

específicos e na realização dos momentos cívicos e culturais. A escola prioriza a educação 

formativa, valorizando a criatividade, a curiosidade, a emoção e as diversas formas de 

manifestações artísticas e culturais de seus educandos. 

 

5.3 Princípio Ético 

 

Toda a comunidade escolar deve encontrar na instituição escolar um ambiente favorável 

que estimule a vivência de valores éticos. Manata (2000, apud FERRARI, 2006) afirma que: 

 

O papel exercido pelo professor e pelo aluno na busca do saber deverá ser salientado, 

uma vez que serão apontados, dentro de suas possibilidades, valores mais próximos à 

realidade da Instituição Educacional, como aqueles considerados universais, na medida 

em que são inerentes ao papel da Instituição Educacional, voltados para a construção de 
um ser humano mais feliz e realizado. 
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A Escola Classe 16 de Taguatinga, ao elaborar seu projeto político-pedagógico, prioriza 

um sistema de valores que considera a solidariedade, a criação de regras de vida comum e o 

respeito como elementos essenciais para formação do ser humano. Observando os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (MEC, 1997), as Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de 

Alfabetização (SEEDF, 2012) e o Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014) 

a escola organiza seu currículo, adaptando e acrescentando conteúdos contextualizados aos temas 

transversais, segundo sua realidade.   

 

5.4 Princípio Didático-Pedagógico 

 

Para a Escola Classe 16 de Taguatinga, a visão não tradicional trouxe uma nova relação 

entre professor-aluno-conhecimento. O aluno também é sujeito ativo na construção do 

conhecimento e é o centro do processo educacional. O professor atua como mediador e mantém 

uma relação interativa com seu aluno e o conhecimento. O educador cria situações favoráveis e 

significativas de aprendizagem, possibilitando um ambiente alfabetizador e fomentador de 

conhecimentos, preocupando-se em observar e verificar a bagagem de conhecimentos que o 

aluno traz de suas experiências vividas. 

 

5.5 Princípio da Autonomia 

 

Para Dourado (2001), “a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira é 

processo construído coletivamente, sem perder de vista as diretrizes estabelecidas pelos sistemas 

de ensino e as condições para viabilizá-la na forma da lei”.  

Observando este conceito, a Escola Classe 16 de Taguatinga implementa seus projetos 

pedagógicos de acordo com as diretrizes nacionais para educação básica e a vontade de seus 

segmentos. A equipe gestora utiliza adequadamente os recursos repassados para a escola, 

compartilhando o poder decisório com o Conselho Escolar e assegurando aos pais, professores e 

funcionários a participação nas decisões colegiadas. Durante as coordenações coletivas, procura 

desenvolver ações para aperfeiçoamento de seu quadro de professores, cuidando para que todas 

as atividades e propostas cheguem a todos os funcionários de forma transparente e clara, 

oportunizando exposição de opiniões, avaliações, discussões, etc. Essa dinâmica permite que 
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todos os membros da comunidade escolar, de modo geral, assumam, na condição de coletivo, as 

responsabilidades pelas ações desencadeadas cotidianamente. Assim, conquistas e fracassos, 

superações e dificuldades são compartilhados com igualdade, o que fortalece a coletividade e 

torna-se mola propulsora para constantes avanços qualitativos.  

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver estratégias para atendimento das necessidades dos educandos, voltadas para 

o avanço nos estudos e participação nos processos sociais de interação e de transformação da 

sociedade. 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

a) Desenvolver atividades voltadas para o atendimento dos alunos com necessidades educacionais 

especiais; 

b) Desenvolver uma prática educativa que atenda as características sociais, econômicas e 

culturais da comunidade escolar; 

c) Criar mecanismos de chamada escolar e de controle da frequência escolar a fim de garantir a 

permanência dos alunos na escola; 

d) Desenvolver estratégias pedagógicas que favoreçam a formação integral do educando; 

e) Dar condições aos alunos de desenvolver uma imagem positiva de si mesmo, atuando de forma 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

f) Identificar junto à comunidade escolar mecanismos que viabilizem sua participação de maneira 

mais efetiva no processo educativo e no acompanhamento da educação dos alunos; 

g) Valorizar a dimensão lúdica do ensino e da aprendizagem, oferecendo recursos materiais aos 

professores que propiciem uma aprendizagem prazerosa; 

h) Oportunizar aos alunos a participação em aulas no laboratório de informática com vistas à 

realização de pesquisas, estudo, conhecimento e exploração das ferramentas do mundo virtual; 
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i) Adotar medidas pedagógicas, financeiras e administrativas que favoreçam o desenvolvimento 

da aprendizagem dos alunos, com melhorias nas condições de trabalho dos professores; 

j) Desenvolver estratégias de intervenção a fim de sanar, em tempo hábil, possíveis distorções 

que se manifestem durante o processo de escolarização dos alunos que podem comprometer seu 

sucesso escolar. 

 

7. CONCEPÇOES TEÓRICAS 

 

Considerando o processo de avaliação e reformulação do Currículo da Educação Básica 

para a rede pública de ensino do Distrito Federal iniciado em 2010, validado em 2013 e 

implantado em 2014, a comissão organizadora responsável pela dinâmica de discussão do Projeto 

Político-Pedagógico da Escola Casse 16 de Taguatinga fez uma breve apresentação do Currículo 

em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, propondo o estudo do documento 

nas coordenações coletivas, a fim de oferecer subsídios à equipe pedagógica para conhecimento, 

análise e discussão em torno dos pressupostos teóricos dele constantes. 

Inicialmente, a comissão procedeu à apresentação das orientações gerais para discussão 

do Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe 16 de Taguatinga, socializando com o grupo de 

profissionais da escola o cronograma das atividades previstas. 

De acordo com o Currículo em Movimento (SEEDF, 2014), a opção teórica à ele 

subjacente baseia-se no entendimento de que a escolha por uma opção teórica é fundamental para 

“a identificação do projeto de educação que se propõe, do cidadão que se pretende formar, da 

sociedade que se almeja construir” (p. 21). Nesse sentido, ao elencar uma teoria de currículo 

destaca a intencionalidade política e formativa da qual o currículo se reveste, o que se 

materializará na organização das práticas da e na escola. 

A opção teórica apresentada no Currículo em Movimento (SEEDF, 2014) considera as 

contribuições da Teoria Crítica e da Teoria Pós-Crítica. Quanto à primeira, sugere o 

questionamento da realidade aparentemente natural presente em nossa sociedade profundamente 

marcada por desigualdades de natureza diversa. A partir desse questionamento, sugere, com base 

na Teoria Pós-Crítica, analisar como essas desigualdades são produzidas e mantidas, indicando 

possibilidades de reflexão por meio de eixos transversais como: educação para a diversidade, 

educação para a cidadania, educação para a sustentabilidade e educação para e em direitos 
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humanos. 

Metodologicamente, o Currículo em Movimento (SEEDF, 2014) se fundamenta nas 

contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural que, de acordo 

com o documento, contribuem para o processo de compreensão da realidade social e educacional, 

visando não apenas identificar as contradições sociais, mas também em propor formas de superá-

las. 

Se por um lado, a Pedagogia Histórico-Crítica toma por referência a historicidade do 

sujeito na construção da história, destacando a importância da prática social dos estudantes ao 

contexto escolar, por sua vez, a Psicologia Histórico-Cultural destaca a complexidade inerente ao 

processo de aprendizagem, enfatizando o papel que o outro desempenha nas interações 

estabelecidas com o conhecimento. Tanto este como aquele referencial teórico-metodológico 

encerra um princípio fundamental à elaboração do projeto político-pedagógico de uma escola: o 

valor das práticas e interesses sociais da comunidade. 

Com base nessa abordagem, a equipe pedagógica da Escola Classe 16 de Taguatinga 

reuniu-se nas coordenações coletivas para apreciação do documento e por meio de um estudo 

dirigido, contendo perguntas para análise inicial e posteriormente leitura fundamentada dos 

pressupostos teóricos, apresenta suas considerações, decorrentes da socialização das ideias 

debatidas e apresentadas em grupos no tempo-espaço da coordenação pedagógica. 

 

7.1 Princípio da Educação Integral 

 

Questões para 

pensar 

Perspectivas da Equipe Pedagógica Proposta do Currículo 

O que é 

Educação 

Integral? 

1. União de várias áreas do conhecimento 

necessárias à vida do ser humano; 

2. Formação afetiva, social, física, econômica. 

3. Desenvolvimento de outras habilidades e 

competências. 

Ampliação de tempos, 

espaços e oportunidades 

educacionais, visando o 

desenvolvimento integral 

do ser humano. 

Concretamente, 

em que medida 

essa escola pode 

1. Criar projetos que contemplem as áreas 

citadas; 

2. “Enxugar” o currículo; 

Princípios: integralidade, 

intersetorialização, 

transversalidade, diálogo 
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trabalhar na 

perspectiva da 

Educação 

Integral 

considerando a 

ampliação de 

tempos, espaços 

e 

oportunidades? 

3. Trazer outros profissionais para o ambiente da 

escola, buscar parcerias. 

4. Realizar oficinas. Porém, é preciso reformular 

estratégia de matrícula (falta de espaço), 

reestruturar a escola; 

5. Interação entre sociedade e escola; 

6. Integração de conteúdos, projetos e intenções 

com a participação de múltiplos atores e sujeitos 

sociais. 

escola-comunidade, 

territorialidade e trabalho 

em rede. 

 

7.2 Eixo transversal: Educação para a Diversidade 

 

Questões para pensar Perspectivas da Equipe Pedagógica Proposta do Currículo 

O que é Diversidade? 1. Direito de ser diferente. 

2. Variedade, heterogeneidade. 

A percepção evidente da 

variedade humana, social, 

física e ambiental. 

Diferença, dessemelhança, 

heterogeneidade, 

desigualdade. 

De que maneira ela se 

manifesta no ambiente 

escolar? 

 

1. Nas questões sociais, culturais, 

religiosas, emocionais, físicas, 

sexuais e raciais; 

2. Na individualidade de cada pessoa. 

Apanhado histórico: a 

dinâmica interna da escola. 

Como o tema pode ser 

trabalhado na escola com 

alunos, professores, 

demais funcionários e 

comunidade? 

1. Com sensibilizações por meio de 

filmes, palestras, histórias, relatos 

pessoais, entrevistas, etc. 

2. Alunos: projetos lúdicos 

valorizando as diferenças. 

Professores, demais funcionários e 

comunidade: debates e palestras. 

- Reflexão constante sobre 

questões relacionadas à 

exclusão; 

- Pensar, criar e executar 

estratégias pedagógicas 

com base numa visão 

crítica sobre os diferentes 

grupos que constituem a 

história social, cultural e 

econômica brasileira; 

- Repudiar formas de 

exclusão, de atitude 

preconceituosa e 

discriminatória. 
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7.3 Eixo transversal: Educação em e para os Direitos Humanos 

Questões para pensar Perspectivas da Equipe Pedagógica Proposta do Currículo 

O que são direitos 

humanos? 

1. Respeito à condição humana, 

garantindo as necessidades básicas, 

condições sociais, ideológicas e 

culturais; 

2. Oportunizar a todos, sem distinção 

de grupo ou qualquer outro tipo de 

discriminação, os direitos de 

aprendizagem. 

Contemplam os direitos de 

cidadania, tendo por 

característica a 

universalidade e seus 

aspectos natural e 

histórico. 

Considerando as 

transformações sociais 

ocorridas em nosso país, 

como o tema pode ser 

trabalhado 

sistematicamente no 

espaço escolar com: 

alunos, professores e 

demais funcionários e 

comunidade? 

Alunos: trazendo temos sociais, à 

medida que forem acontecendo, para 

conhecimento e debate em sala de 

aula, devendo o professor manter a 

neutralidade de sua ideologia e 

respeitar a capacidade de abstração 

do aluno; o currículo deve atender a 

todos com riqueza de conteúdo, 

abrangendo as etapas de 

desenvolvimento escolar, 

favorecendo a sua aplicação no seu 

meio social. 

Professores e demais funcionários: 

com estudos para embasar o trabalho 

com temáticas sociais polêmicas 

como: questões étnicas, de gênero, 

deficiências e condições sócio-

culturais; capacitação pela SEEDF e 

na própria escola de acordo com as 

necessidades; criar mecanismos de 

auxílio à prática diária do professor, 

de forma que se considere os aspectos 

familiares, de saúde, interesses dos 

alunos no processo de aprendizagem; 

orientar e conscientizar os 

profissionais sobre o compromisso e 

seu papel como agente colaborador 

em todo o processo de construção da 

educação. 

Comunidade: atendimento 

significativo aos alunos, visando 

alcançar as famílias e contanto 

sistemático com as mesmas por meio 

de informativos, fortalecimento da 

escola de pais; criar mecanismos para 

- Destacar o valor histórico 

dos direitos humanos em 

contexto internacional, 

nacional e local; 

- Validar valores, atitudes 

e práticas sociais com 

ênfase na cultura dos 

direitos humanos; 

- Desenvolver processos 

metodológicos 

participativos e de 

construção coletiva; 

- Fortalecer práticas 

individuais e sociais para 

defesa dos direitos 

humanos e reparação de 

violações; 

- Desenvolver a 

sensibilidade ética nas 

relações interpessoais; 

- Sensibilizar e mobilizar a 

comunidade escolar para a 

importância da efetivação 

dos direitos humanos 

fundamentais. 
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envolver a comunidade em todas as 

ações da escola, principalmente no 

que se refere ao acompanhamento e 

desempenho escolar de seus filhos, 

tornando-os participantes de todo o 

processo, ações, projetos, etc.  

Que relação há entre 

educação para a 

diversidade e educação 

em e para direitos 

humanos? 

 

 

1. Respeito ao indivíduo e às suas 

diferenças, permitindo e promovendo 

a evolução como ser humano 

independente de sua condição social, 

física, ideológica, cultural, etc. 

2. A educação não deve e nem pode 

privilegiar grupos ou pessoas. Deve 

ser para e com todos. 

 

Implica formação ética, 

crítica e política. Ética: 

promoção de atitudes 

voltadas para valores 

humanizadores. Crítica: 

respeito ao exercício de 

juízos reflexivos. Política: 

perspectiva emancipatória 

e transformadora dos 

sujeitos. 

7.4 Eixo transversal: Educação para a Sustentabilidade 

 

 

Questões para pensar Perspectivas da Equipe Pedagógica Proposta do Currículo 

O que é Educação para a 

sustentabilidade? 

 

1. Conscientização; preservação 

equilíbrio dos aspectos ambientais, 

sociais e econômicos; 

2. Conscientização sobre o cuidado 

com o meio em que vivemos, 

utilizando somente o necessário à 

sobrevivência, sem comprometer as 

gerações futuras. 

 

Efetivamente, que ações 

podem ser desenvolvidas 

em cada sala de aula e no 

coletivo dessa escola com 

ênfase na educação para a 

sustentabilidade? 

1.Coleta seletiva de lixo, campanhas de 

materiais recicláveis, oficinas: de 

brinquedos e objetos diversos e de 

lanche saudável e reaproveitamento de 

alimentos, exposições e vendas de 

materiais produzidos; 

2. Desenvolver projetos de 

sensibilização: despertar o respeito e 

vontade de ser agente transformador 

pelo educando. 

 

Que parceria a escola 

pode estabelecer com a 

comunidade na 

perspectiva de educar 

para a sustentabilidade? 

 

1. Oferecendo cursos, oficinas, ciclo de 

palestras com profissionais de órgãos 

que realizem trabalho voltado para a 

sustentabilidade (CAESB, CEB, 

EMBRAPA, etc). 
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7.6 Currículo Integrado 

 

Questões para 

pensar 

Perspectivas da Equipe 

Pedagógica 

Proposta do Currículo 

O que é 

currículo? 

 

1. Conjunto de informações, 

saberes, cultura, experiências, 

ciência, senso comum e cidadania; 

2.Aglomerado de conhecimentos 

política e filosoficamente 

elegidos, não necessariamente de 

entendimento comum, prescrição 

de conteúdos para uma minoria. 

Implica a superação de uma 

organização de conteúdos prescritiva 

com ênfase na aquisição do 

conhecimento enquanto condição para 

a promoção social por meio do qual as 

relações são menos hierarquizadas e o 

poder é partilhado, fortalecendo a 

autonomia dos sujeitos e valorizando 

mecanismos de participação mais 

igualitários. 

De que maneira o 

currículo pode ser 

trabalhado 

integralmente? 

 

1. Por meio de eixos integradores; 

2. Numa perspectiva de 

integralidade que compreende a 

interdisciplinaridade e a 

transversalidade. 

- Mudança de cultura: conteúdos 

abordados em diferentes graus de 

integração; 

- Integração entre diferentes áreas de 

conhecimento; 

- Construção de relações sociais e 

pedagógicas mais dialogadas e 

cooperativas. 

- Articular as áreas de conhecimento 

com as necessidades locais. 

Que princípios 

são fundamentais 

à abordagem do 

currículo 

integrado? 

1. Conhecimento da realidade, 

atualização e prática social; 

2. Articulação com a realidade 

imediata, objetividade, valor 

prático, significância. O que 

dizemos, fazemos? (Ideologia). 

Fazer ajustes, adequações. 

- Unicidade entre teoria e prática; 

- Interdisciplinaridade e 

contextualização; 

- Flexibilização. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

8.1 Organização dos tempos e espaços 

 

A dinâmica escolar é, essencialmente, viva, complexa e variável. Cada sala de aula é um 

universo, cada escola um universo maior ainda, cada comunidade, cada cidade, enfim, são 

campos maiores repletos de diversidades. Essas características impõem a necessidade de que a 

organização do trabalho pedagógico seja constantemente flexibilizada à medida em que requer 

uma avaliação contínua e participativa. 
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Considerando as especificidades do ato de ensinar e de aprender, a Escola Classe 16 de 

Taguatinga tem buscado desenvolver estratégias que atendam as demandas do professor, mas sem 

ignorar os direitos de aprendizagem dos alunos, zelando para que sejam respeitadas as diferenças 

em relação não apenas aos ritmos de aprendizagem, mas aos jeitos de ser, fazer e existir de cada 

aluno. 

Desta maneira, destaca como elementos fundamentais à organização dos tempos e 

espaços: a valorização da coordenação pedagógica, o aprimoramento da avaliação institucional, a 

importância do Conselho de Classe enquanto instância avaliativa, a implantação de estratégias de 

acompanhamento e intervenção pedagógicas e a ampliação do ensino fundamental para 9 anos. 

A dura realidade com a qual nos acostumamos é a de que poucas crianças de fato 

chegariam à escola. Todavia, esse quadro tem sido modificado. Hoje, atentando para a realidade 

da Escola Classe 16 de Taguatinga, podemos dizer que o índice de infrequência, evasão e 

abandono nos primeiros anos de escolarização, especialmente, nos anos destinados à 

alfabetização é praticamente inexistente. Nossa luta, na verdade tem sido em como reduzir o 

elevado número de faltas nesses anos que acaba comprometendo o desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos. 

Todavia, com o ensino fundamental de 9 anos a escola precisou rever metodologias de 

ensino, perspectivas de aprendizagem, mecanismos de avaliação, desenvolvimento sócio-afetivo 

e psicomotor dessas crianças de 6 anos, principalmente. A mudança tem sido inevitável e requer 

sensibilidade, de todos os sujeitos ligados ao processo educativo, para o desenvolvimento de uma 

nova forma de olhar essa ampliação. 

Consequentemente, junto com a ampliação, pode-se destacar, segundo as Diretrizes 

Pedagógicas do BIA (2012) a necessidade de se estabelecer um conjunto diversificado de 

estratégias pedagógicas voltadas para o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e 

da realização da mediação pedagógica com vistas ao avanço nas aprendizagens. 

Assim sendo, a elaboração de projetos interventivos, a realização de reagrupamentos intra 

e interclasse, o desenvolvimentode projetos de atendimento para alunos que mesmo inseridos nas 

atividades interventivas continuam apresentando dificuldades de aprendizagem, ensejando o 

planejamento coletivo das ações, o trabalho colaborativo e o despertamento para a construção de 

um processo avaliativo partilhado, processual e contínuo. 

Decorrente dessas mudanças, o Conselho de Classe ganhou novos ares. Se verificou que o 
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professor necessitava de um momento mais individualizado junto com os membros do conselho 

para que pudesse descrever mais detalhadamente o percurso pedagógico adotado ao longo do 

bimestre possibilitando, que a equipe conhecesse mais individualmente as ansiedades do 

professor, os avanços e dificuldades de aprendizagem dos estudantes que compõe cada turma.  

Em 2018 estabelecemos esse momento como o momento do Pré-Conselho no qual cada 

professor tem um tempo de aproximadamente 1h e 30 minutos durante o tempo/espaço de 

coordenação o qual ocorre na última semana que antecede o final do bimestre. 

Durante esse momento ao apresentar as suas percepções, fragilidades bem como, suas 

necessidade esse espaço permitiu um diálogo mais colaborativo focado nas especificidades de 

cada turma. 

Posterior a esse momento acontece o Conselho com todos o professores de cada ano onde 

de modo mais abrangente se definem com base nas necessitadas individuais e fragilidades 

compartilhadas entre os professores e equipe pedagógica, ações coletivas que viabilizem 

intervenções visando romper com as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes. 

A partir dessa reorganização, o momento do Conselho de Classe tem servido para que o 

processo avaliativo seja mais integrado, contemple os diferentes sujeitos do processo educativo e 

aponte caminhos a seguir. 

Uma vez que o fazer pedagógico se materializa em diferentes espaços da escola e 

implique um conjunto variado de pessoas, agrega-se a esse movimento a implantação da 

Avaliação Institucional. 

Segundo Belloni, Magalhães e Souza (apud FERNANDES, 2001, p. 17), “há sempre um 

momento em que toda a obra humana necessita ser colocada em situação crítica, como condição 

mesmo de sua continuidade. ” 

Para tanto, a avaliação institucional, prevista em calendário escolar desde 2008, abre 

portas para que se avalie a escola como um todo, identificando o funcionamento das coisas. Ela 

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

educacional, fatores e situações que precisam ser mudados, e os que pelos bons resultados 

apresentados merecem ser difundidos (FERNANDES, 2001). 

Nessa lógica, o ganho não é da equipe pedagógica da escola somente, mas de todos os 

seus funcionários, dos alunos e de suas famílias, pois por ela podem ser reforçados mecanismos 

de participação e fortalecida a visão de pertencimento. 
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Quando se fala da pessoa do coordenador pedagógico e de suas atribuições, é possível 

estabelecer um quadro comparativo em relação à pessoa e função do maestro numa orquestra. 

Como destaca Freire (2000 apud MEDEL, 2008, p. 37)1:  

 

O educador ou o coordenador de um grupo é como um maestro que rege uma orquestra. 

Da coordenação sintonizada com cada diferente instrumento, ele rege a música de todos. 

O maestro sabe e conhece o conteúdo das partituras de cada instrumento e o que cada 

um pode oferecer. A sintonia de cada um entre si, a sintonia de cada um com o maestro, 

a sintonia de todos é o que possibilita a execução da peça pedagógica. Essa é a arte de 

reger as diferenças, socializando os saberes individuais na construção do conhecimento 
generalizável e na formação do processo democrático. 

 

Nesse sentido, percebe-se que a peça pedagógica pode ser vista como o PPP - Projeto 

Político Pedagógico da Escola, onde os músicos: Professores, Direção, Servidores, Pais, Alunos e 

todas as Práticas pedagógicas almejadas dentro de um tema gerador, andam em sintonia para 

alcançar os objetivos propostos para o sucesso do ano letivo. Esses músicos são parte 

fundamental na elaboração, execução, reflexão e avaliação do mesmo. Por sua vez, o 

Coordenador é o maestro que irá reger todos os músicos da orquestra: observando, propondo e 

estabelecendo caminhos para o sucesso do processo pedagógico. 

O Coordenador Pedagógico atua como articulador, incentivador, que deve estar sempre 

atento à dinâmica das relações de aprendizagem no interior da escola. Portanto, sua importância 

destaca-se no processo de mediação dessas relações que por si só são de natureza complexa num 

contexto tão heterogêneo como é a escola. 

Com base nisso, outra importante função do Coordenador escolar é o de ser agente da 

formação continuada do corpo docente, tendo em vistas que o processo de ensino aprendizagem 

está em constante transformação e, diante da realidade da comunidade atendida, é preciso estar 

observar essas mudanças e ao mesmo tempo, propor ações, reflexões em torno das ações 

pedagógicas, avaliando e revendo conceitos e estratégias dentro do que foi pretendido pelo PPP.  

A respeito da formação continuada, Freire (apud MEDEL, 2008) nos dá contribuição 

valiosa: 

                                                
1 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2000. In: MEDEL, Cássia Ravena Mulin Assis de. 

Projeto Político-Pedagógico: construção e elaboração na escola. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. 

(Coleção Educação Contemporânea). 
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Não acreditamos em curso de formação de verão, queremos programas de discussão da 

prática, em grupos de formação permanente, que desocultam a teoria de dentro da 

prática, isso requer competência de quem coordena. 

 

Logo, o Coordenador pedagógico deve ser encarado no contexto da escola não como 

tarefeiro, bedel, “pau para toda obra”. Sua presença significa mais que conquista em termos de 

recursos humanos. Ela representa desenvolvimento coletivo do pedagógico da escola. 

O sentido do ser-fazer de um Coordenador pedagógico é percebido em suas práticas de 

planejamento conjunto com o corpo docente das estratégias de ensino que melhor atendem as 

necessidades de aprendizagem dos alunos, revisitando-as sempre que necessário por meio da 

adoção de práticas avaliativas que revelem não apenas as lacunas do processo ensino-

aprendizagem, mas que apontem os caminhos de sucesso. 

Também contribui de modo significativo na medida em que articula ações que resgatam a 

participação da comunidade escolar no contexto do debate que permeia o processo identitário da 

escola.  

Portanto, o Coordenador pedagógico é aquele capaz de promover o encontro dos 

diferentes segmentos da escola num mesmo ponto de convergência, embora realize seu trabalho 

num contexto complexo, marcado pela multiplicidade de dinâmicas e pela diversidade de 

concepções e de significações sobre o sentido da prática educativa: garantir a aprendizagem. 

 

8.2 Organização escolar: ciclos e semestralidade 

 

Conforme as orientações legais e formais da Secretaria de Estado de Educação do DF, 

respeitadas as especificidades das escolas, a Escola Classe 16 de Taguatinga atende alunos do 1º 

ao 5º ano de escolarização, organizando esse atendimento em ciclos para o 1º, 2º e 3º anos, 

contemplados no Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e o 4º e 5º anos em separados. 

Considerando que havia um movimento não apenas na Coordenação Regional de 

Taguatinga, mas em toda a rede pública, para a ampliação dos ciclos, formando outro bloco com 

o 4º e 5 º anos do ensino fundamental, essa escola em 2013, aderiu, seguindo as orientações 

recebidas à referida ampliação. Mas, ao final do ano letivo mencionado, conforme convocação da 

comunidade escolar e participação da equipe pedagógica da escola, ante a realidade vivida e as 

necessidades de que o processo de melhoria da qualidade do ensino ainda está em 
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desenvolvimento, ficou decidido que o trabalho com ciclos permaneceria apenas no Bloco Inicial 

de Alfabetização. Nos anos de 2014 e 2017, novamente, a comunidade escolar optou por não 

aderir à ampliação do ciclo, formando outro bloco no 4º e 5º ano.  

Em 2018 houve a adesão natural da escola ao Ciclo, tendo em vista a obrigatoriedade  

prevista na Lei 4.751/2012 que dispõem sobre a organização escolar em Ciclos para as 

Aprendizagens no DF . 

Ainda que essa opção indique uma caminhada em sentido contrário ao que se espera em 

termos de proposta pedagógica para a rede pública de ensino do Distrito Federal, o fundamento 

no qual se assentou a decisão tomada ao final dos anos de 2013, 2014 e 2015 foi a de que essa 

escola tem por objetivo maior defender a aprendizagem dos alunos com garantia de que a 

progressão continuada de fato aconteça, assim como preconizado no Currículo em Movimento 

(SEEDF, 2014). 

A Escola Classe 16 de Taguatinga, consciente de suas responsabilidades e do papel ético e 

político que desempenha, considera que a aprendizagem de fato só pode ser significativa se o 

aluno tem condições de continuar aprendendo. Nessa perspectiva, se coaduna com o princípio de 

que o verdadeiro sucesso escolar e progresso estudantil não se adequa à dinâmica de promoção 

automática, claramente diferenciada da progressão continuada no Currículo em Movimento 

(SEEDF, 2014). 

A nossa defesa é a de que o alcance pleno da organização escolar em ciclos só será 

possível com a reformulação não apenas curricular, mas com a reestruturação dos tempos-

espaços da escola, sendo-lhe dadas as condições necessárias para que a Educação Integral em 

tempo integral aconteça por meio dos ajustes de recursos humanos; da modificação, em nível 

nacional, dos modelos avaliativos empregados nas diferentes modalidades e níveis de 

escolarização; da reestruturação física dos prédios escolares; do replanejamento dos 

investimentos em educação com desburocratização dos processos de aplicação dos recursos 

financeiros; com a promoção de políticas públicas sérias validadas pelas comunidades e não 

sujeitas à interesses políticos-partidários. 

 

8.3 Relação escola-comunidade 

 

Talvez dentre os muitos desafios que uma escola encare em seu cotidiano a relação 
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escola-comunidade possa ser um dos mais difíceis de se resolver. A grande questão se coloca é: 

Como fazer com que a comunidade participe efetivamente do processo educativo? 

Para alguns, a participação da comunidade se caracteriza por sua presença nas reuniões 

bimestrais, eventos e festas ou em outras convocações, costumeiramente, procedentes da escola. 

A noção de participação, dentro de uma perspectiva de gestão democrática, tem amplitude 

muito maior que aquela com a qual muitos de nós esteja habituado ver nas diferentes escolas da 

rede. 

De acordo com Dourado (2001, p. 15), “o modo democrático de gestão abrange o 

exercício do poder, incluindo os processos de planejamento, a tomada de decisões e avaliação dos 

resultados alcançados. ” 

Nesse sentido, melhorar a relação da escola com a comunidade parte do pressuposto que 

todos participam dos processos inerentes à escola, todos se responsabilizam, todos se assumem 

participantes nessa dinâmica. 

Essa mudança implica diretamente a mudança de comportamentos, a ruptura de modelos 

estandartizados de participação, a percepção individual e coletiva de que as questões da escola 

pertencem a todos e cabe a esse todo sua análise, discussão e proposição de soluções. 

Falar da relação escola-comunidade é encontrar eco no fragmento do pensamento de 

Guimarães Rosa, extraído de sua obra Grande Sertão: veredas, segundo o qual “...a cabeça da 

gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver são demais de muitas, muito maiores 

diferentes e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça, para o total” (apud DOURADO, 

2001). 

Considerando essa perspectiva, a Escola Classe 16 de Taguatinga reconhece que as 

estratégias empregadas até o momento (festas, reuniões, palestras, convocações extraordinárias, 

convocação para a Avaliação Institucional e do Conselho Escolar) não têm representado um 

avanço significativo na relação entre a escola e a comunidade. 

Essa escola sabe que precisa propor novas ações e tem buscado alternativas variadas que 

possibilitem estabelecer um novo vínculo com a comunidade, a fim de que o estabelecimento da 

parceria traga benefícios a todos. 

Com vistas a não somente melhorar a forma como as estratégias adotadas foram 

empregadas até o momento, a Escola se abre para por meio de uma enquete buscar junto à 

comunidade de que maneira pode contar com sua presença na escola, buscando identificar que 
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tempos-espaços são de seu interesse, a fim de reatar e construir novos laços. 

 

8.4 Atuação das equipes especializadas e outros profissionais 

 

8.4.1 Sala de Recursos  

 

A proposta de inclusão dos estudantes com deficiência no ensino regular implica a adoção 

de práticas pedagógicas diferenciadas e criativas e a construção de uma nova filosofia educativa. 

A pluralidade e a heterogeneidade podem ser o caminho para a resolução dos preconceitos e de 

nossas dificuldades no reconhecimento das diferenças, abrindo espaço para uma transformação 

social a partir da conscientização de nossas crianças.  

Na educação inclusiva não se espera que a pessoa deficiente se adapte à escola, mas que 

esta se transforme de forma que possibilite a inserção de todos.  

 

A escolarização das pessoas com necessidades educacionais especiais e o nível que elas 

irão alcançar dependerão de muitos fatores que vão desde as características individuais 

até as limitações e imposições de suas patologias”. (Freitas, 2003). 

A Escola Classe 16 de Taguatinga promove ações didático/pedagógicas para que a 

inclusão ocorra de forma prazerosa e real. Atualmente atuam em Sala de Recursos as Professoras 

Fábia Moura e Teresinha Novais que tratam das questões de diversidade como foco primordial, 

valorizando as peculiaridades de cada estudante deficiente e incorporando suas diferenças sem 

nenhuma distinção, para que cada educando seja favorecido em seu desenvolvimento integral, 

tenha respeitadas as suas necessidades, adequando o currículo, articulando-o ao contexto social e 

às experiências pessoais dos alunos. 

É papel da escola compreender o verdadeiro sentido da educação inclusiva, seus desafios 

e suas possibilidades, identificar quem é estudante com deficiência, conhecer as diferentes 

deficiências, bem como suas respectivas formas de trabalho, conhecer os diferentes processos de 

diagnóstico e de encaminhamentos e além disso o de conduzir estes estudantes para uma 

verdadeira atuação social. 

A sala de recursos atende atualmente 15 alunos diagnosticados com necessidades 

educacionais especiais em diferentes modalidades de ensino matriculados de acordo com a 

estratégia de matrícula da SEE/DF – 2013, sendo 08 alunos com Deficiência Intelectual, 03 com 
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Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), 1 DI/ Down, 03 estudantes com Deficiência 

física. 

 

8.4.2 Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

 

O Pedagogo - Orientador Educacional integra-se ao trabalho pedagógico das unidades 

escolares e comunidade escolar colaborando na identificação, na prevenção e na transformação 

dos conflitos, acompanhando o processo de aprendizagem com vistas ao desenvolvimento 

integral do aluno. Para isto, tem como pressupostos o respeito à pluralidade, à liberdade de 

expressão, à orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização do aluno como 

ser integral. 

 

8.4.3 Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) 

 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem na SEDDF teve sua origem há mais 

de 40 anos. Durante este período muitas mudanças ocorreram, inclusive na nomenclatura. Em 

1992 foi lançada a primeira Orientação Pedagógica (OP) com o objetivo de orientar as atividades 

dos atendimentos especializados da rede pública de ensino. 

A partir de 1990, baseado em pesquisas buscou-se a superação das práticas que 

culpabilizavam o aluno pelo fracasso escolar. Em 2001, o Ministério da Educação (MEC) propõe 

mudanças na avaliação, antes centrada no modelo clínico, devendo esta voltar-se para um modelo 

de avaliação contextualizado ao ambiente escolar, envolvendo os vários atores da escola. 

Com vistas a esta mudança tem-se tentado reformular o trabalho. Em 2006 foi lançada 

uma nova OP. Houve mudanças na composição de sua equipe que durante certo tempo contou 

com a presença do Orientador Educacional, hoje composta por um pedagogo e um psicólogo. 

Com o objetivo de assegurar este trabalho, em 15 de dezembro de 2008 foi publicada a 

Portaria nº 254, de 12 de dezembro de 2008 (DODF nº 53). Desde então, várias ações foram 

tomadas com o objetivo de reformular e reorganizar este trabalho. 

Tendo como princípio que a aprendizagem é uma reconstrução interna e subjetiva, 

processada e construída interativamente, sentimos a necessidade de rompimento com a nossa 

forma de ver as práticas e concepções a respeito do trabalho do professor, onde na maioria das 
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vezes, o mesmo é percebido como um profissional que tem uma visão de sujeito reducionista 

sendo culpabilizado pelos fracassos dos alunos. Desta forma, saímos de uma prática que 

culpabilizava o aluno e passamos a uma prática que culpabiliza o professor. Porém, a nossa 

prática deve acontecer mediante uma visão deste profissional como um sujeito capaz de 

flexibilizar suas concepções e seus paradigmas. 

Não devemos buscar culpados, mas criar um espaço de reflexão onde exista um olhar 

individualizado, sem prejulgamentos, para cada sujeito envolvido neste processo, seja ele o 

professor, equipe diretiva, aluno ou família. Dentro dessa perspectiva nossa visão deve ser 

ampliada abrangendo não só as dificuldades de aprendizagem, mas abrindo um espaço para 

escuta e um olhar sobre a subjetividade envolvida no contexto de ensino-aprendizagem. Devemos 

nos colocar com aprendentes/ensinantes. “Entre ensinar e aprender abre-se um espaço. Um 

campo de autorias, de diferenças. Aprender é a-prender, ou seja, não aprender. Des-prender e 

desprender-se” (FERNÁNDEZ, 2001, p. 34). 

Os atores envolvidos na aprendizagem (professor, aluno, família, SEAA) precisam se 

libertar dos ensinantes. Não podem ficar para sempre presos aos conhecimentos dos outros.  

Desta maneira, cabe ao SEAA fornecer subsídios que proporcionem espaços de 

aprendizagem, mas que em seguida permita um espaço de liberdade, liberdade que produz 

autoria. 

 

8.4.4 – Técnicos de Gestão Educacional – Monitor (TGE)  

 

Desde 2010 a escola passou a contar com 02 Técnicos de Gestão Educacional – Monitor 

(TGE), que sob a orientação da equipe escolar, executa atividades de cuidado, higiene e estímulo 

de crianças ENEE’S, participa de programas de treinamento e formação continuada; executa 

outras atividades de interesse da área, realiza à higiene dos estudantes, atua como mediador 

instrumental do estudante na realização de atividades para aquisição de condutas adaptativas em 

sala de aula e extraclasse, orientado pelo professor auxilia o professor no controle 

comportamental dos alunos especiais.  
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8.4.5 – Educador Social Voluntário – ESV 

 

No ano de 2014 a Secretaria de Educação instituiu o Programa Educador Social 

Voluntário – ESAV e a escola passou a contar com o apoio destes voluntários no suporte aos 

estudantes da Educação Especial auxiliando-os sob supervisão do professor nos horários de 

refeições, uso do banheiro, controle do sealorreia (baba), auxiliando estudantes cadeirantes, 

acompanhando e auxiliando estudantes durante atividades para aquisição de condutas adaptativas 

em sala de aula e extraclasse e de acordo com as orientações do professor apoiar o estudante que 

apresentem episódios de alterações no comportamento, observando sinais de angústia e ansiedade 

buscando intervenção prévia. 

 

8.4.6 – Professores em Processo de Restrição 

 

Em Abril de 2019 passamos a contar também com o apoio à equipe pedagógica da 

professora Bianca Pinheiro que retornou as suas atividades laborativas em restrição. A professora 

auxilia no atendimento individualizado a uma pequena quantidade de estudantes por um período 

semanal utilizando a aplicação de jogos anteriormente produzidos pela equipe pedagógica que 

visam auxiliar professores para romper dificuldades nas aprendizagens de alfabetização e 

linguagem quanto de alfabetização matemáticas de estudantes que ainda encontram-se muito 

abaixo das metas de aprendizagens previstas para o ano/série. Ao iniciar o ano de 2020 a 

professora Cláudia Silva de Carvalho também retornou as suas atividades laborativas em 

restrição, atuando junto a equipe pedagógica no apoio e atendimento ao projeto presença. 

 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Falar sobre avaliação é sempre bastante complexo e polêmico. A palavra “avaliar” traz 

um leque diversificado de acepções que perpassam dimensões como: o que se avalia, para que se 

avalia, quem avalia. 

Não se pode ignorar o fato de que costumeiramente as reflexões em torno da temática são 

suscitadas por quem detém o “poder” para avaliar. Sim, a avaliação impõe também essa visão de 

empoderamento que não necessariamente é partilhada por todos os sujeitos seja em seu processo 
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constitutivo, seja na retomada dos resultados. 

Sobretudo, em relação ao contexto escolar, apesar das mudanças substanciais ocorridas no 

cenário educacional brasileiro, principalmente no que tange ao aprimoramento dos 

conhecimentos pertinentes aos processos de ensinagem e de aprendizagem, ainda é forte a 

tendência de que o foco central da avaliação seja a aprendizagem, ou mais diretamente, e 

especificamente, o aluno. 

Isso, porém, não quer dizer que concepções, práticas e estratégias avaliativas não tenham 

sido modificadas. Na verdade, a mudança conceitual parece ser bastante clara, embora, talvez, 

ainda não esteja concretamente materializada nas medidas adotadas pelas escolas em termos 

avaliativos. 

O que se percebe é que há um movimento de mudança ainda em fase de consolidação. 

Esse movimento por sua vez não se encerra tão somente no ambiente escolar, mas perpassa os 

muros escolares e alcança patamares mais elevados ao ponto de tocar as políticas públicas em 

educação. 

Nesse sentido, parece haver um permanente embate entre o que se propõe 

conceitualmente e o que é possível executar desde o chão da escola. A exemplo disso está a 

provavelmente “eterna guerra” entre os modelos avaliativos cobrados socialmente (vestibulares, 

concursos, avaliações externas) e aqueles que as escolas constroem e aplicam no seu cotidiano. 

A tônica discursal de que é preciso preparar o aluno para a interação social e para a vida 

cidadã frequentemente se depara com a manutenção de desigualdades que se dá por meio de 

mecanismos que são impostos de fora para dentro da escola. 

Esse entrave parece não encontrar solução à curto prazo e, por isso mesmo, apesar dos 

antagonismos, não impede o processo reflexivo por parte de cada escola que se apropriando, 

nesse momento, de uma abordagem curricular pautada na teoria crítica e pós-crítica e na 

perspectiva de uma pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural (SEEDF, 2014) 

pode lançar luz sobre suas práticas avaliativas. 

Nesse contexto, é possível estabelecer parâmetros que atendam às necessidades e os 

direitos de aprendizagem dos alunos, dando-lhes condições de participar da vida social, cabendo 

a eles a opção pela transformação do meio no qual estão inseridos. Como afirma Paulo Freire: 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”, é 

bastante pertinente ao processo de análise que por ora se faz. O ato educativo deve se dar de 



36 

modo que as pessoas sejam modificadas e, por conseguinte, modifiquem a sociedade.  

Com base nisso, pode ser destacada contribuições de Fernandes (2001, p. 7) à abordagem 

sobre o que é avaliação. 

 

Processo intrínseco à educação. Todo agir educativo é avaliador. 

Processo de construção coletiva pelo qual se discutem rumos, ritmos e ajustes e se 

procede à intervenção, em forma de gestão participativa. 

Processo que depende do referencial teórico que o fundamenta, isto é, que concepção de 

educação que se pratica. 

Processo que não se limita ao pedagógico da sala de aula, mas atinge toda a escola. 

 

No intuito de promover um olhar intraescolar sobre a dinâmica avaliativa, a proposta 

apresentada no Currículo em Movimento (SEEDF, 2014) permitiu que a equipe pedagógica da 

Escola Classe 16 chegasse às seguintes conclusões: 

 

Questões para pensar Perspectivas da Equipe Pedagógica Proposta do Currículo 

O que é Avaliar? 1. Descobrir o que o outro sabe e o 

que ainda não sabe, conhecer. 

2. Diagnosticar o que o aluno sabe. 

É a que tem por intenção, 

em sua função formativa, 

de incluir e manter todos 

aprendendo. 

Ela se compromete com o 

processo e não somente 

com o produto da 

avaliação. 

Para que se avalia? 1. Para se ter um ponto de partida, 

para organizar a ação pedagógica, 

para retomar o planejamento, para 

promover a aprendizagem de todos. 

2. Identificar o que precisa ser 

trabalhado e como. 

Para garantir algo e não 

somente para coletar dados 

sem o comprometimento 

com o processo. 

Quem (ou o quê) é 

avaliado? 

1. A aprendizagem do aluno: ela 

reflete ou não o ensinado. 

3. O conhecimento do aluno. 
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Quem participa do 

processo avaliativo? 

1. Todos os segmentos da escola. 

2. Professor, alunos, coordenação e 

supervisão pedagógica. 

Equipe gestora e de apoio 

(SEAA, SOE, Sala de 

Recursos), coordenadores 

pedagógicos, professores, 

estudantes. 

Que entendimento de 

avaliação formativa se 

tem? 

1. O foco não está só no aluno. 

Avalia-se as aprendizagens, as ações 

da escola (institucionalmente) e há 

também as avaliações externas. 

2. É a avaliação que valoriza o aluno 

em todos os aspectos, considerando 

também o processo de construção 

desse conhecimento. 

 

Que concepção essa escola 

adota? 

1. A avaliação está em processo de 

consolidação quanto à dimensão 

formativa. 

2. Ainda focada no aluno. 

 

 

Diante destas observações para o ano de 2018 a Escola Classe 16 está implementando ao 

seu processo de avaliação formativa o Portfólio individual dos alunos que os acompanhará como 

um documento pedagógico durante toda sua vida acadêmica nesta Unidade de Ensino, podendo 

contribuir para as observações das necessidades individuais de nossos estudantes bem como, 

auxiliar a Equipe Docente que fará parte da vida pedagógica dos mesmos ao longo dos anos bem 

como Equipe Pedagógica e Diretiva no auxilio e garantia as aprendizagens a todos os alunos. 

Com a implantação do Ciclo a escola vem buscando atuar de modo mais efetivo para o 

acompanhamento das aprendizagens, uma vez que, o Curriculum sinaliza uma progressão 

continuada em que se garanta efetivamente este direito. Com base nisso a organização do 

trabalho pedagógico passou a ser da seguinte maneira: 

 

9.1 CONSELHO DE CLASSE 

 O Conselho de Classe foi pensado para dois momentos: 
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  Momento I 

O atendimento individualizado a cada professor em dias e horários pré-estabelecidos junto 

com a equipe pedagógica e diretiva da escola com vistas a escuta sensível das potencialidades e 

fragilidades observadas pelo professor no decorrer do bimestre em seu espaço de formação, 

planejamento e atuação profissional.  

 A equipe junto com este professor analisou o percurso de trabalho desenvolvido por ele 

em sua turma após a organização/planejamento coletivo ocorridos durante o bimestre com os 

coordenadores pedagógicos juntamente com o grupo de professores para o bloco I – 

Alfabetização (1º, 2º e 3º ano) e Bloco II que abrangem os 4º e 5º anos bem como, as formações 

continuadas ofertadas pela equipe pedagógica visando auxiliar todo o grupo de professores para 

que juntos possamos garantir as aprendizagem estabelecidas para cada bloco a cada bimestre 

letivo.  

Durante esse momento a equipe diante das observações e relatos deste profissional foi 

realizando os encaminhamentos que pudessem minimizar problemas relacionados aos índices de 

faltas, indisciplina e dificuldades pedagógicas que necessitam de uma avaliação dos Serviços 

Especializados de Apoio à aprendizagem.   

Observou-se ainda os aspectos preponderantes para a organização e planejamento deste 

professor para a construção da avaliação formativa tendo em vista a adoção do Portfólio 

individual para cada aluno que passou este ano a ser mais um instrumento de acompanhamento 

do processo de avaliação formativa que demonstra o percurso de trabalho desenvolvido pelo 

professor bem como, as aprendizagens alcançadas pelo estudante ao longo do ano letivo sendo 

um instrumento  que o acompanhará o estudante em todo seu percurso acadêmico (do 1º ao 5º 

ano) nesta Instituição de Ensino. 

 

Momento II 

 

Reunir o conjunto de profissionais que atuam em cada bloco específico visando: 

1- Refletir sobre o desempenho interno e das avaliações externas alcançado; 

2- Alinhar a prática pedagógica às metas previstas nos documentos oficiais; 

3- Desenvolver uma organização pedagógica visando otimizar o tempo e o espaço 

para às aprendizagens visando o alcance das metas. 
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9.2 AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

 Utilizar os resultados alcançados avaliando as fragilidades dentro dos eixos de 

aprendizagem como diagnóstico para o planejamento das intervenções que necessitam ocorrer 

durante todo ano letivo, tais como: Reagrupamentos Intraclasse, Interclasse e Projetos 

Interventivos previstos na organização curricular. 

 Promover estudos que auxiliem na formação dos professores, visando esclarecer a 

necessidade contínua de mudança de práticas pedagógicas que visem alcançar os estudantes em 

suas fragilidades durante todos momentos de medição/intervenção do professor em sua sala de 

aula. 

 

9.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS 

 

São utilizados diversos instrumentos sendo alguns adotados como normativos internos e 

outros de acordo com a necessidade de cada professor. 

Os instrumentos normativos internos são: 

1- Teste da Psicogênese. 

2- Registro de Avaliação Individual – RAV – I. 

3- Formulário de Registro de Conselho de Classe. 

4- Portfólio individual do estudante que o acompanha durante todo o seu percurso 

acadêmico nesta Unidade de Ensino tornando-se um documento de observação de 

todo seu desenvolvimento ao longo dos anos, o que nos permite observar suas 

necessidades de modo mais contínuo, possibilitando ano a ano ações mais 

imediatas de atuação do professor já ao início de cada ano letivo. 

Cabe lembrar que além dos instrumentos normativos utilizados no âmbito desta Unidade 

de Ensino cada professor tem total autonomia para realizar provas mensais ou bimestrais, além de 

formulários onde fazem registros pontuais sobre os conceitos que estão sendo trabalhados. 

 

9.4 REUNIÕES DE PAIS 

 

São os momentos de diálogos mais direcionados entre os professores, a equipe diretiva e 
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as famílias para esclarecer e consolidar o papel de cada membro que compõem este grupo no 

processo de aprendizagem dos estudantes, visando estabelecer os vínculos de confiança, respeito, 

responsabilidades e parceria para o desenvolvimento de ações e projetos que melhorem a 

qualidade no ensino frente as inúmeras dificuldades que a escola enfrenta na luta diária para o 

alcance e garantia das aprendizagens dos estudantes. 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A proposta curricular da Escola Classe 16 de Taguatinga baseia-se nos parâmetros legais 

e orientações formais emanadas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 

modo que possa garantir condições necessárias para o desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos, progresso nos anos de escolarização e acesso aos bens culturais. 

O conjunto de atividades planejadas para esse fim leva em consideração os conteúdos de 

ensino previstos para cada ano, as metas de aprendizagem estabelecidas com base nos objetivos 

da escola e as necessidades dos alunos, favorecendo a interdisciplinaridade, o desenvolvimento 

de projetos individuais e coletivos e o trabalho com temas transversais. 

O breve resgate histórico do trabalho pedagógico desenvolvido desde o ano de 2013 até 

2019 apresentado a seguir, permite que se identifique as linhas de ação nas quais se assentam a 

organização curricular dessa escola até os dias de hoje.  

a) City tour por Brasília, visita guiada ao Palácio do Planalto e Catetinho: fortalecimento dos 

conhecimentos relativos à história de Brasília (fundador, arquiteto, projetista, fatos, personagens 

diversos, artistas, pontos turísticos); 

b) Passeio ao Zoológico de Brasília: conhecimento da fauna local, do país e de outras partes do 

Planeta (diversidade, espécies em extinção, habitat, alimentação, locomoção, revestimento do 

corpo, hábitos, reprodução em cativeiro, vida selvagem X animais domésticos); 

c) Participação em exposições: Caixa Cultural e Conjunto Cultural do Banco do Brasil 

d) Festa do Cerrado: valorização de artistas, paisagens, fatos, lugares, cultura, geografia de suas 

localidades, incluindo o Distrito Federal; 

e) Chá Literário: Valorização da produção artística e literária dos alunos. Desenvolvimento de 

trabalhos envolvendo artistas como Tarsila do Amaral e Romero Brito. Exploração de gêneros 

textuais diversos: exposição de material cuja temática é “Cerrado, um encanto em cada canto”. 
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Valorização do Projeto Sacola Literária e das atividades da Sala de Leitura integradas ao 

planejamento dos professores; 

f) Gincana ecológica: coleta de latinhas. Valorização da coleta com transformação do volume 

arrecado em verba usada para melhorias na escola. Fortalecimento da utilização das lixeiras 

destinadas nas salas para lixo seco e lixo orgânico. 

g) Semana de Educação para a Vida: com previsão em calendário escolar destina-se a dar ênfase 

a temáticas relacionadas com o cotidiano da escola e temas de interesse local, considerando as 

especificidades dos alunos atendidos.  

i) Formação continuada com a realização de oficinas e palestras e grupos de estudos com 

profissionais convidados e da própria escola para tratar de assuntos relativos à aprendizagem 

(alfabetização e letramento, alfabetização matemática) e eixos transversais (diversidade, 

educação para a sustentabilidade, corpo em movimento. 

 

10.1 Projeto De Atendimento da Biblioteca: Mundo Da Leitura – Leitura Do Mundo - A 

Literatura Em Um Enfoque Multidisciplinar. 

 

Mundo da leitura, leitura do mundo é um projeto de valorização do espaço da 

biblioteca e de mediação e incentivo à leitura de forma lúdica e prazerosa, embasado na 

democratização do acesso ao mundo da literatura, que entende a oralidade como uma das formas 

mais promissoras de estimular a habilidade linguística, a memória e a leitura.  

Dois terços da população do Brasil apresentam deficiência na capacidade de ler e 

compreender o que se lê (Inst. Paulo Montenegro, 2009). É, portanto, louvável, todas as 

iniciativas tomadas no sentido de fomentar junto às pessoas de qualquer idade o gosto e o 

interesse pela leitura. E esse projeto propõe uma revitalização a uma das mais antigas artes: o 

contar histórias, que, comprovadamente, é uma das primeiras e mais eficazes ações para a 

formação de leitores. E o hábito de contá-las e ouvi-las têm inúmeros significados. 

O hábito de contar histórias é muito antigo e fundamental para alguns povos. Tanto na 

Idade Média como na Idade Moderna, havia pessoas que se encarregavam de contar histórias. 

Eram os contadores oficiais. No Brasil, além da tradição indígena, as histórias foram chegando de 

toda parte, trazidas pelos europeus, africanos e por toda gente que aqui chegava. 
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Uma das maiores aventuras do ser humano é enveredar pelo mundo da fantasia e da 

imaginação. O convívio com a leitura e/ou contação de histórias proporciona oportunidades 

infinitas de crescimento, treinando a capacidade de abstração e sensibilização, ampliando os 

horizontes e construindo um futuro melhor. Com a dinâmica do mundo contemporâneo, onde o 

olhar interior parece adormecido, o contato com a literatura permite que os sonhos criem asas e 

que o processo de criação passe a romper barreiras que pareciam intransponíveis. 

A partir da constatação de que cada indivíduo apresenta uma leitura de vida diferente, a 

pesquisadora Marisa Lajolo (2005, p. 5) nos lembra que o prazer da leitura é um prazer 

aprendido. Cabe à escola desenvolver competências específicas de leitura e escrita em seus 

alunos. Com esse projeto, pretendemos auxiliar neste processo, despertando o interesse das 

crianças em ler, ouvir e contar histórias, pois a palavra pertence metade a quem fala, metade a 

quem ouve, conforme nos lembra o contador de histórias africano Hassane Koyatè.   

É notório o gosto do homem por histórias. Não há dúvidas de que o homem nasceu 

contando e cantando histórias; que a poesia e as histórias surgiram com as primeiras necessidades 

de comunicar sentimentos e de recriar o que foi visto e vivido. Assim, “o canto, a poesia e o 

conto têm a idade do homem’’ (Barbosa, 1997). 

Embora vivamos em plena era da imagem e do som, o livro continua a ser um instrumento 

expressivo no processo de aquisição de conhecimentos. Não há um meio de comunicação de 

massa eficaz que não tenha, como fundamento, um texto, isto é, uma rede de ideias que as 

palavras possam expressar. 

Desde cedo a criança tem direito ao contato com o livro e a leitura para o seu 

desenvolvimento global. Mesmo não sabendo, ainda, decodificar as letras, ela já faz uma leitura 

incidental, uma leitura de símbolos, códigos e imagens. Pois vive em um cenário de intensas 

experiências simbólicas, em que a cultura da escrita, da letra, se associa fortemente a cultura da 

imagem. 

Entre o “era uma vez” e o “viveram felizes para sempre”, podemos propiciar momentos 

para que a criança possa se deliciar com o prazer, com as descobertas, com o encantamento que a 

literatura infantil pode trazer, oferecendo alimento à criatividade e ao imaginário e oportunizando 

lhes, a descoberta e o conhecimento de si mesma. 

A narração oral de histórias é uma chave que abre as portas para o processo de 

alfabetização e letramento. Como disse ABRAMOVICH (1994, p. 16), “É importante para a 
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formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... escutar histórias é o início da 

aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 

descoberta e de compreensão do mundo...” 

Conforme evidenciam as pesquisas, o hábito da leitura se adquire na infância. E, para 

atender a esse público tão específico e peculiar que são nossos alunos, o projeto propõe as ações 

anteriormente citadas, evidenciando o espaço da biblioteca como um espaço de conhecimento 

vivo e de difusão cultural e o livro como agente de mudança social. 

 

10.2 Projeto Recreio Dirigido: Guardiões Do Recreio 

 

Nossa proposta visa envolver os próprios alunos da escola que cursam o último ano nesta 

instituição, com o intuito de formar valores e cidadania e prepará-los também para seu novo 

universo no ano que se segue. Despertando senso de responsabilidade pelo ambiente que o cerca. 

Tornando o ambiente escolar o lugar de fazer e solidificar nossos relacionamentos 

experimentando toda a nossa capacidade de ser gente. 

A recreação compreende todas as atividades espontâneas, prazerosas e criadoras, que o 

indivíduo busca para melhor ocupar seu tempo livre. Deve principalmente atender aos diferentes 

interesses das diversas faixas etárias e dar liberdade de escolha das atividades, para que o prazer 

seja gerado.  

A sua versatilidade, isto é, a possibilidade de variar de acordo com o momento, faculta 

uma participação ativa e tranquila às crianças. Em 1776, Hérbart (apud CANTO, 2004) aparece 

como marco importante para chegar-se ao momento moderno da recreação. Este autor define 

como sendo o gosto que se toma por uma coisa, o prazer que se sente ao conhecê-la, compreendê-

la ou executá-la:  

Hérbart defende a necessidade dos jogos e brinquedos para as crianças, afirmando que 

elas devem estar sempre ocupadas, porque a ociosidade leva à desordem e ao desenfreamento. E 

vai mais além ao defender a liberdade da criança: há de conceder-se à criança toda a liberdade 

que as circunstâncias permitam para que se manifeste sinceramente e para que se possa estudar a 

sua individualidade (HERBART apud CANTO, 2004, p. 25).  

Segundo Lucon e Schwartz (2007) a escola tem vivenciado um aumento da agressividade 

e da violência, nos diversos momentos, especialmente nos períodos de intervalo entre as 



44 

atividades formais. Isto pode estar ocorrendo, também, devido à falta de ações mais 

significativas, ou mesmo, pela falta de experiência com atividades que envolvam o espírito de 

colaboração e o respeito pela opinião do outro. 

Uma possível resposta poderia estar vinculada ao fato de que brincar é uma ação do 

homem lúdico, o qual faz parte do homem integral, pois o lúdico está presente no indivíduo desde 

o momento do nascimento; e, ao brincar, este desenvolve muito mais que apenas aspectos 

relacionados ao sistema ou ao intelectual. É por meio das situações de brincadeira que se pode 

desenvolver os vínculos afetivos e sociais positivos para, assim, poder-se viver em grupo e 

encontrar uma forma única ou principal de instrumentalizar a educação para a vida (SENICATO, 

1998). 

Conforme os PCN (BRASIL, 2001, p. 30):  

 

Nos jogos, ao interagirem com os adversários, os alunos podem desenvolver o respeito 

mútuo, buscando participar de forma leal e não violenta. Confrontar com o resultado de 

um Jogo com a presença de um arbitro permitem a vivência e o desenvolvimento da 

capacidade de julgamento de justiça e de injustiça. Principalmente nos jogos, em que é 

fundamental que se trabalhe em equipe, a solidariedade pode ser exercida e valorizada.  

 

O recreio dirigido proporciona ao aluno conhecimento de um número maior de assuntos, 

vivência em grupos maiores, respeito aos colegas, respeito pelo trabalho dos colegas, interesse 

pela escola e habilidades fora da classe, seu próprio valor e importância. O recreio dirigido 

oferece essa oportunidade dando uma nova visão sobre o mundo da criança e permite também 

uma intervenção intencional.  

Um dos momentos mais aguardado pelos alunos, certamente é o recreio, afinal esta é a 

hora em que cada aluno tem um tempo para relaxar, se alimentar e também é o momento que as 

crianças podem se divertir com gostosas brincadeiras. É claro que podem ocorrer alguns 

“imprevistos” durante esse período, como desentendimentos ou até mesmo algum pequeno 

acidente, causado por alguma brincadeira perigosa.  

 

10.3- Projeto: Clicando O Saber – Ligado Com O Computador 

 

A educação é um processo dinâmico que, de acordo com as necessidades sociais e a visão 

do homem concebida em determinado momento histórico, apresenta a capacidade de adaptar-se 
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segundo as prerrogativas que lhe são impostas e quando analisada historicamente, observa-se que 

os diferentes povos fazem uso dela como instrumento de manutenção do poder, visando satisfazer 

suas necessidades sociais. 

Surpreendentes são as transformações ocorridas no mundo. A evolução da ciência e da 

tecnologia refletiu nas mudanças sociais e no modo de pensar do homem e afetou especialmente a 

educação, tornando necessário reconsiderar o papel da escola e a recriação do ambiente de 

aprendizagem. 

A informática faz parte da cultura contemporânea e a escola tem um papel fundamental, 

de propiciar o acesso dos alunos a essa nova tecnologia e às suas linguagens. É, principalmente, 

através da escola que antigas e novas gerações têm oportunidade de participar, compreender, 

decidir e de sentirem-se autônomas em relação à Tecnologia da Informação, realizando obras 

sofisticadas, concretizando projetos antes apenas imaginados, estabelecendo novas relações com 

o mundo, ampliando a sua participação e interação cultural, intelectual, social, profissional e 

política. 

Urge a introdução de inovações tecnológicas no processo educacional. De acordo com 

nosso atual modelo escolar, o mais viável é que as máquinas e equipamentos sejam instalados 

num Laboratório de Informática Educativa. Além de baratear os custos (obra e instalações, 

instrumentos de segurança, provisão de Internet e suporte técnico de manutenção), acrescenta à 

escola um novo espaço de ação pedagógica, onde professores, alunos e demais membros da 

comunidade escolar serão iniciados no uso do computador e da Internet, tanto no processo 

educacional quanto em suas atividades cotidianas. Este novo espaço viabilizará o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos de forma contextualizada. 

A Escola Classe 16 de Taguatinga, inserida numa comunidade de assentamentos e 

invasões, uma escola inclusiva, com várias crianças portadoras de necessidades educacionais 

especiais, ousa se mostrar prospectiva e não quer deixar que seus educandos fiquem excluídos 

ante as mudanças sociais e aos instrumentos mais avançados de acesso ao conhecimento. 

Somente no ano de 2018, após o processo de distribuição de carga horária e projetos dos 

professores readaptados foi que a Professora Gislene Vilar passou a desenvolver o Clicando o 

Saber – Ligado com o Computador onde auxilia o professor para a utilização do espaço do 

laboratório como mais um de construção e colaboração para as aprendizagens. 

A professora Gislene elabora ainda jogos pedagógicos com base no 
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planejamento/conteúdos previstos que vem a contribuir para as demandas do processo de 

alfabetização tornando a ludicidade um estrumento riquíssimo para professores e estudantes.  

 

10.4- Projeto Plenarinha  

 

A Subsecretaria de Educação Básica apresenta o Guia da VI Plenarinha da Educação 

Infantil que tem por tema “Universo do Brincar: A criança do Distrito Federal e o Direito ao 

Brincar”. A Plenarinha é um processo pedagógico realizado desde 2013 todavia a Escola Classe 

16 começou a desenvolver este projeto desde o ano de 2017.  

O projeto é um processo pedagógico no qual as crianças participam ativamente das 

reflexões em torno de seus direitos e necessidades. Este projeto materializa-se por meio da escuta 

sensível e atenta às crianças, de forma a considerar sua percepção sobre as situações que 

vivenciam na escola e na sociedade.  

Nesta perspectiva, a Plenarinha é um dos espaços abertos que permitem nas escolas as 

crianças exercitarem seus fazeres como sujeito ativo, participativo e protagonista de sua própria 

história incluindo suas diferentes visões ao contexto escolar.  

A temática “Universo do Brincar: A criança do Distrito Federal e o Direito ao Brincar” é 

fruto da avaliação final do Projeto apresentada pelas Unidades Escolares de Educação Infantil 

públicas e parceiras da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), realizada em 2017.  

A VI Plenarinha - 2018 destaca a importância do brincar na escola, que constitui um 

processo de aprendizagem. Assim, tem como objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira e o 

brinquedo como ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral. Para 

tanto apontamos como objetivos específicos:  

●Estimular a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens  

●Criar oportunidades para que professoras/ professores e crianças ampliem seu repertório 

de brincadeiras.  

●Vivenciar brincadeiras diversas ensinadas ou criadas. 

●Resgatar brincadeiras da comunidade.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (Resolu- ção nº 5, 

de 17 de dezembro de 2009) norteiam que os brinquedos, as brincadeiras e as práticas 

pedagógicas: promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 
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experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão 

da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos das crianças (Art.9, I). Convidamos você, 

professora e professor, a refletir e brincar conosco ao longo desta VI Plenarinha compreendendo 

que é por meio do brincar que a criança vivencia o poder de experimentar o mundo dos objetos, 

das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo em suas mais variadas 

linguagens e também é no plano da imaginação e criação que o brincar se destaca pela 

mobilização dos significados. 

Em 2017 o Projeto foi subdividido por bimestre com os temas: “Cuidar de mim”; “Cuidar 

do Outro”; “Cuidar do ambiente” e “Cuidar do Meio Ambiente”. 

No dia 03 de maio em Coordenação Coletiva foi feita uma sensibilização junto aos 

professores com relação à importância e necessidade de ampliar o nosso olhar com vistas ao 

desenvolvimento do projeto Cuidar do Outro alinhado à Sustentabilidade, pois entendemos que 

garantir a preservação dos recursos naturais desenvolve a consciência pelo bem comum e 

consequentemente o cuidado com o outro.  

Com isso, tratamos do objetivo maior da Plenarinha que é levar as crianças ao uma 

reconexão com a natureza, fazendo-a se sentir parte dessa natureza que necessita de cuidados e 

preservação para uma vida sustentável. 

Na coordenação individual dia 04/05 no matutino e no dia 09/05 no vespertino foi 

realizado com os 1ºs anos um atendimento mais específico, dentro do Projeto onde foram 

pensadas ações tais como: 

 Visita ao Zoológico de Brasília (agendado para 08/06) 

 Visita ao Sítio Gerânium; 

 Visita Parque Saburo Onoyama; 

 Visita ao Tagua Park; 

 Construção de horta suspensa; 

 Confecção de brinquedos com material reciclado; 

 Construção de lixeiras para separação de material reciclável; 

 Carta Amiga – Trocando correspondência com os alunos da Escola Classe Lajes da 

Jiboia. 

No ano de 2019 o Projeto ocorreu com menor intensidade no que diz respeito as ações 

externas, uma vez que foram proporcionadas a estas turmas apenas a visita a fazendinha e ao 
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TaguaPark, o projeto da horta suspensa também não foi implementado com a mesma intensidade 

ocorrida no ano anterior. Todavia a construção de brinquedos com material reciclado e a vivencia 

de brincadeiras populares ocorreu com a mesma intensidade do ano anterior. 

Este ano o tema Brincando e encantando com histórias esta sendo desenvolvido desde de o 

início do ano em todas as turmas com diversas ações de contação de histórias tanto com membros 

da escola como a contadora Simone Carneiro, quanto com grupos convidados como o 

Phaepalantus, o contador de Histórias Jorge Marinho, a escritora Rosi Costa dentre outros. 

 

10.6 – Promovendo interação e ação ao fazer pedagógico.  

 

APRESENTAÇÃO 

 

A escola como um espaço de aprendizagem, desenvolve um infinito de trabalhos em 

diversos enfoque, para tornar o conhecimento valoroso e de compreensão na resolução de 

problemas do cotidiano, tanto de quem ensina, quanto de quem aprende, considerando as 

experiências individuais e culturais, com vistas a facilitar o aprendizado do aluno. 

Em um mundo onde os alcances da internet ultrapassam todas as fronteiras do 

pensamento imaginário, do real e do abstrato, a escola deve proporcionar aos seus educandos, 

dentro de suas possibilidades, também um crescimento social e cultural. Em muitos casos são 

experiências que alguns dos nossos alunos não teriam como experimentar no seio de suas 

famílias. 

No universo de uma escola, a aprendizagem vai muito além do letramento e da 

alfabetização numérica da criança. Nós compartilhamos com elas os sonhos, as fantasias, as 

experiências, os sorrisos e a magia do conhecimento e ele nem sempre está dentro da sala de aula. 

As atividades pertinentes à vida escolar não estão relacionadas somente ao 

desenvolvimento do aluno, seja ele social, cultural, cognitivo ou afetivo. Muito se espera do 

professor, que diante de uma sociedade familiar cada vez mais fragilizada e desgastada em 

muitos casos, encontra-se sozinho com uma classe povoada de alunos distintos quanto ao nível de 

aprendizagem. É preciso voltar o olhar para o docente, vê-lo não somente como o “professor”, 

mas como pessoa que sente, que chora, que sofre e que procura ser feliz também no sucesso do 

seu aluno.   
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JUSTIFICATIVA 

 

Diante da necessidade da escola de promover a interação social do educando e de ser esta 

a segunda casa de muitas crianças, é importante que a escola invista em atividades que visam à 

melhoria da relação ensino-aprendizagem. 

A escola de hoje tem como proposta primordial a formação de um aluno que consiga, 

além de adquirir conhecimentos científicos, exercer cidadania e viver em sociedade de modo 

responsável. Todo esse conhecimento é construído ao longo do processo e atividades que fogem 

do contexto da sala de aula, enriquecem e motivam os alunos e também professores. 

Toda essa dinâmica é regida pelo coordenador pedagógico, que vê seu trabalho sobre a 

responsabilidade de ser formador, articulador e transformador. Ao longo do ano escolar muitos 

obstáculos surgem como barreiras a esse trabalho, ocasionando uma coletividade cada vez mais 

singular. Faz-se necessário que se tenha na escola uma demanda de profissionais para auxiliar os 

coordenadores no desenvolvimento dessas atividades. Segundo Luiza Christov (Unep, 2014) “Os 

coordenadores cuidam dos professores, mas precisam de alguém que cuide deles.” 

Nessa perspetiva de trabalho, o projeto que apresento tem como fundamento principal 

auxiliar o coordenador pedagógico em atividades que demandam tempo, que estão ligadas ao 

trabalho pedagógico, mas que não são executadas necessariamente dentro do espaço da 

coordenação.  

 

OBJETIVO 

 

Contribuir para a organização e bom desenvolvimento das ações pedagógicas, auxiliando 

o coordenador pedagógico e equipe diretiva nas atividades extraclasses que podem ou não 

envolver o aluno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Organizar e executar ações pertinentes às interações sociais dos alunos do 5º ano; 
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 Acompanhar as ações do Policial que desenvolve o projeto do PROERD na escola, 

contribuindo para sua aplicação e cerimônia de encerramento; 

 Revisar, corrigir e sugerir aos professores e coordenadores propostas para a realização de 

atividades pedagógicas; 

 Propiciar ao corpo DOCENTE/DISCENTE eventos culturais, para o desenvolvimento de 

ações sócio-afetivas; 

 Contribuir para o bom andamento de ações , no âmbito escolar, que visam a harmonização 

pedagógica. 

 Organizar os espaços para atendimento específicos na escola, que contribuem para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 ACÕES DESENVOLVIDAS 

 

 Planejamento, organização e execução de atividades pedagógicas específicas do 5º ano: 

festa de encerramento e PROERD; 

 Revisão de textos e reprodução de materiais de natureza pedagógica para professores e 

alunos; 

 Organização de eventos com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social de 

alunos e professores; 

 Organização e controle do uso do uniforme escolar; 

 Compra de materiais pedagógicos para aplicação do professor em sala de aula. 

 Elaboração e divulgação do cronograma de atendimento das salas de aplicação dos 

projetos (laboratório de informática, sala de leitura, sala de recursos, sala multifuncional e 

recreação) 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Periodicamente quando se fizer necessário, nas reuniões coletivas semanais: 

 Durante a semana de conselho de classe. 

 Nas avaliações Institucionais, com representantes de todos os segmentos. 
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10.7 – Integrar, fortalecer e contribuir no espaço da coordenação. 

 
Justificativa 

 

 
 Ao se readaptar o servidor da Carreira Magistério se depara com a impossibilidade de 

atuar em regência de classe, entretanto, o fazer pedagógico perpassa pela integração dos diversos 

sujeitos educadores e educandos no processo ensino-aprendizagem. 

Não obstante a impossibilidade de atuar individualmente em uma sala de aula, abri-se 

novas e amplas possibilidade de colaborar e contribuir nas demais atividades relacionadas ao 

fazer pedagógico, sendo assim apresento minha proposta de trabalho, buscando auxiliar o 

professor regente no desenvolvimento de sua prática pedagógica dando-lhe os subsídios 

necessário para facilitar o trabalho desenvolvido, contribuindo com isso para o sucesso escolar 

dos estudantes. 

 

Objetivo Geral 

 

 Contribuir para a organização e o bom desenvolvimento das ações pedagógicas auxiliando 

o professor, coordenação bem como, a equipe diretiva, nas atividades extra-classe que podem ou 

não envolver o aluno, mas que corroboram para seu desenvolvimento. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Auxiliar a equipe pedagógica no planejamento, organização e execução de atividades 

pedagógicas relativas aos projetos e eventos culturais. 

 Contribuir com a equipe pedagógica para o planejamento de ações que garantam a 

integração entre toda a comunidade escolar; 

 Organizar e sitematizar a veiculação das informações sobre o trabalho pedagógico junto 

aos responsáveis pelos estudantes. 

 Auxiliar a equipe pedagógica e diretiva na manutenção e acompanhamento do Projeto 

Político Pedagógico observando sua aplicação bem como, as necessidades de ajustes que 

surgem ao longo do ano. 
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 Auxiliar a coordenação na elaboração e confecção de material pedagógico para a 

aplicação dos projetos bem como, para execução dos planejamentos coletivos.  

 Colaborar com a equipe pedagógica e diretiva no repasse de informações a cerca das 

formações continuadas bem como, na organização e produção de materiais que auxiliem 

nas formações para os professores ocorridas no tempo/espaço da coordenação. 

 Providenciar junto a equipe diretiva a aquisição de materiais pedagógicos necessários para 

aplicação dos projetos e ações desenvolvidas pelo professor e coordenação. 

 

ACÕES DESENVOLVIDAS 

 

 Auxilio na execução de atividades planejadas pela coordenação e direção 

referentes aos projetos pedagógicos e eventos culturais a serem executados ao 

longo do ano letivo. 

  Apoio a equipe pedagógica na divulgação junto a comunidade dos projetos 

desenvolvidos e ações do cotidiano escolar,  

 Apoio a coordenação no acompanhamento e execução do Projeto Politico 

Pedagógico realizando os ajustes nos instrumentos formais quando necessário. 

 Auxílio a coordenação na confeção de materiais para aplicação de planejamentos 

coletivos e ou interventivos. 

 Orientação quanto as formações continuadas existentes na SEE/DF aos professores 

e auxilio na elaboração de materiais para as formações continuadas no âmbito da 

escola. 

 Compra de materiais pedagógicos necessários a aplicação de projetos. 

 

AVALIAÇÃO 

 

  Periodicamente quando se fizer necessário, nas reuniões coletivas semanais: 

 Durante a semana de conselho de classe. 

 Nas avaliações Institucionais, com representantes de todos os segmentos. 

 



53 

10.8 – Todos podem aprender – alfabetização no primeiro ano. 

 

Apresentação 

 

No contexto da educação brasileira urge um trabalho que vislumbre a democratização das 

aprendizagens, afinal ainda temos no Distrito Federal, ao final do 3° ano do Ensino Fundamental 

44% dos alunos com níveis insuficientes de leitura e escrita; o que na matemática também nos 

preocupa, afinal são 43% com nível insuficiente (SAEB, 2017). Em meio a esse contexto somos 

direcionados a repensarmos, responsavelmente, sobre a alfabetização no primeiro ano do Ensino 

Fundamental indo ao encontro da proposta de um trabalho específico que articule essas duas 

áreas do conhecimento. 

Somos seres humanos marcados pela capacidade de aprender, ou seja, todos podem 

aprender qualquer coisa em qualquer tempo desde que seja bem provocado a pensar, o que 

acontece em meio a interação social, pois somos geneticamente sociais (Vigotski, 2000; Bruner, 

1975; Wallon, 1995). Aprender é conceitualizar e, como foco desse projeto, para além da Língua 

Portuguesa vincula-se também com o campo da Matemática.  campo que envolve os conceitos de 

correspondência, ordenação, classificação, análise e síntese, que são basilares na construção do 

pensamento (Vergnaud, 2009). O que importa tanto para a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, portanto é com esses elementos que buscaremos realizar um trabalho para a 

alfabetização no primeiro ano. 

É preciso investirmos o tempo e espaço escolar em procedimentos que garantam a riqueza 

desses princípios, para tal sabemos que só ensina quem aprende e que só aprende quem ensina. 

Alcançar a aprendizagem de todos nossos alunos, exige uma formação permanente, e que 

acontece diretamente relacionada com o contexto da sala de aula, com o processo de aprender de 

cada pessoa, pautada na imersão em muitas situações de aprendizagens que provoquem 

pensamento e ação, de uma forma didática, prazerosa e que dê a devida ênfase ao processo de 

cada um (Tuboiti, 2018). 

Oportunizar aos alunos tal experiência, que os insira no mundo letrado como leitores e 

escritores e no mundo matemático envolve o movimento da situação concreta para a 

representação, considerando a infância e o prazer de aprender. Isso nos direciona para os estudos 
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pós-construtivistas que tem pautado sua ação, em uma pesquisa diretamente vinculada à sala de 

aula de forma contextualizada, a partir do processo de cada um, em meio a diferentes situações 

didáticas para a alfabetização na Língua Portuguesa e Matemática, que envolve jogos, literatura, 

imprimindo ritmo e qualidade ao cotidiano das aula. Uma proposta estruturada em seus 

fundamentos que articulam intrinsecamente a teoria à pratica, em uma lógica de retroalimentação 

que envolve a Escola de Pensamento Geempa, os professores e os alunos (Tuboiti, 2018). Todo 

esse trabalho será vinculado diretamente com as orientações que vigoram no Currículo da 

SEEDF, nas Diretrizes do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e no Projeto Político Pedagógico 

elaborado pela EC 16 de Taguatinga. 

Público alvo: 

Professores e alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, turnos matutino e 

vespertino. 

Recursos Humanos: 

Responsável professora Nair Cristina da Silva Tuboiti 

Apoio da Direção e Equipe Pedagógica da Escola 

Participantes: professores do primeiro ano e alunos das respectivas turmas 

 

Objetivo Geral 

 

Realizar um trabalho de formação permanente junto aos professores, vinculado diretamente as 

questões da sala de aula com vista a alfabetização de todos os alunos no primeiro ano. 

 

Objetivo Especifico: 

- Organizar um grupo semanal de estudos para os professores 

- Aplicar estratégias de avaliação bimestral por meio da aula-entrevista2 (leitura e escrita e 

matemática) 

- Reorganizar o espaço da sala de aula por meio dos grupos áulicos3   

                                                
2 Entrevista individual de identificação do processo de leitura e escrita de letras, palavras e textos 
3 Procedimento didático de organização da sala de aula por meio de grupos por aprendizagem 
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- Oportunizar merenda pedagógica e atividades culturais direcionados para a alfabetização 

- Desenvolver estratégias para a presença plena de todos os alunos 

 

Metodologia: 

Considerando que a função social da Escola visa a aprendizagem integral do aluno, 

atentando para o seu processo de forma ampla, vendo-o como um sujeito ativo em seu processo 

de construção do conhecimento, e sabendo que a Escola objetiva desenvolver estratégias para o 

atendimento das necessidades dos educandos, nossa proposta de alfabetizar os alunos do primeiro 

ano justifica-se também pela experiência de alguns professores no ano de 2018 que deram um 

salto tanto em seu processo de aprender quanto no de ensinar.  

Com esse pensamento a Escola agregará  mais uma oportunidade de realizar uma 

experiência efetiva de formação permanente, na lógica de alimentar as discussões a partir das 

questões do cotidiano da sala de aula, investindo em uma postura profissional de análise da 

própria prática, em articulação com um corpo teórico pautado na Teoria dos Campos Conceituais 

(Vergnaud, 1989) e na Didática Profissional (Pastré, 2014). O que se dará por meio de: 

- Grupo Semanal de Estudos (espaço de estudo semanal pelo professor, nos momentos da 

coordenação, a partir do acontecido na sala de aula, buscando refletir a pratica para redireciona-

la, em uma perspectiva que alie teoria e pratica de forma que um aspecto retroalimente o outro); 

- Formação nas coletivas por meio de estudos pontuais direcionados para a didática da 

alfabetização no âmbito da leitura e da escrita e da matemática, planejamento de situações 

didáticas e contexto das aulas (Grossi, 2010; Ferreiro & Teberosky, 1988); 

- Estudos mais abrangentes sobre os aspectos antropológicos, psicanalíticos, filosóficos e 

que envolvam a saúde para o ensino-aprendizagem (Tuboiti, 2018); 

- Realização das aulas (de Matemática e de Língua Portuguesa) a partir da aula-entrevista 

(foco no processo de aprendizagem dos alunos; ao organizar bimestral a sala de aula em grupos 
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para garantir a aprendizagem na interlocução com os pares; pautadas em cadernos de atividades4 

com um contexto significativo de forma a ir ao encontro das questões objetivas e subjetivas 

(Pain, 2009); com jogos didáticos5 pois perder e ganhar esta intrinsecamente envolto na 

aprendizagem; por meio de atividades culturais bimestrais como elemento essencial no processo 

de ensino-aprendizagem pois ao oportunizar um encontro com a arte, tem no fator emoção, 

matéria prima para mobilizar o pensamento e aprimorar as condições do aprender (Tuboiti, 

2018); tendo na merenda pedagógica um espaço dialógico e de descobertas um do outro.   

Cronograma: 

O projeto acontecerá ao longo do ano letivo, com estudos semanais divididos em dois 

momentos: Grupo de Estudo Semanal e Coletivas; Aula-entrevista, Organização dos grupos 

áulicos e atividade cultural bimestralmente. 

Resultados esperados: 

O resultado desse projeto prevê que todos os alunos do primeiro ano terminem o ano 

letivo: 

- lendo e escrevendo um texto simples, caracterizando a inserção a inserção no mundo 

letrado e ou a função social da escrita e leitura;  

- com a compreensão espacial de linhas, superfícies e volumes; de conservação de 

quantidades, contagem e escrita e leitura de numerais; de repartições e composição multiplicativa 

do número; da composição aditiva do número, fatos básicos e técnica operatória da adição e 

subtração; e dos elementos básicos da estrutura lógica que envolve ordens, equivalências e 

funções. 

- que a Escola reafirme a coordenação pedagógica como um espaço de formação 

permanente, diretamente vinculado a ação reflexiva a partir do cotidiano da sala de aula. 

Avaliação dos resultados: 

                                                
4 Esses cadernos envolvem as duas áreas do conhecimento, sendo quatro para o campo da leitura e escrita, um para 

cada bimestre; dois para o campo da matemática um para cada semestre. 
5 Há um diversidade de jogos, entre eles para o campo da leitura e escrita há as etiquetas e a trilha; no campo da 

matemática tem o baralho numérico, o segredo dos números; o jogo dos feijões, as maquetes.  
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A avaliação será inicial bimestral e ao término do ano letivo por meio da aula-entrevista 

da alfabetização e verificação do estar alfabetizado (leitura e escrita de texto simples). Uma 

análise do processo de aprendizagem dos alunos e do professor, pensando e replanejando 

semanalmente nas reuniões de estudos, nas coletivas e nos momentos de conselho de classe. 

10.9 – Projeto Laboratório de Aprendizagem 

 

O presente projeto tem por finalidade contribuir para o trabalho docente de sala de aula por meio 

do desenvolvimento de estratégias de mediação pedagógica em matemática junto aos estudantes 

de 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais que se encontram em situação de 

dificuldade de aprendizagem. 

O projeto estrutura-se numa proposta de atendimento em pequenos grupos, de no mínimo 2 até 4 

estudantes, fora do ambiente de sala de aula, mas no contexto da escola, oferecendo àqueles que 

serão atendidos atividades específicas, planejadas com base nas necessidades de aprendizagem 

em matemática que apresentem. 

A natureza do atendimento baseia-se na oferta de jogos matemáticos, no uso de materiais 

específicos bem como na realização de atividades que favoreçam a superação das dificuldades 

encontradas além de promover novas aprendizagens em matemática de forma a desenvolver e 

consolidar os conceitos matemáticos necessários ao avanço dos estudantes nas aprendizagens. 

Em essência, o atendimento tem caráter de realização de mediação pedagógica a fim de contribuir 

para a superação das dificuldades em matemáticas evidenciadas de modo que o planejamento e 

desenvolvimento das ações sustentam-se no processo avaliativo contínuo e formativo. 

Considerando as especificidades de aprendizagem e o cronograma de atendimento, o projeto 

centra-se no bloco de conteúdos em matemática relacionados ao eixo de Números e Operações 

uma vez que as habilidades de leitura e escrita de números, cálculos em contexto de resolução de 

situações-problema e atividades diversas de contagem também se fazem presentes nos outros 

eixos. 



58 

Objetivo Geral: Desenvolver estratégias de mediação pedagógica em matemática, pautada em 

jogos e outros recursos, junto aos estudantes do 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais que se encontram em situação de dificuldade de aprendizagem. 

Objetivos Específicos: 

a) Auxiliar, quando necessário, o professor regente na avaliação das aprendizagens em 

matemática dos estudantes de 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

apontados em situação de dificuldade. 

b) Analisar o desempenho dos estudantes em matemática por meio de avaliação diagnóstica 

realizada pelo professor regente. 

c) Identificar as principais necessidades de aprendizagem em matemática de cada aluno com 

base no ano de escolarização de cada um. 

d) Selecionar jogos, materiais e atividades adequados ao trabalho mediático voltado para a 

promoção das aprendizagens em matemática. 

e) Organizar o cronograma de atendimento dos estudantes em situação de dificuldade nas 

aprendizagens em matemática. 

f) Realizar atividades avaliativas de acompanhamento das aprendizagens em matemática 

com vistas a identificar os avanços (ou não) obtidos durante o atendimento. 

Caracterização dos estudantes 

O projeto prevê o atendimento de estudantes do 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais que se encontram em situação de dificuldade de aprendizagem em matemática, 

sobretudo, os que ainda não estão alfabetizados nessas etapas de escolarização. 

Organização do atendimento 

A proposta de atendimento sugere o acompanhamento desses estudantes nas atividades 

matemáticas planejadas com base em suas necessidades de aprendizagem. Para tanto, os 
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estudantes poderão ser atendidos, preferencialmente, no turno contrário ao de aula. Todavia, 

considerando estudantes com dificuldades de locomoção no contraturno, poder-se-á realizar o 

atendimento no turno regular de aula, articulando-se esse trabalho com o planejamento do 

professor de modo que, nesta situação, o aluno não seja prejudicado quanto à sua participação nas 

atividades de sala. 

O atendimento poderá acontecer até duas vezes por semana, conforme quantitativo de estudantes 

e disponibilidade dos mesmos. A duração do atendimento será de 1h30 (uma hora e meia). 

Para viabilizar o atendimento será realizado o seguinte cronograma: 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Matutino 
Planejamento 

Atendimento 
Coordenação 

Coletiva 
Atendimento Atendimento 

Vespertino Atendimento Atendimento Atendimento Planejamento 

 

Ao longo do processo, caso haja necessidade, o cronograma poderá sofrer alterações bem como 

poderá ocorrer a substituição de estudantes à medida que forem sanando as dificuldades, 

evidenciando as aprendizagens requeridas para o ano de escolarização em que estão. 

Dos jogos, recursos materiais e atividades diversificadas 

Dentre os jogos, recursos materiais e atividades diversificadas que podem ser listados: 

a) Jogos: 

 Jogo do repartir 

 Jogo do Forma 10 

 Jogo da Memória 15 

 Jogo do Stop 

 Jogo do Um a mais, um a menos, dez a mais, dez a menos 

 Jogo da Carta Escondida 

 Jogo dos pratinhos 
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 Jogo Detetive dos números 

 Jogo Batalha das operações 

b) Recursos Materiais: 

 Fichas escalonadas 

 Material dourado 

 Escala de Cusinaire 

 Réplicas do dinheiro (cédulas e moedas) 

 Quadro de Valor de Lugar 

 Dado 

 Ligas Elásticas 

 Palitos de picolé 

 Feijões 

 

c) Atividades diversificadas: 

 

 Desafios matemáticos 

 Produção de textos 

 Criação e resolução de situações-problema 

 Discussão das soluções 

 Registros diversos: fichas didáticas ou registros espontâneos 

Todo o material sugerido para a execução do projeto será confeccionado pela equipe de 

coordenação pedagógica da escola. Também serão utilizados jogos e recursos materiais que já 

fazem parte do acervo disponível na escola. 

Poderão ser aplicadas atividades planejadas pelo professor ou outras sugeridas pelo professor 

responsável pelo projeto, sendo estas últimas, preparadas pela equipe da coordenação 

pedagógica. 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

Gestão Pedagógica e de Resultados Educacionais 

 

Objetivos Prioritários: 

1. Organizar o tempo-espaço da escola para discussão, elaboração e avaliação do PPP com a participação de todos os segmentos 

escolares; 

2. Desenvolver estratégias metodológicas que viabilizem a alfabetização no primeiro ano de do BIA; 

3. Desenvolver mecanismos de acompanhamento sistemático dos alunos não alfabetizados no segundo e terceiro anos do BIA; 

4. Desenvolver mecanismos de acompanhamento sistemático dos alunos em situação de dificuldades de aprendizagem com risco de 

reprovação no terceiro, quarto e quinto anos de escolarização; 

5. Intensificar estratégias metodológicas a fim de corrigir possíveis distorções quanto à aprendizagem de alunos matriculados no 4º 

ano, sobretudo, com déficits na alfabetização; 

6. Promover a inclusão educacional, mediante o acesso e permanência na escola, reduzindo os atuais índices de infrequência, 

reprovação e evasão escolar. 

7. Fortalecer o momento da coordenação pedagógica enquanto tempo-espaço de formação continuada; 

8. Fortalecer a participação da comunidade escolar quanto ao acompanhamento do trabalho pedagógico realizado pela escola 

mediante a atuação do Conselho Escolar e construção coletiva do PPP; 

9. Promover no espaço da escola a sensibilização da comunidade escolar quanto à inclusão social e educacional dos ANEE’s.  
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Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

01 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

 Reunir os segmentos 

escolares para realizar a 

discussão e avaliação do 

PPP, 3 vezes no ano 

conforme previsão em 

calendário escolar das 

reuniões pedagógicas da 

comunidade escolar; 

 Elaborar no início do 

ano letivo um plano de 

trabalho articulado ao PPP 

da escola para ser 

desenvolvido nas turmas de 

1º ano do BIA; 

 Identificar 

bimestralmente os alunos 

ainda não alfabetizados do 

2º e 3º anos; 

 Identificar e 

acompanhar bimestralmente 

o desempenho dos alunos 

dos 3º, 4º e 5º anos em 

situação de dificuldades de 

situação de dificuldades de 

aprendizagem com risco de 

reprovação; 

 Identificar e 

acompanhar bimestralmente 

o desenvolvimento dos 

alunos com déficits na 

alfabetização matriculados 

1 Convocando por meio de comunicado todos os 

segmentos escolares a participar da discussão em 

torno do PPP, destacando a importância da 

contribuição dos mesmos para a construção coletiva 

desse documento. 

2 Realizando planejamento coletivo integrando os 

professores de primeiro ano do BIA, coordenação 

pedagógica e direção para elaboração do plano de 

trabalho. 

3 Realizando o diagnóstico da alfabetização, 

organizando os alunos para grupos de atendimentos 

em projeto interventivo e reagrupamentos. 

4 Realizando o acompanhamento por meio do 

diagnóstico inicial, dos Conselhos de Classe, 

avaliações bimestrais e outros instrumentos utilizados 

pelo professor durante o bimestre bem como, 

avaliações por parte da equipe pedagógica quando se 

fizer necessárias. 

4.1 Planejando estratégias de intervenção pedagógica 

a fim de se corrigir possíveis distorções que possam 

levar à reprovação;  

5. Organizando as estratégias de intervenção, 

esclarecendo às famílias à situação de aprendizagem 

dos alunos, de modo a criar parcerias escola X 

comunidade que contribuam para o avanço dos 

alunos; 

6. Fazendo levantamento junto a Secretaria da Escola 

dos alunos com número de faltas elevado, mediante a 

delegação desse acompanhamento pelo SOE, a fim de 

contactar as famílias para identificar os motivos do 

excesso de faltas, de modo a restabelecer a frequência 

01/2014 a 12/2018 Análise dos 

resultados obtidos 

durante as 

reuniões previstas 

com a equipe 

docente, 

comunidade e 

Conselho Escolar, 

nas Coordenações 

Coletivas para 

avaliação das 

atividades 

pedagógicas 

desenvolvidas, nos 

Conselhos de 

Classe, na 

Avaliação 

Institucional e 

outras, de caráter 

extraordinário, que 

se fizerem 

necessárias 

conforme as 

demandas 

pedagógicas da 

escola. 
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5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

no 4º ano; 

  

 Acompanhar 

diariamente a situação dos 

alunos infrequentes e com 

risco de evadirem, para 

redução de 20% dos índices 

atuais de infrequência; 

 Acompanhar 

bimestralmente o 

rendimento dos alunos em 

situação de risco de 

reprovação para redução em 

20% dos índices atuais; 

 Otimizar o tempo 

destinado à coordenação 

coletiva realizada 

semanalmente; 

 Reunir 

bimestralmente o Conselho 

Escolar, enquanto órgão 

deliberativo e representativo 

da comunidade escolar, 

fortalecendo sua 

participação junto à escola. 

 Realizar durante o 

ano letivo ações de 

sensibilização para a efetiva 

inclusão dos ANEE’s. 

dos alunos bem como tomando as medidas cabíveis 

quando não houver resultados positivos, comunicando 

ao Conselho Tutelar/Ministério Público a partir do 

término do 1º bimestre. 

7. Identificando durante o bimestre nas coordenações 

pedagógicas, por meio dos Conselhos de Classe, 

avaliações diagnósticas e bimestrais a situação de 

aprendizagem desses alunos a fim de discutir e 

elaborar coletivamente com o corpo docente 

estratégias de intervenção adequadas para a situação. 

 

8. Identificando junto a equipe docente temas de 

estudo, de acordo com as necessidades pedagógicas da 

escola e observando o PPP, organizando as 

coordenações coletivas para este fim. 

 

9. Organizando reuniões para apreciação e divulgação 

das propostas pedagógicas da escola, estimulando o 

debate coletivo e o envolvimento no processo de 

tomada de decisões. 

10 Apresentando, junto aos professores durante a 

distribuição de carga horária, os ANEE”s atendidos 

pela escola e recebendo orientação da Sala de 

Recursos para a elaboração da adequação curricular, 

10.1. Organizando atividades pedagógicas com os 

alunos, esclarecendo sobre a inclusão dos ANEE’s, 

inclusive, no dia destinado no calendário escolar em 

defesa da pessoa com necessidades especiais; 

10.2. Desenvolvendo em parceria com a Orientação 

Educacional Projeto de Valores, articulado ao PPP da 

escola e voltado para a sensibilização de toda a 

comunidade escolar quanto à inclusão dos ANEE’s. 
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Gestão Participativa e de Pessoas 

Objetivos Prioritários: 

1. Caracterizar as atribuições e acompanhar o desenvolvimento das funções pertinentes a cada segmento da escola; 

2. Melhorar os mecanismos de comunicação interna entre os diferentes setores administrativos para fluidez das informações necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos realizados na escola; 

3. Garantir a participação efetiva dos servidores da unidade escolar no processo de tomada de decisões; 

4. Acompanhar periodicamente os trabalhos administrativos de modo a garantir o bom funcionamento da escola. 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 Reunir sempre que 

se fizer necessário 

conforme as demandas de 

ordem administrativa, o 

corpo de funcionários da 

escola para esclarecimentos 

quanto à caracterização das 

atribuições e designação de 

funções pertinentes a cada 

segmento; 

 Organizar 

quinzenalmente a agenda de 

atividades pedagógico-

1.0. Realizando reunião com toda a equipe de 

funcionários e setorizadas para o repasse de 

informações necessárias ao coletivo da escola e as de 

caráter específico a cada segmento, de modo a 

facilitar a organização interna dos trabalhos 

administrativos; 

1.1. Reunindo os funcionários readaptados para 

delimitação de tarefas conforme a ficha de capacidade 

laborativa. 

2. Reunir quinzenalmente a equipe de Serviços 

Especializados e Atendimento para delimitação e 

planejamento de ações específicas previstas na 

Orientação Pedagógica da SEEDF (SEAA, SOE e 

01/2017 a 

12/2019 

Análise dos 

resultados obtidos 

durante as reuniões 

previstas com a 

equipe de 

funcionários, por 

meio dos encontros 

semanais com os 

segmentos, na 

Avaliação 

Institucional e outras, 

de caráter 

extraordinário, que se 
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03 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

administrativas junto à 

equipe de direção e demais 

representantes dos 

segmentos; 

 Convocar a 

participação dos demais 

segmentos escolares nas 

reuniões coletiva, com 

vistas à melhoria da 

comunicação interna, 

quando da socialização de 

informações que careçam 

da apreciação e deliberação 

do coletivo da escola; 

 Reunir mensalmente 

os responsáveis pelos 

trabalhos administrativos 

para avaliação das 

atividades realizadas. 

Sala Recursos). 

2.0. Realizando quinzenalmente às segundas-feiras 

reunião com a equipe diretiva para repasse das 

informações pertinentes a cada segmento bem como, 

planejamento e avaliações das ações desenvolvidas 

durante o período; 

3. Divulgando por meio de murais, circulares internas 

e nas coordenações coletivas os repasses 

administrativos que se fizerem necessários. 

3.1. Delegando, a quem de direito, as ações a serem 

realizadas. 

3.2. Apresentando as propostas de trabalho coletivo 

da escola por meio da socialização de circulares, 

mediante convite direto da direção junto aos 

segmentos escolares, esclarecendo a partir das 

reuniões para os informes administrativos os 

momentos de participação coletiva. 

3.3. Propor ações que estimulem efetivamente a 

participação de todos os segmentos. 

4. Refletir coletivamente sobre as atividades 

desenvolvidas propondo sugestões, identificando aspectos 

que necessitam ser revistos conforme as demandas 

pedagógico-administrativas. 

fizerem necessárias 

conforme as 

demandas 

administrativas da 

escola. 
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Gestão Financeira 

 

Objetivos Prioritários: 

1. Esclarecer a comunidade escolar quanto aos parâmetros legais para destinação dos recursos financeiros recebidos pela escola; 

2. Identificar as necessidades e prioridades da escola para aplicação dos recursos financeiros; 

3. Otimizar a utilização dos recursos financeiros com a participação da comunidade escolar. 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

01 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

03 

 Promover no início do 

período letivo e conforme as 

necessidades pedagógico-

administrativas da escola reuniões 

para repasse das informações 

relacionadas aos recursos financeiros 

recebidos pela instituição; 

 Realizar no dia destinado à 

Avaliação Institucional reunião com 

a comunidade escolar para 

levantamento das prioridades e 

necessidades da escola quanto a 

utilização dos recursos financeiros; 

 Utilizar a totalidade dos 

recursos financeiros de acordo com 

1 Convocando em reunião própria a comunidade 

escolar para prestar esclarecimentos gerais quanto à 

destinação de verba pública para a escola; 

2 Discutindo e identificando com a comunidade 

escolar as necessidades da escola; 

3 Reunindo as instituições responsáveis para 

deliberar e acompanhar a utilização dos recursos 

financeiros; 

3.1 Repassando as informações por meio de boletim 

bimestral das ações e fixando em mural próprio. 

 

4. Levantar junto à comunidade escolar estratégias de 

arrecadação de recursos. 

4.1 Viabilizar parcerias externas para arrecadação de 

recursos. 

01/2017 a 

12/2019 

Acompanhamento e 

supervisão da 

comunidade escolar; 

Por meio da análise de 

resultados e da 

supervisão e controle. 
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4. 

as necessidades pedagógico-

administrativas e previsão legal. 

 Buscar outras fontes legais de 

arrecadação financeira para 

manutenção e melhorias de 

infraestrutura. 
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PLANO DE AÇÃO - 2019/2020 

AEE – Atendimento Educacional Especializado 

Sala de Recursos Generalista 

Professoras: Delani Marcele 

 

 

 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Ensino Fundamental 

AEE – Atendimento Educacional Especializado 

Escola Classe 16 de Taguatinga 



69 

Apresentação 

 

 A escola é o lugar da inclusão, da tolerância, da apropriação e da apreciação. 

 A inclusão é uma necessidade íntima do ser humano, por isso incluir é fazer com que os que estão fora, por não conseguirem o 

desempenho almejado ou os que jamais entraram por não serem adequados, sejam parte do sistema educacional atual e recebam por direito 

uma educação de qualidade adequada às suas necessidades e que favoreça seus pontos fortes. Neste sentido organiza-se o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE por meio da Sala de Recursos. 

A Sala de Recursos Generalista (AEE – Atendimento Educacional Especializado) é um espaço da escola, onde o ENEE (Estudante com 

Necessidades Educacionais Especiais) recebe apoio para o seu aprendizado e o suporte para participar das atividades da escola de forma 

mais independente  e autônoma, através da oferta de recursos apropriados às suas necessidades. 

 A SR (Sala de Recursos) Generalista apoia o ENEE em suas necessidades adaptativas, cognitivas e emocionais no momento de sua 

chegada e na sua permanência no Ensino Regular. É um serviço de natureza pedagógica que complementa as orientações curriculares 

desenvolvidas em classe comuns em todas as etapas e modalidades de Educação Básica (SEEDF, 2010, p. 76). Oferece atendimento aos 

estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno global do desenvolvimento (autismo, síndrome 

do espectro do autismo e psicose infantil).  

O trabalho da SR também prevê a conscientização da importância de uma postura mais focada dos agentes educadores para as 

peculiaridades de cada ENEE, considerando a redução do número de estudantes em sala como mais um fator significativo e estimulante 

para as intervenções pedagógicas individuais. 
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Objetivo Geral 

 

 Preparar o estudante para desenvolver habilidades e utilizar instrumentos de apoio que facilitem o aprendizado nas aulas regulares 

assegurando a sua inclusão e garantindo seus direitos no dia-a-dia da escola, como também apoiar o trabalho do professor de forma 

colaborativa. 

 

Objetivos específicos 

 

 Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do 

ENEE ao currículo e sua interação no grupo; 

 Orientar as famílias para seu envolvimento e a sua participação no processo educacional; 

 Participar do processo de identificação e tomada de decisões acerca do atendimento às necessidades educacionais dos estudantes; 

 Auxiliar na elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados pelos alunos nas classes comuns do ensino regular; 

 Indicar e orientar o uso de equipamentos, materiais específicos e outros recursos existentes na família e na comunidade; 

 Articular-se junto aos gestores e professores com vistas à organização coletiva do projeto pedagógico da instituição de ensino numa 

perspectiva de educação inclusiva; 

 Participar de reuniões pedagógicas, de planejamento e dos conselhos de classe, desenvolvendo ações conjuntas com toda comunidade 

escolar; 

 Atuar, como docente, nas atividades de complementação curricular específica que constituem o atendimento educacional especializado 

dos alunos com necessidades educacionais especiais; 

 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos psicológicos básicos como atenção, percepção, memória, 

raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, entre outros; 

 Realizar atividades que elevem a autoestima; 
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 Proporcionar ao estudante o conhecimento do seu corpo, levando-o a usá-lo como instrumento de expressão consciente na busca de sua 

independência e na satisfação de suas necessidades; 

 Fortalecer a autonomia dos estudantes para decidir, opinar, escolher e tomar iniciativa a partir de suas necessidades e motivações; 

 Propiciar a interação dos alunos em ambientes sociais, valorizando as diferenças e a não discriminação; 

 

META 
 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

 

RECURSOS  

NECESSÁRIOS 

1.Desenvolvimento de 

atividades 

relacionadas à 

Inclusão 

 

1.1. Apresentação do Atendimento Educacional 

Especializado – Sala de Recursos Generalista em 

Coordenação Coletiva com funcionários da instituição. 
Apresentação do documento de Adequação Curricular 

como instrumento de planejamento de objetivos, 

metodologias (recursos, estratégias), avaliação que 
beneficia o processo de aprendizagem do estudante com 

necessidades especiais mas também colabora para um 

olhar diferenciado para todos aqueles que apresentam, 

mesmo que momentaneamente, algumas necessidades 
diferenciadas para as aprendizagens. Apresentação dos 

ESVs (Educadores Social Voluntários) e Monitores e 

suas respectivas funções no atendimento aos estudantes 
com necessidades especiais. 

1.2. Atividades relacionadas à SEMANA DISTRITAL  DE 

CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS (Lei Distrital nº 5 

714/2016): Atendimento às turmas da escola para 

sensibilização a respeito das diferenças utilizando as 
seguintes estratégias: sala das sensações, cineminha 

mudo (desenho animado com sinais de Libras), 

Queimada Sentada no pátio. Coordenação Coletiva 
com os professores e demais funcionários da escola: 

Apresentação dos Serviços; Palestra com a psicóloga 

Miriam do SEAA para Formação dos  ESVs e 

Servidores; 

 

05 a 09 de março 

 

 

 

 

21 de setembro 

  

- Datashow; 

- Telão; 

- Notebook; 

- Caixa de Som; 

- Microfone; 

- Papel A4; 

- Caneleiras; 

- Sala Multifuncional; 

- Tubos de papel cartão; 

- Tapa olhos de EVA; 

- Quadro branco; 

- Pincel de quadro; 

- Slime; 

- Folhas secas; 

- Brita; 

- Tiras de TNT; 

- Barbante; 

- Bolas de borracha leves; 
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1.3. Atividades com a comunidade escolar relacionadas ao 

Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência:  
oficina com brincadeiras inclusivas de acordo com as 

necessidades atualmente atendidas pela escola: TGD, 

DI, DF/BNE e DF/ANE. Roda de Conversas com a 
comunidade escolar. 

2. Ações integradas 

com OE e EEAA 

2.1. Realização de Coletiva com os demais Serviços de 

Apoio à Aprendizagem: EEAA, SOE: Leitura Deleite, 

Dinâmica de Sensibilização para Necessidades 
Especiais; apresentação e entrega de folders contendo 

informações sobre os Serviços. 

2.2. Realização de Coletiva sobre Rotina Estruturada e 
Manejo de Comportamento; 

2.3. Realização de Coletiva sobre Adequação Curricular; 

2.4. Realização de formações em Coordenações Coletivas 

com temas referentes às necessidades elencadas pela 
comunidade escolar; 

2.5. Participação na Semana de Educação para a Vida, 

Festa do Cerrado e Chá Literário; 
2.6. Participação em Estudos de Casos; em Estudos de 

Casos Omissos; 

2.7. Participação em Conselhos de Classes e Reuniões de 

Pais; 

07 de março - Datashow; 

- Telão; 

- Notebook; 

- Caixa de Som; 

- Microfone; 

- Papel A4; 

- Folders  

3.Atender 

individualmente os 

professores na Sala de 

Recursos 

 
3.1. Na Sala de Recursos, Atendimento individualizado aos 

professores regentes dos ENEEs com compartilhamento 
de informações referentes aos estudantes: dados 

atualizados, leitura das avaliações psicopedagógicas 

com ênfase nas intervenções pedagógicas e didáticas e 
aos encaminhamentos sugeridos; antecipação de 

informações significativas relacionadas às estratégias 

pedagógicas e organizacionais. Entrevista com 
formulário específico. 

 

Primeiro bimestre 

 

- Dossiê dos ENEEs; 

- Formulário de Entrevista 

4. Atender 

individualmente os 

pais na Sala de 
Recursos 

4.1. Na Sala de Recursos, individualmente atender os pais: 

descrição do trabalho realizado pelo AEE, realização de 

entrevista que será compartilhada com professores. 
Preenchimento de fichas (atualização de dados), termo 

de compromisso, identificação cadastrais. 

 

Primeiro bimestre 

 

 

 

- Formulário de Entrevista 
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5. Observação do 

ENEE em sala 

5.1. Acontecerá na sala do ENEE com anotações de 

observação. 

 

 

Primeiro bimestre - Formulário de observação 

6. Orientação para 

elaboração da 

Adequação 

Curricular 
Bimestral 

(Orientações 

Iniciais) 

6.1. Atendimento individual aos  professores para dirimir 

dúvidas a respeito do formulário, para sugerir recursos e 

estratégias, acompanhar os avanços e dificuldades 

encontrados; 

 

Primeiro semestre 

  

-computador; 

-slides sobre Adequação 

Curricular; 

- Formulário de Adequação; 

- Currículo em Movimento 

7. Orientação para 

elaboração da 

Adequação 

Curricular no início 
de cada bimestre 

7.1. Atendimento Individualizado Início de cada bimestre - Computadores; 

- Formulários 

8. Atendimento 

complementar 
individual aos 

estudantes 

8.1. Atendimento complementar duas a quatro vezes por 

semana:  com duração de 50 minutos, podendo ser um 
individual, em duplas e grupos conforme necessidade do 

estudante. 

Ano letivo - Utilização de materiais 

diversos e outros recursos de 

acordo com planejamento 

elaborado para os 

atendimentos. 

9. Participação nos 
conselhos de classes 

bimestrais 

9.1. Compartilhamento de informações para posteriores 
intervenções do AEE. 

bimestral - Fichas e formulários; 

- Anotações 

10. Participação em 

formação 
continuada 

10.1. Participação em coletivas realizadas na própria escola, 

na CRET e em cursos de formação ofertados pela 
EAPE. 

Ano letivo - Datashow 

-Telão 

-microfone 
11. Orientação às 

famílias para o seu 

envolvimento e 
participação na vida 

escolar dos ENEEs 

11.1. Realização de ações com vistas à promoção de relação 

harmoniosa família e escola buscando melhorar a 

autoestima dos estudantes e beneficiar o 
desenvolvimento integral deste: reuniões, palestras 

Ano letivo - Sala; 

- Datashow; 

- Computador; 

12. Orientação aos 

monitores e 
educadores sociais 

voluntários quanto 

às suas atribuições e 

12.1. Reunião: dinâmicas, apresentação de slides, conversa 

informal 
Ano letivo - Sala; 

- Datashow; 

- Computador 
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 Introduzir o estudante na aprendizagem da informática acessível, bem como capacitá-lo para o uso independente do computador; 

 Promover a inserção dos recursos e tecnologias da informação e comunicação no espaço de sala de aula; 

 Proporcionar aos estudantes da Escola Classe 16 a oportunidade de conviver com as diferenças e aprender a respeitá-las; 

 Orientar os professores na execução das adequações curriculares; 

 Auxiliar o professor regente na avaliação dos estudantes, consolidando assim as adequações curriculares que se fizerem 

necessárias, tendo em vista também o acompanhamento do rendimento escolar dos estudantes. 

 Articular ações com o SOE (Serviço de Orientação Educacional) e a EEAA (Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem), no 

caso de estudantes com necessidades educacionais especiais 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o trato com os 

ENEEs. 



75 

 

 
 

 
 

PLANO DE AÇÃO - 2019/2020 
SEAA – SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À 

APRENDIZAGEM 
Professoras: ALDRIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Ensino Fundamental 
AEE – Atendimento Educacional Especializado 

Escola Classe 16 de Taguatinga 
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Apresentação 

 

 

 O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem- SEAA é constituído por uma equipe multidisciplinar composta por 

Pedagogo (a) e Psicólogo (a) Escolar que atuam em conjunto com a Orientação Educacional e demais profissionais da instituição de 

ensino com o objetivo de promover a melhoria e o sucesso na qualidade do processo de ensino e de aprendizagem com ações preventivas, 

interventivas e avaliativas balizadas por uma abordagem sócio-histórico-cultural, na qual  compreende os  sujeitos aprendentes  inseridos 

nas relações estabelecidas com os mediadores da comunidade escolar e que,    busca na     humanização  das relações interpessoais 

fragilizadas,  promover  o avanço  de aprendizagens significativas para os estudantes. 

A aprendizagem compreende um processo múltiplo, por isso, o caráter mediador nos remete a um compromisso ético, com a cultura do 

sucesso, com a intencionalidade de um planejamento que considere a história de vida e as relações sociais de cada estudante rompendo 

com concepções cristalizadas no contexto escolar, a partir da promoção de ações reflexivas, potencializando as habilidades e saberes de 

estudantes, da família /ou responsáveis, docentes, auxiliares de ensino, enfim, de todos que estão inseridos no processo educativo. 

          A partir destas compreensões iniciais sobre aprendizagem e sucesso escolar, este Plano de Trabalho para o Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem- SEAA para o primeiro semestre de 2017 define os objetivos, as estratégias, a avaliação e o cronograma a serem 

desenvolvidos na  Escola Classe 16 de Taguatinga numa perspectiva de atuação em três níveis de intervenção no contexto educacional, 

sendo eles: institucional, na assessoria ao trabalho pedagógico e no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. 
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Procedimentos metodológicos: 

 

 

META 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

 

RECURSOS  

NECESSÁRIOS 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapear e assessorar a 

equipe gestora e a 

comunidade escolar, na 

construção e 

implementação de 

estratégias técnico- 

pedagógicas 

 

 

Apresentar o trabalho preventivo, interventivo e 

avaliativo do SEAA. 

 

 

1º bimestre do 

ano letivo 

  

Profissionais da 

SEAA 

 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da SEAA 

 

Participar da elaboração, implementação e avaliação 

do Projeto Político Pedagógico da Instituição escolar. 

 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

Comunidade 

escolar e equipe 

SEAA. 

 

Avaliação institucional 

 

Utilizar os espaços já institucionalizados para 

reflexão crítica sobre práticas e concepções 

pedagógicas e a relação professor (a) e estudante. 

 

 

 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

 

 

Comunidade 

escolar e equipe 

SEAA. 

 

 

 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da SEAA 

 

Refletir e incentivar sobre a humanização das 

relações interpessoais na busca da cultura do sucesso 

escolar e aprendizagens significativas. 

 

 

 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da SEAA 

 

Orientar a secretaria sobre o atendimento às famílias   

e/ou responsáveis por estudantes com necessidades 

educacionais especiais e estudantes em processo de 

avaliação no SEAA 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

Secretaria escolar, 

Sala de Recursos 

e SEAA. 

 

Avaliação por pares 

entre secretaria e 

SEAA 
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Privilegiar intervenções preventivas com o objetivo 

de provocar transformações para o avanço das 

aprendizagens no ambiente escolar 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

Docentes, 

coordenadores e 

SEAA. 

 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da SEAA 

 

 

META 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

 

RECURSOS  

NECESSÁRIOS 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessoria ao processo 

de desenvolvimento do 

trabalho pedagógico 

 

AÇÃO 

 

 

 

 

Promover formação continuada de acordo com as 

demandas institucionais. 

 

1º semestre 

2º semestre 

 

Docentes, 

coordenadores e 

SEAA. 

   

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da SEAA 

 

Participar de conselhos de classe e coordenações 

coletivas. 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

Comunidade 

escolar e SEAA 

 

Avaliação institucional 

 

Promover a adequação do processo de ensino às 

necessidades dos (das) estudantes. 

 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

Docentes e SEAA 

 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da SEAA 

 

 

Desenvolver projetos de intervenção pedagógica 

junto à comunidade escolar 

 

 

 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

 

Comunidade 

escolar e SEAA 

 

Avaliação institucional 

 

Assessoramento aos docentes na construção de 

alternativas teórico-metodológicas, utilizando os 

espaços já institucionalizados acima citados. 

 

 

Docentes e SEAA 

 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da SEAA 

 

Escutar e orientar pais e/ou responsáveis em relação 

aos aspectos que afetam de maneira direta ou indireta 

no desempenho escolar dos (das) estudantes, tais 

como relacionais, subjetivos e pedagógicos. 

 

Pais e/ou 

responsáveis e 

SEAA 

 

Autoavaliação por 

meio de escuta 

sensível aos 

pais/responsáveis. 
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Fomentar ações com o Serviço de Orientação 

Educacional e a Sala de recursos, no caso de 

estudantes com necessidades educacionais especiais 

e/ou em avaliação. 

 

 

Serviço de 

Orientação, Sala 

de Recursos e 

SEAA. 

 

Autoavaliação e 

avaliação entre pares- 

Sala de Recursos e 

Serviço de Orientação 

Educacional  

 

 

META 

 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

 

 

 

AVALIAÇÂO 

 

 

 

 

 

Realizar procedimentos 

de acolhimento, 

intervenção e avaliação 

às queixas escolares na 

busca de compreender 

e superar as 

fragilidades na 

aprendizagem dos (das) 

estudantes. 

 

Acompanhar a dinâmica da sala de aula em seus 

aspectos da subjetividade na relação professor(a) e 

estudantes com o objetivo de observar, analisar e 

intervir, favorecendo melhorias no processo de 

ensino e aprendizagem, além de promover a relação 

interpessoal entre: estudante e estudantes e entre 

estudantes com demais sujeitos escolares. 

 

 

 

 

 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pais e/ou 

responsáveis; 

docentes; 

estudantes e 

SEAA. 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliação, 

avaliação por pares e 

construção de 

portifólio de 

atendimento. 

 

Intervir de forma preventiva junto aos estudantes no 

atendimento direto e indireto como também apoiar 

seus os respectivos docentes 

 

 

Realizar a avaliação diagnóstica, processual e 

intervenção psicopedagógica prioritariamente aos 

estudantes que apresentam necessidades/fragilidades 

de aprendizagem, e/ou famílias para maior 

participação no processo avaliativo. 
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Continuação... 

 

 

Atendimento direto, indireto, individuais e /ou em 

grupos de estudantes. 

 

Promover a melhoria da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

 

Serviço de 

Orientação, Sala 

de Recursos e 

SEAA. 

 

 

Portifólio e análise de 

formulários/fichas de 

estudantes com 

necessidades 

educacionais especiais. 

 

 

 

Avaliação e reavaliação de estudantes de ensino 

regular e com necessidades educacionais especiais. 

 

 

 

 

Oficinas temáticas para grupos específicos. 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

 

Docentes, 

coordenadores 

locais, estudantes 

e SEAA. 

 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da SEAA 

 

 

 

Estudos de Casos 

 

 

1º semestre  

2º semestre 

 

Serviço de 

Orientação, Sala 

de Recursos e 

SEAA. 

 

 

Portifólio e análise de 

formulários/fichas de 

estudantes com 

necessidades 

educacionais especiais. 

 

Encaminhamento de estudantes para outras 

instituições específicas de acordo com suas 

necessidades. 

 

 

 

1º semestre 

2º semestre 

 

 

Pais e/ou 

responsáveis; 

docentes; 

estudantes e 

SEAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações e atendimento individuais, emergenciais 

e coletivos. 
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Apoiar e acompanhar o andamento e 

desenvolvimento das estratégias de intervenção para 

os avanços das aprendizagens previsto no 1º e 2º 

ciclo da educação básica. 

 

 

Comunidade 

escolar e equipe 

SEAA. 

Autoavaliação e 

avaliação por pares 

sobre a ação da SEAA 
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META ou ação 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

 

RECURSOS  

NECESSÁRIOS 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

Realizar registros 

inerentes à atuação do 

SEAA. 

 

 

 

 

 

Registrar em portifólio, fichas e formulários próprios 

do SEAA, intervenções, avaliações e/ou outros 

encaminhamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º semestre  

2º semestre 

           

 

 

 

 

 

Portifólio; e 

fichas formulários 

da SEAA. 

 

 

SEAA; Gerência 

Regional de 

Ensino e Núcleo 

de Equipes 

Especializadas de 

Apoio à 

Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliação, 

avaliação por pares. 

 

 

 

Participar de formações 

continuadas e/ou outras 

ações promovidas pela 

SEDF; Gerência 

Regional de Ensino e 

Núcleo de Equipes 

Especializadas de 

Apoio à Aprendizagem 

previstas para os 

profissionais da SEAA. 

 

 

 

 

 

Participar de formação continuada promovida pela 

Gerência Regional de Ensino. 

 

 

Participar de formação continuada promovida pelo 

Núcleo de Equipes Especializadas de Apoio à 

Aprendizagem. 

 

 

Participar de eventos e ações promovidas pela SEDF 

de assuntos de interesse do SEAA. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secre tar i a de Es tado de  Educação  

Subsecre tari a  de  Educaçã o Bás ica 

Gerência  de Or ientação Educacional  e  Serviço Especia l i zado de  Apoi o à  Aprendizagem  

Coordenação Regi onal  de  Ens ino de  Ta guat inga  

 

 

Plano de Ação 2019 

Orientação Educacional 

CRE: TAGUATINGA EU: ESCOLA CLASSE 16 

Pedagogo Orientador Educacional:  

Matrícula: 

Coordenador Intermediário: Edmar vieira Silva 
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I- Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar: 

 
 

 
A Escola Classe 16 de Taguatinga está situada na Área especial 16 de Taguatinga Norte DF. Em consonância com os documentos reguladores 

da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE-DF a escola atende 365 estudantes do 2º ciclo do Ensino Fundamental, organizados em dois 

blocos. O primeiro bloco corresponde ao bloco de iniciação à alfabetização, e o 2º bloco que atende os 4º e 5º anos. 

A Unidade Escolar atende alunos advindos da Colônia Agrícola Samambaia, Colônia Agrícola Vicente Pires, Águas Lindas- GO, 

assentamentos 26 de setembro, Cana do Reino e imediações da QNG e QND, bem como áreas rurais circunvizinhas. 

Dentre o Total de 365 estudantes há 38 com necessidades educacionais especiais , como Deficiência Intelectual, Deficiência Física, Baixa Visão, 

Transtorno do Espectro Autista e altas Habilidades bem como os transtornos funcionais específicos ( TDH, TDAH, DPAC Dislexia, TOD e TC). 

A Escola conta com 1 Orientador Educacional 40 horas, Uma Psicóloga Itinerante, Uma Pedagoga 40 horas e Uma Professora de Sala de 

Recursos Generalista também 40 Horas. 

A Escola Classe 16 de Taguatinga comprometida com a qualidade social na educação busca por meio dos elementos construtivo da 

organização do trabalho pedagógico sendo eles, a gestão democrática, a organização curricular, a formação continuada, a coordenação 

pedagógica e a avaliação articulada em seus três níveis (aprendizagem, institucional e de larga escala) o avanço das aprendizagem de todos os 

sujeitos escolares. 
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II- Objetivo Geral 
 

 Implantar estratégias de acompanhamento dos estudantes com necessidades educacionais especiais, transitórias ou não, 

estabelecendo o número de estudantes por sala de acordo com o disposto pela Resolução da CNE/CEB nº 2, de 2001, garantindo 

profissional qualificado. 

 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental, atentando para as especificidades do 

estudante de forma a garantir a qualidade do atendimento. 

 Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, o trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da 

educação. 

 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. 

 Fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social, o acompanhamento e monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças priorizando os educandos em peculiar situação de risco e ou vulnerabilidade. 

 Desenvolver ações com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento das violações de direitos de crianças (violência 

psicológica, física e sexual, negligência constrangimento, exploração do trabalho infanto- juvenil, uso indevido de drogas e todas as 

formas de discriminação), por meio da inserção dessas temáticas no projeto político-pedagógico e no cotidiano escolar, identificando, 

notificando e encaminhando os casos aos órgãos competentes. 

 Garantir, por meio de diretrizes intersetoriais, a inclusão educacional e o acompanhamento escolar das crianças e dos adolescentes 

que se encontram em situação de rua, de acolhimento institucional e em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 

quando houver 
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 Fomentar políticas de promoção de cultura de direitos humanos no ensino fundamental, pautada na democratização das relações e na 

convivência saudável com toda a comunidade escolar. 

 Promover ajustes de prevenção e enfrentamento à medicalização indevida da educação e da sociedade, buscando entender e intervir 

em diferentes fatores sociais, políticos, econômicos, pedagógicos e psicológicos que impliquem sofrimento de estudantes e profissionais 

da educação. 

 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. 

 Assegurar que a educação das relações étnico-raciais e a educação patrimonial sejam contempladas conforme estabelecem o art. 26-

A da LDB (Leis federais nº 10.639, de 2003, e nº 11.645, de 2008), o Parecer CNE/CP 003/2004 â Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das relações étnico-Raciais e para Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; e a Lei nº 4.920, de 2012. 

 Desenvolver mecanismos democráticos para elaboração, acompanhamento e avaliação do projeto político- pedagógicos das 

unidades escolares. 
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GOV ERNO DO D IS TR ITO FEDER AL 

SECRETAR IA DE E S TADO DE ED UC AÇ ÃO 

Su b secr eta r i a d e Ed u cação B ásica 
Ger ên c i a d e  O r i en t ação Ed u cacion a l e S e rviç o Esp eciali zad o d e Ap oio à Ap r en d i zag em Coo 

rd en ação R egion a l d e En s i n o d e  Ta gu a t i n ga 

Orientação Educacional 
 

 
   Cronograma 

METAS PDE Eixo Objetivos Ações/Atividades Responsáveis 

Parcerias 

F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
b

ri
l 

M
ai

o
 

Ju
n

h
o

 

Ju
lh

o
 

A
go

st
o

 

Se
te

m
b

ro
 

O
u

tu
b

ro
 

N
o

ve
m

b
ro

 

D
ez

em
b

ro
 

2.  Garantir o 

acesso universal 

assegurado e 

permanência e a 

aprendizagem dos 

estudantes a partir 

dos 6 anos de idade 

ao ensino 

fundamental de 9 

anos, assegurando 

também a 

conclusão desta 

etapa até os 14 

 
 
 
 
 

Ações no 

âmbito 

Institucional 

1- minimizar a 

freqüência irregular 

dos educandos 

buscando 

mecanismos que 

venham a colaborar 

para o sucesso do 

mesmo. 

Acompanhamento juntamente com a 

gestão escolar e secretaria dos alunos 

com freqüência irregular, convocando os 

pais para termo de responsabilidade, bem 

como orientá-los sobre a importância da 

escola na vida do aluno e quais os danos 

causados pela ausência do educando na 

escola. 

Atuação junto aos alunos em parceria 

com os professores, coordenação, direção 

escolar SEAA e sala de recursos na busca 

Equipe gestora, 

coordenação, 

professores e serviços 

de apoio e Pais 

 
 
 
 
 

Equipe gestora, 

coordenação, 

professores e serviços 

 x x x x x x x x x x 

           

 x x X X X X X X X X 
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anos de idade até o 

ultimo ano de 

vigência do PDE. 

  da freqüência escolar do educando. 

Quadro dos alunos destaque em presença 

plena. 

de apoio            

 x x         

2.18 Fortalecer 

juntamente com os 

demais órgãos da 

rede de proteção 

social o 

acompanhamento e 

o monitoramento 

do acesso e 

permanência das 

crianças e 

adolescentes 

matriculados no 

ensino 

fundamental. 

 

 
Solicitação de apoio aos órgãos de 

proteção a criança quando houver 

negligência familiar, e não atendimento as 

convocações. 

Equipe Gestora e 

Orientação 

Educacional 

  X X X X X X X X 

           

2.28 Fomentar 

políticas públicas 

referente a 

alfabetização dos 

estudantes até o 

terceiro ano do 

ensino 

fundamental, afim 

de minimizar os 

altos índices de 

estudantes em 

defasagem idade 

Ações junto 

ao corpo 

docente 

1 Proporcionar aos 

professores apoio às 

dificuldades no que 

tange a freqüência 

escolar bem como nas 

intervenções de PI 

 

 
2 Atender às 

demandas advindas de 

momentos de 

Trabalho com os alunos sobre 

hábito de estudos, a importância da 

escola,. 

 
 
Trabalhando valores na pespectida do 

respeito ao eu e ao outro e sua 

importancia no meio social e escolar. 

 

Orientação 

Educacional 

 
 
 
 
 

Orientação 

Educacional 

   x        

           

    
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 
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série  intervenção em sala 

que necessite do apoio 

da Orientação 

Educacional 

             

 

2.22 Fomentar 

Políticas de 

Prevenção de 

Cultura de direitos 

humanos no ensino 

fundamental 

 
 
 
 
 

2.30 Ampliar as 

ações do plano de 

convivência em 

todas as unidades 

escolaresdo 

Distrito Federa, 

com vistas a 

minimizar 

situações de 

violência escolar 

 

Ações junto 

ao corpo 

discente 

 

1 Assegurar que a 

educação das 

relações étnico- 

raciais, bem como a 

erradicação do 

bullying sejam 

trabalhadas e 

norteadas 

juntamente aos 

estudantes. 

2. Trabalhar cultura 

de paz com enfoque 

no respeito, 

disciplina e respeito 

as diferenças 

 
 
 
 

 
3. Proporcionar aos 

 

Trabalhar com os educandos as questões 

étnicas raciais, bullying dentre outros através 

de palestras, vídeos e contação de histórias. 

 
 
 
 
 
 

 
Promover momentos individuais com alunos 

que apresentam indisciplina em sala bem 

como desrespeito e descompromisso com a 

aprendizagem, trazendo reflexões em 

momentos de leitura deleite bem como 

intervenções com jogos e estudo de situações 

conflituosas trazendo soluções. 

 
 
 
 

Projeto transição, no enfoque das fases do 

desenvolvimento humano (infância 

Adolescência e fase adulta), Hábito de 

 

Orientação 

Educacional 

           

   x x  x x    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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2.35 Fomentar 

ações pedagógicas 

que promovam a 

transição entre as 

etapas da educação 

básica e as fases do 

ensino 

fundamental. 

 estudantes 

momentos de 

orientações sobre 

sua transição da 

Educação infantil e 

do Ensino 

fundamental. 

estudos, Internet Segura, apresentação da 

escola em que irá estudar. 

            

2.12 Criar 

mecanismos para o 

acompanhamento 

individualizado 

dos alunos do 

ensino fundamental 

atentando para as 

especificidades do 

estudante de forma 

a garantir a 

qualidade do 

atendimento 

Ações junto 

à família 
 

Criar laços entre a 

família e a escola para 

o acompanhamento do 

desenvolvimento 

escolar do educando 

Orientação aos pais sobre a importância da 

freqüência escolar, hábito de estudos, regras 

familiares e apoio com encaminhamentos aos 

órgãos que se fizerem necessários para apoio 

a família no atendimento ao educando. 

(Dentista, oftalmologia etc), através de 

convocações individuais ou coletivas 

,palestras e momentos da família. 

 

Orientação 

Educacional 

Grupo Gestor 

           

X X X X X X X X X X x 

2. Garantir o acesso 

universal 

assegurado e 

permanência e a 

aprendizagem dos 

Ações junto 

as redes 

sociais 

Possibilitar aos 

educandos o 

cumprimento de seus 

direitos bem como o 

acesso e permanência 

Encaminhamento de casos que necessitem de 

intervenções junto as redes de apoio, buscar 

formadores para um trabalho de 

conscientização ao pais dos estudantes em 

situações que vem comprometendo o 

 X X X X X X X X X X x 
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estudantes a partir 

dos 6 anos de idade 

ao ensino 

fundamental de 9 

anos, assegurando 

também a 

conclusão desta 

etapa até os 14 

anos de idade até o 

ultimo ano de 

vigência do PDE. 

2.12 Criar 

mecanismos para o 

acompanhamento 

individualizado 

dos alunos do 

ensino fundamental 

atentando para as 

especificidades do 

estudante de forma 

a garantir a 

qualidade do 

atendimento. 

 dos alunos na escola. 
 

Minimizar as 

dificuldades dentro do 

possível, buscando 

parcerias junto as 

redes e órgãos que 

apóiam a família e os 

estudantes. 

desenvolvimento escolar do aluno. 
 

Propor visitas para intervenções 

oftalmológicas e dentárias à escola afim de 

encaminhar os estudantes aos parceiros e ou 

órgãos que possam atende-los. 
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Observações 

Não foram citadas as intervenções junto aos estagiários, pois não dispomos ainda de orientadores educacionais em formação, 

estagiando em nossa escola. 

Todas as ações tem o intuito de se tentar atingir em 100% nossos objetivos, portanto estaremos ao longo do ano buscando o mesmo. 

 

 

Bibliografia: 

Orientação Pedagógica do Orientador Educacional Plano Distrital de Educação 

Regimento interno da Escola Classe 16 

Regimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal
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APÊNDICE C: PROJETOS ESPECÍFICOS: 

 

1-ESPAÇO SABER 

 
 

PROJETO DE ATENDIMENTO NA SALA “ESPAÇO SABER” 

Projeto Objetivos Principais ações Professora 

responsável 

Avaliação do projeto 

e no projeto 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE 

ATENDIMENTO NA 

SALA  

ESPAÇO SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERAL: 

 Consolidar o 

processo de 

alfabetização de 

forma lúdica, 

favorecendo a 

compreensão do 

valor social da 

leitura e da 

escrita, 

estimulando seus 

usos em 

diferentes 

situações. 

ESPECÍFICOS: 

 Desenvolver a 

autoestima, 

fortalecendo as 

capacidades para 

aprender, 

valorizando as 

 

 Atendimento de alunos do 

2º ao 5º ano em situação 

de deficiência no processo 

de alfabetização 

encontrando-se nos níveis 

pré-silábico e silábico, 

segundo a psicogênese; 

 Avaliação diagnóstica dos 

alunos selecionados pela 

equipe docente e 

coordenação pedagógica 

para planejamento das 

ações de intervenção; 

 Organização do 

atendimento dos alunos 

selecionados duas vezes 

por semana com duração 

de uma hora; 

 Participação nos 

 

 

 

 

Flávia A. Senna 

Ramos 

 Nas reuniões 

coletivas e nos 

Conselhos de 

Classe 

bimestrais; 

 Após 

intervenções 

específicas; 

 Quando se 

fizer 

necessário. 
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potencialidades 

apresentadas; 

 Aprimorar as 

habilidades para 

leitura e escrita 

alfabética em sua 

estrutura por 

meio de jogos; 

 Proporcionar o 

conhecimento das 

convenções em 

atividades 

escritas, 

utilizando 

situações de 

trabalho 

colaborativo e 

com jogos. 

Conselhos de Classe dos 

bimestres para 

levantamento dos alunos 

que necessitam de 

atendimento no referido 

projeto; 

 Socialização dos 

conteúdos de ensino e de 

aprendizagem bem como 

das atividades realizadas a 

fim de registro em diário 

de classe pelo professor 

regente; 

 Reavaliação bimestral dos 

alunos atendidos, junto ao 

professor regente e 

coordenação pedagógica, 

para verificação dos 

resultados alcançados, da 

evolução das 

aprendizagens e das 

dificuldades ainda 

evidenciadas, 
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2- ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇOES 
PROFESSOR (ES) 

RESPONSÁVEL(ES) 

AVALIAÇAO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Projeto de atendimento 

da biblioteca 

“Mundo da Leitura – 

Leitura do Mundo. 

A literatura em um 

enfoque 

multidisciplinar” 

  

Geral: promover a 

participação dos alunos 

nas ações propostas pelo 
projeto, aproximando-as 

do espaço da biblioteca e 

do 

  

Universo da leitura. 

Específicos: 

- Aproximar as crianças 

do universo escrito dos 

livros de literatura 

infantil; 

- Estimular a escuta 

sensível; 

- Provocar o hábito de 

- Ouvir histórias e de 

sentir prazer nas 

situações que envolvam a 

leitura e a 

- Atendimento de todas as 

turmas na biblioteca, para 

ouvirem histórias e 

conhecerem novos livros, 

periodicamente, conforme 

cronograma divulgado 

anteriormente, exceto nas 

semanas que houverem 

atividades diferenciadas na 

escola, para todos os alunos 

ou quando houver 

necessidade da professora 

atuante na biblioteca, simone 

carneiro, participar de outra 

atividade solicitada ou 

permitida pela direção; 

- Atendimento específico de 

turmas, quando solicitado 

pela coordenação 

pedagógica, com contação 

de histórias para o projeto 

interventivo, teste da 

psicogênese, eventos 

relacionados a datas 

comemorativas ou outros 

Responsável: Simone Alves 

Carneiro de Sousa com o 

apoio dos demais 

profissonais atuantes na 

E.C. 16, quando necessário, 

na realização de ações mais 

abrangentes. 

 

- Quando se fizer necessário, 

após ações específicas, nas 

reuniões coletivas semanais; 

-Semestralmente, nas 

avaliações institucionais com 

representantes de todos os 

segmentos da comunidade 

escolar. 
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Audição de histórias. 

- Promover a integração 

dos alunos com a 

Biblioteca; 

-Valorizar o conto, na 
suavertente de tradição 

oral e de criação da 

palavra escrita e falada; 

 - Despertar o imaginário 

criativo e o interesse por 

recontar as histórias 

ouvidas; 

- Ampliar o repertório 

dos ouvintes. 

 

projetos pedagógicos; 

-Sacolas literárias – sacolas 

preparadas para todas as 

turmas, cujo kit é composto 

por livros selecionados para 

a faixa etária à qual cada 

sacola se destina, sacolinhas 

de tnt, em número suficiente 

para cada alunos transportar 

os livros para suas 

residências com higiene e 

segurança e formulários para 

registro do empréstimo e a 

avaliação dos livros lidos. O 

empréstimo deverá ser 

semanal e realizado pelo(a) 

professor(a) regente de cada 

turma; 

- Eventos culturais – a 

professora atuante na 

biblioteca auxiliará na 

organização e realização dos 

eventos de ordem cultural 

promovidos pela escola; 

- Clube de leitura – 

formação de acervo (doação 

e empréstimo) de livros de 

literatura para adultos, com o 

objetivo de empréstimo aos 

associados do clube de 
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leitura da escola classe 16 de 

taguatinga, ou seja, todos os 

funcionários que se 

interessarem em usufruir do 

acervo do mencionado clube. 

Sarau sanitário: exposição de 

textos poéticos em todos os 

banheiros da escola, com 

temática, adequados a cada 

usuário 
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3-COLETA SELETIVA: RECICLAGEM E SUSTENTABILIDADE 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

Coleta seletiva: 

Reciclagem e 

sustentabilidade na 

Escola Classe 16 de 

Taguatinga 

GERAL: 

- Incentivar os alunos a participar de 

forma ativa e constante no processo de 

reciclagem; 

- Promover a conscientização e 

preservação dos recursos naturais. 

 

ESPECÍFICOS: 

- Possibilitar a participação dos alunos 

na coleta e reciclagem das latinhas de 

alumínio; 

- Promover o envolvimento entre os 

alunos da turma; 

- Arrecadar recursos financeiros para 

apoio às despesas da escola; 

- Premiar a turma que arrecadar o maior 

número de latinhas. 

- Envolvimento de todas as turmas 

na gincana através da coletadas 

latinhas e apadrinhamento das 

turmas pelos professores e 

funcionários da escola; 

- Orientação e esclarecimentos sobre 

as regras da gincana; 

- Recolhimento, contagem e 

armazenamento das latinhas; 

- Acompanhamento da participação 

dos alunos no processo de 

organização das latinhas; 

- Incentivo e divulgação de 

resultados do andamento da gincana 

de arrecadação; 

- Premiação da turma vencedora. 

Responsável: Simone 

Alves Carneiro de 

Sousa com o apoio 

dos demais 

profissonais atuantes 

na E.C. 16. 

 

 

- Quando se fizer 

necessário, após ações; 

- Nas reuniões coletivas 

semanais; 

- Nas Avaliações 

Institucionais 

semestralmente com 

representantes de todos 

os segmentos da 

comunidade escolar. 
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4 - APOIO PEDAGÓGICO NA PERSPECTIVA DA COMUNICAÇÃO E REGISTRO DAS AÇÕES 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

Apoio 

Pedagógico 

Registro e 

vivência 

GERAL: 

- Organizar e acompanhar uso e 

distribuição de Livros Didáticos 

- Fotografar e registrar Eventos 

e Atividades realizados na 

escola; 

 

ESPECÍFICOS: 

 

- Realizar levantamento de 

carência dos Livros didáticos; 

- Buscar e distribuir os livros; 

- Realizar o registro de todos os 

eventos da escola; 

-  

- Acompanhar os professores no 

planejamento para utilização do 

laboratório de informática. 

- Organizar o espaço do 

laboratório mantendo o 

funcionamento dos 

computadores e do sistema 

LINUX 

- Levantamento de quantitativo de Livros 

Didáticos/Alunos; 

- Elaboração do termo de 

compromisso/responsabilidade de uso do Livro 

Didático 

- Entrega de Livros Didáticos para as turmas; 

- Digitalização de livros de literatura e montar 

vídeos no PowerPoint para contação de 

Histórias; 

- Fotografia de todos os eventos da escola e 

atividades específicas para divulgação no Blog. 

- Planejamento pedagógico junto com os 

professores visando a capacitação para utilizaç 

Professora: Gislene 

Vilar Rezende 

- Quando se fizer 

necessário, após ações; 

- Nas reuniões coletivas 

semanais; 

- Nas Avaliações 

Institucionais 

semestralmente, com 

representantes de todos 

os segmentos da 

comunidade escolar. 
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5- PROJETO PRESENÇA: CONTROLE DE FALTAS E EVASÃO ESCOLAR 

 

Projeto Objetivos Principais ações Professora responsável Avaliação do projeto e no 

projeto 

 

 

 

 

“Projeto Presença” 

Controle de faltas e 

evasão escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Geral: 

- Identificar os alunos 

faltosos e o motivo de 

suas faltas. 

*Específicos: 

- Reduzir o número de 

faltas. 

- Informar ao professor o 

motivo das faltas para 

apoiar no controle em 

sala de aula. 

- Realizar contato 

telefônico com os pais. 

- Promover o 

fortalecimento da rede 

escola/família. 

- Levantamento diário de 

frequência. 

- Fortalecimento da rede 

escola/família. 

- Conscientização e 

orientação dos pais 

quanto a evasão escolar. 

- Encaminhamento ao 

atendimento pedagógico 

ou orientação 

educacional. 

- Devolutiva de motivos 

de faltas ao professor. 

 

 

 

 

 

SOE 

 

(ORIENTADORA 

EDUCACIONAL) 

 

 

 

 

- Através da redução dos 

alunos faltosos. 

- Fortalecimento das 

redes de apoio. 

- Participação dos pais na 

vida escolar do filho. 
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6 - PROJETO RECREIO DIRIGIDO: GUARDIÕES DO RECREIO 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇOES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(ES) 

AVALIAÇAO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

PROJETO RECREIO 

DIRIGIDO: 

GUARDIOES DO 

RECREIO 

 

Compreender que através de atitudes 

de cooperação, de tolerância, de 

sensibilidade, participação e 

comprometimento é possível criar 

um ambiente mais prazeroso para 

todos  

 

Objetivos específicos: 

 

- Adotar no dia-a-dia atitudes de 

cooperação e respeito às diferenças 

na hora do recreio. 

- Promover atividades diferenciadas 

durante o recreio que estimulem a 

observância das regras para a 

participação harmoniosa entre os 

alunos. 

 

Os alunos dos 5ºs anos 

passarão por um curso de 

formação com 4 horas de 

duração divididas em dois 

dias e participarão de 

atividades que promovam 

a sensibilização fazendo 

uso de vídeo, dinâmicas e 

outros. Os alunos 

participantes deverão 

assinar um termo de 

compromisso com os 

combinados que forem 

acordados na formação. 

 

 

SOE 

 

(ORIENTADORA 

EDUCACIONAL) 

 

A avaliação semestral 

escrita. 

Ela é processual e 

contínua. 
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7 - PROMOVENDO INTERAÇÃO E AÇÃO AO FAZER PEDAGÓGICO 

 
 

“PROMOVENDO INTERAÇÃO E AÇÃO AO FAZER PEDAGÓGICO” 

Projeto Objetivos Principais ações Professora 

responsável 

Avaliação do Projeto 

 

 

 

 

Promovendo Interação e 

Ação ao fazer 

Pedagógico. 

 

“Os coordenadores 

cuidam dos professores, 

mas precisam de alguém 

que cuide deles.” Luiza 

Christov (Unep, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir para a organização e 

bom desenvolvimento das ações 

pedagógicas, auxiliando o 

coordenador pedagógico e equipe 

diretiva nas atividades extraclasses 

que podem ou não envolver o aluno. 

Objetivos Específicos: 

 

 Organizar e executar ações 

pertinentes às interações sociais dos 

alunos do 5º ano; 

 Acompanhar as ações do 

Policial que desenvolve o projeto do 

PROERD na escola, contribuindo 

para sua aplicação e cerimônia de 

encerramento; 

 Revisar, corrigir e sugerir 

aos professores e coordenadores 

propostas para a realização de 

atividades pedagógicas; 

 Propiciar ao corpo 

DOCENTE/DISCENTE eventos 

culturais, para o desenvolvimento de 

ações sócio-afetivas; 

 

 Planejamento, organização e 

execução de atividades 

pedagógicas específicas do 5º 

ano: festa de encerramento e 

PROERD; 

 Revisão de textos e 

reprodução de materiais de 

natureza pedagógica para 

professores e alunos; 

 Organização de eventos com 

o objetivo de contribuir para 

o desenvolvimento social de 

alunos e professores; 

 Organização e controle do 

uso do uniforme escolar; 

 Compra de materiais 

pedagógicos para aplicação 

do professor em sala de aula. 

 Elaboração e divulgação do 

cronograma de atendimento 

das salas de aplicação dos 

projetos (laboratório de 

informática, sala de leitura, 

sala de recursos, sala 

multifuncional e recreação) 

 

 

 

Célia Maria 

Luciano 

Gonçalves 

(Readaptada) 

 

 

 

Periodicamente quando se 

fizer necessário, nas reuniões 

coletivas semanais: 

Durante a semana de 

conselho de classe. 

Nas avaliações Institucionais, 

com representantes de todos 

os segmentos. 
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8 - INTEGRAR, FORTALECER E CONTRIBUIR NO ESPAÇO DA COORDENAÇÃO 

 
 

“INTEGRAR, FORTALECER E CONTRIBUIR NO ESPAÇO DA COORDENAÇÃO” 

 

Projeto Objetivos Principais ações Professora 

responsável 

Avaliação do projeto e no 

projeto 

 

 

 

 

Integrar, fortalecer 

e contribuir no 

espaço da 

coordenação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERAL 

 

Contribuir para a organização e o bom 

desenvolvimento das ações 

pedagógicas auxiliando o professor, 

coordenação bem como, a equipe 

diretiva, nas atividades extra-classe 

que podem ou não envolver o aluno, 

mas que corroboram para seu 

desenvolvimento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Auxiliar a equipe pedagógica no 

planejamento, organização e 

execução de atividades 

pedagógicas relativas aos projetos 

e eventos culturais. 

 Contribuir com a equipe 

pedagógica para o planejamento de 

ações que garantam a integração 

entre toda a comunidade escolar; 

 Organizar e sitematizar a 

veiculação das informações sobre o 

trabalho pedagógico junto aos 

responsáveis pelos estudantes. 

 Auxiliar a equipe pedagógica e 

diretiva na manutenção e 

 

 Auxilio na execução de atividades 

planejadas pela coordenação e 

direção referentes aos projetos 

pedagógicos e eventos culturais a 

serem executados ao longo do ano 

letivo. 

  Apoio a equipe pedagógica na 

divulgação junto a comunidade dos 

projetos desenvolvidos e ações do 

cotidiano escolar,  

 Apoio a coordenação no 

acompanhamento e execução do 

Projeto Politico Pedagógico 

realizando os ajustes nos 

instrumentos formais quando 

necessário. 

 Auxílio a coordenação na confeção 

de materiais para aplicação de 

planejamentos coletivos e ou 

interventivos. 

 Orientação quanto as formações 

continuadas existentes na SEE/DF 

aos professores e auxilio na 

elaboração de materiais para as 

formações continuadas no âmbito 

da escola. 

 Compra de materiais pedagógicos 

 

 

 

Thatiany 

Soares 

Readaptada) 

 

 

 

Periodicamente quando se 

fizer necessário, nas 

reuniões coletivas 

semanais 

 

Durante a semana de 

conselho de classe. 

 

Nas avaliações 

Institucionais, com 

representantes de todos os 

segmentos. 

 



104 

acompanhamento do Projeto 

Político Pedagógico observando 

sua aplicação bem como, as 

necessidades de ajustes que surgem 

ao longo do ano. 

 Auxiliar a coordenação na 

elaboração e confecção de material 

pedagógico para a aplicação dos 

projetos bem como, para execução 

dos planejamentos coletivos.  

 Colaborar com a equipe 

pedagógica e diretiva no repasse de 

informações a cerca das formações 

continuadas bem como, na 

organização e produção de 

materiais que auxiliem nas 

formações para os professores 

ocorridas no tempo/espaço da 

coordenação. 

 Providenciar junto a equipe 

diretiva a aquisição de materiais 

pedagógicos necessários para 

aplicação dos projetos e ações 

desenvolvidas pelo professor e 

coordenação. 

necessários a aplicação de projetos. 
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PROJETOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDOS 

                                   Por Professoras Readaptadas                 2019/2020 

PROJETO PROFESSOR RESPONSÁVEL AÇÕES 

   

 
Promovendo Interação e Ação no 

fazer Pedagógico. 

 

 
Célia Maria 

 Planejamento, organização e execução de atividades pedagógicas 

específicas do 5º ano: festa de encerramento e PROERD; 

 Revisão de textos e reprodução de materiais de natureza pedagógica para 

professores e alunos; 

 Organização de eventos com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento social de alunos e professores; 

 Organização e controle do uso do uniforme escolar; 

 Compra de materiais pedagógicos para aplicação do professor em sala de 

aula. 

Elaboração e divulgação do cronograma de atendimento das salas de 

aplicação dos projetos (laboratório de informática, sala de leitura, sala de 

recursos, sala multifuncional e recreação) 
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Mundo da Leitura – Leitura do 

Mundo. 

 

 

Coleta seletiva: 

Reciclagem e sustentabilidade na 

Escola Classe 16 de Taguatinga 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Simone Carneiro 

 Atendimento específico das turmas, quando solicitado pela 

coordenação pedagógica, com contação de histórias para o projeto 

interventivo, teste da psicogênese, eventos relacionados a datas 

comemorativas ou outros projetos pedagógicos. 

 Eventos Culturais – auxílio na organização e realização de eventos de 

ordem cultural promovidos pela escola (festa do Cerrado, Chá Literário...) 

 Clube de Leitura – formação de acervo (doação e empréstimo) de livros 

de literatura para adultos, com o objetivo de empréstimo aos associados do 

clube de leitura da Escola Classe 16 de Taguatinga, ou seja, todos os 

funcionários que se interessarem em usufruir do acervo do mencionado clube. 

 Envolvimento de todas as turmas na gincana através da coletadas 
latinhas e apadrinhamento das turmas pelos professores e 
funcionários da escola; 

 Orientação e esclarecimentos sobre as regras da gincana; 
 Recolhimento, contagem e armazenamento das latinhas; 
 Acompanhamento da participação dos alunos no processo de 

organização das latinhas; 
 Incentivo e divulgação de resultados do andamento da gincana de 

arrecadação; 
 Premiação da turma vencedora; 

 Sacola Literária: preparação do acervo e das fichas de 
empréstimo/devolução, evento literário de entrega da sacola às 
turmas. 
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Espaço Saber 

 
 
 
 
 
 
 

Flávia Senna 

 Atendimento de alunos do 2º ao 5º ano em situação de deficiência no processo 

de alfabetização encontrando-se nos níveis pré-silábico e silábico, segundo a 

psicogênese da língua escrita; 

 Avaliação diagnóstica dos alunos selecionados pela equipe docente e 

coordenação pedagógica para planejamento das ações de intervenção; 

 Organização do atendimento dos alunos selecionados duas vezes por semana 

com duração de uma hora; 

 Participação nos Conselhos de Classe dos bimestres para levantamento dos 

alunos que necessitam de atendimento no referido projeto; 

 Socialização dos conteúdos de ensino e de aprendizagem bem como das 

atividades realizadas a fim de registro em diário de classe pelo professor 

regente; 

Reavaliação bimestral dos alunos atendidos, junto ao professor regente e 

coordenação pedagógica, para verificação dos resultados alcançados, da 

evolução das aprendizagens e das dificuldades ainda evidenciadas. 

 

 

 

Integrar, fortalecer e contribuir no 

espaço da coordenação. 

 
 
 

Thatiany Soares 

 Auxilio na execução de atividades planejadas pela coordenação e direção 

referentes aos projetos pedagógicos e eventos culturais a serem executados ao 

longo do ano letivo. 

  Apoio a equipe pedagógica na divulgação junto a comunidade dos projetos 

desenvolvidos e ações do cotidiano escolar,  

 Apoio a coordenação no acompanhamento e execução do Projeto Político 

Pedagógico realizando os ajustes nos instrumentos formais quando necessário. 

 Auxílio a coordenação na confecção de materiais para aplicação de 

planejamentos coletivos e ou interventivos. 

 Orientação quanto as formações continuadas existentes na SEE/DF aos 

professores e auxilio na elaboração de materiais para as formações 

continuadas no âmbito da escola. 

Compra de materiais pedagógicos necessários a aplicação de projetos. 
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Clicando o Saber – Ligado com o 

Computador 

 

 

 

 

Apoio Pedagógico 

Registro e vivência 

 
 
 
 
 
 

Gislene Vilar 

 Auxílio ao professor no atendimento das turmas de 1º a 5º ano para a 

utilização do espaço do laboratório como mais um espaço de construção e 

colaboração para as aprendizagens. 

 Elaboração e construção de jogos pedagógicos digitais com base na 

ferramenta Linux que corroboram no planejamento/conteúdos previstos 

visando contribuir para o avanço do processo de alfabetização dos 

estudantes de modo que a ludicidade/tecnologia se tornem instrumentos 

riquíssimo para professores e estudantes. 

 

 Levantamento de quantitativo de Livros Didáticos/Alunos; 

 Elaboração do termo de compromisso/responsabilidade de uso do Livro 

Didático 

 Entrega de Livros Didáticos para as turmas; 

 Digitalização de livros de literatura e montar vídeos no PowerPoint para 

contação de histórias; 

 Fotografia de todos os eventos da escola e atividades específicas para 

divulgação. 

 Planejamento pedagógico junto com os professores visando a capacitação 

para utilização do espaço do laboratório. 

  
 
 

Ereni Ana 

 Auxílio ao professor no atendimento de todas as turmas do 1º ao 5º ano 

na biblioteca, aproximando os estudantes deste espaço de promoção da 

aprendizagem,  

  Promover aos estudantes o espaço para conhecimento e manuseio do acervo 

de livros, possibilitando momento de leitura neste ambiente;  

 Auxiliar professores e a professora Simone na organização para contação de 

histórias neste espaço quando for solicitado; 

 Organização diária dos livros por faixa etária, após a utilização do espaço 

para facilitar o atendimento dos alunos; 

 Auxilio a professora Simone na seleção para montagem do acervo da sacola 

literária. 

 

 

 



109 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: Gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 

1989. 

 

BARBOSA, Reni Tiago Pinheiro. Pontos para tecer um conto. Belo Horizonte: Lê, 

1997. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996; 

 

________. Parâmetros Curriculares Nacionais: Temas Transversais. Brasília: MEC, 

1997.z 

 

________.Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física. Brasília: MEC, 1997. 

 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em Movimento da 

Educaçao Básica – Pressupostos Teóricos. SEEDF – Brasília: 2014. 

 

______. Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes Pedagógicas – Bloco Inicial de 

Alfabetização. 2ª ed. SEEDF – Brasília: 2012. 

 

DOURADO, Luiz Fernandes. DUARTE, Marisa Ribeiro Teixeira. Progestão: como 

promover, articular e envolver a ação das pessoas no processo de gestão escolar? 

Módulo II. Brasília: CONSED, 2001. 

 

FERNANDES, Maria Estrela Araújo. Progestão: como desenvolver a avaliação 

institucional da escola? Módulo IX. Brasília: CONSED, 2001. 

 

GALLAHUE, D. L. & OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: 

bebês, crianças, adolescentes e adultos. São Paulo, Phorte, 2001. 

 



110 

INAF – Indicador de alfabetismo funcional – Instituto Paulo Montenegro, relatório 

2009. 

 

LAJOLO, Marisa. Linguagem e letramento em foco: meus alunos não gostam de ler, o 

que  

eu faço? Campinas: Cefiel/IEL/Unicamp, 2005.  

_______. Marisa. O texto não é pretexto. IN: ZILBERMAN, Regina (org). Leitura em 

crise  

na escola. As alternativas do professor. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993  

 

MEDEL, Cássia Ravena Mulin Assis de. Projeto Político-Pedagógico: construção e 

elaboração na escola. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. (Coleção Educação 

Contemporânea). 

 

Portaria nº 254, de 12 de Dezembro de 2008. 
 


	2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
	2.2 Historicidade

	3 GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
	4 GESTÃO ADMINISTRATIVA
	5. GESTÃO PEDAGÓGICA
	5.1 Matrículas
	5.2 Alunos em situação de defasagem idade/série
	5.3 Alunos com necessidade educacional especial (ANEE) e transtornos
	5.4 Movimentação anual de alunos – Aprovados e Retidos 2019/2020

	Quadro 1 – Movimentação Anual – 2019/2020
	3.5 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
	3.6 Avaliação em Destaque
	3.7 ANA- Avaliação Nacional da Alfabetização:
	3.8-PROVA BRASIL.

	4 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
	5 PRINCÍPIOS NORTEADORES
	5.1 Princípio Epistemológico
	5.2 Princípio Estético
	5.3 Princípio Ético
	5.4 Princípio Didático-Pedagógico
	5.5 Princípio da Autonomia

	6. OBJETIVOS
	6.1 Objetivo Geral
	6.2 Objetivos Específicos

	7. CONCEPÇOES TEÓRICAS
	7.1 Princípio da Educação Integral
	7.2 Eixo transversal: Educação para a Diversidade
	7.3 Eixo transversal: Educação em e para os Direitos Humanos
	7.4 Eixo transversal: Educação para a Sustentabilidade
	7.6 Currículo Integrado

	8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
	8.1 Organização dos tempos e espaços
	8.2 Organização escolar: ciclos e semestralidade
	8.3 Relação escola-comunidade
	8.4 Atuação das equipes especializadas e outros profissionais
	8.4.1 Sala de Recursos
	8.4.2 Serviço de Orientação Educacional (SOE)
	8.4.3 Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA)
	8.4.4 – Técnicos de Gestão Educacional – Monitor (TGE)
	8.4.5 – Educador Social Voluntário – ESV
	8.4.6 – Professores em Processo de Restrição


	9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
	9.1 CONSELHO DE CLASSE
	9.2 AVALIAÇÕES EXTERNAS
	9.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS
	9.4 REUNIÕES DE PAIS

	10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
	10.1 Projeto De Atendimento da Biblioteca: Mundo Da Leitura – Leitura Do Mundo - A Literatura Em Um Enfoque Multidisciplinar.
	10.2 Projeto Recreio Dirigido: Guardiões Do Recreio
	10.3- Projeto: Clicando O Saber – Ligado Com O Computador
	10.4- Projeto Plenarinha
	10.6 – Promovendo interação e ação ao fazer pedagógico.
	10.7 – Integrar, fortalecer e contribuir no espaço da coordenação.

	Objetivo Geral
	Objetivos Específicos
	10.8 – Todos podem aprender – alfabetização no primeiro ano.
	10.9 – Projeto Laboratório de Aprendizagem

	11. PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
	Plano de Ação 2019 Orientação Educacional
	Orientação Educacional
	1-ESPAÇO SABER
	2- ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA
	4 - APOIO PEDAGÓGICO NA PERSPECTIVA DA COMUNICAÇÃO E REGISTRO DAS AÇÕES
	5- PROJETO PRESENÇA: CONTROLE DE FALTAS E EVASÃO ESCOLAR
	6 - PROJETO RECREIO DIRIGIDO: GUARDIÕES DO RECREIO
	7 - PROMOVENDO INTERAÇÃO E AÇÃO AO FAZER PEDAGÓGICO

	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

