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 ´´Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua própria produção ou a sua construção´´. 
 

Paulo Freire. 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

            A construção deste trabalho iniciou-se com a necessidade coletiva de ter um 

documento norteador das atividades desenvolvidas na Unidade Educacional.A Proposta 

Pedagógica da Escola Classe 18 foi revisitada e a sua reconstrução desenvolvida na busca 

de compreender e identificar a realidade da Instituição para agrega-la às peculiaridades da 

comunidade onde ela está inserida,aos seus servidores,famílias e educandos, quesão 

elementos de relevância para a construção da identidade institucional e sucesso desse 

processo. 

A proposta pedagógica de uma escola nunca será finalizada estando sempre em 

movimento e aberta a ser reconstruída sempre que necessário. A Escola Classe 18 de 

Ceilândia tem como objetivo principal o avanço no processo de aprendizagem de nossos 

estudantes, sempre respeitandoa individualidade de cada estudante e respeitando o tempo 

de desenvolvimento de cada um. Essa reconstrução estabelece e complementa a proposta 

pedagógica a partir das necessidades vigentes em sua comunidade para o ano de 

2020/2021. 

A formação de um cidadão consciente, crítico e letrado é a grande tarefa que se 

almeja e que fundamentará esta Proposta Pedagógica. A escola trabalha para proporcionar 

à comunidade escolar as condições necessárias para a formação do cidadão crítico, capaz 

de transformar a sociedade em que está inserido, ou seja, o objetivo maior é formar para a 

cidadania. Os eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea e preconizados 

pela UNESCO: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 

ser (LDB pág. 29), explicitam o fazer pedagógico desta Instituição, que busca corresponder 

de forma qualitativa aos anseios da comunidade escolar. Esta Proposta tem como objetivos 

principais: assegurar o sucesso da aprendizagem dos estudantes e sua permanência numa 

escola prazerosa e de qualidade para todos, abrangendo o administrativo, os profissionais 

da gestão, professores e demais funcionários. Assegurando a realidade e aplicabilidade ao 

currículo escolar; desenvolver o profissionalismo de todos os envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem e buscar a integração comunidade e escola para possibilitar o  

atendimento e a inclusão do estudante com necessidades educacionais especiais.  

Pretende-se, também, atingir objetivos que levem à participação de toda a 

comunidade escolar no planejamento, execução e avaliação do processo aprendizagem. 

Devemos perceber a Proposta Pedagógica como: a oportunidade da equipe gestora, 

servidores, professores e comunidade para definirem os papéis estratégicos da educação 



 

 

dos estudantes, organizar suas ações, visando atingir os objetivos que se propõem. Trata-

se, portanto, de organizar e nortear as ações para o cotidiano escolar. 

 



 

 

 I PERFIL INSTITUCIONAL  

 

Escola Classe 18 de Ceilândia   

Localização: Área Urbana  

Endereço: EQNM 03/05 área especial – Ceilândia Sul    

Telefone: 3901-3732 

Direção Institucional :Diretora: Angélica Gomes 

 Vice-diretora:Marta Oliveira 

Clientela: Educação Infantil, Ensino fundamental anos iniciaise Ensino Especial. 

 

1.MISSÃO 

A Escola Classe 18 da Ceilândia tem como missão: assegurar um ensino de 

qualidade, para formar cidadãos críticos, conscientes e participativos, bem como promover 

a apropriação das inovações científico-tecnológicas, necessárias à integração do educando 

ao mundo contemporâneo e, também desenvolver valores éticos que o motivem a ser 

agente de transformação social, mediada pela gestão democrática.  

 

2.BREVE HISTÓRICO  

A Escola Classe 18 de Ceilândia pertence à Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, mantida por verbas do Governo Federal – FNDE(Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) e local PDAF (Plano de Descentralização Administrativa e 

Financeira. A Escola Classe 18 de Ceilândia situada na EQNM 3/5 Área Especial. Conta 

com uma área de 7.560 metros quadrados, sendo 2.538 metros quadrados de área 

construída com 10 salas de aula e dependências diversas. 

Foi inaugurada em agosto 1978, pelo Excelentíssimo Senhor Governador do 

Distrito Federal Senhor Elmo Serejo Farias e pelo então Secretário de Educação e Cultura 

Senhor Wladimir do Amaral Murtinho. Foi criada pela Resolução 108-CD de 28/ 07/1978, 

publicado no DODF 176 de 01/09/1978. A. N. da FEDF – Vol. II. Com autorização de 

funcionamento pelo Parecer nº 15 CEDF de 11/04/1979, publicado no DODF 86 de 

09/05/1979, cuja vinculação se dá:Inst. Nº 15-DEx., de 4/8/78 DODF nº 154, de 14/08/78 e A. 

N. da FEDF –vol. III.Vinculada ao Complexo Escolar “B” de Ceilândia.Inst. Nº 33 – Dec. de 

24/10/79 A. N. da FEDF – vol. III. Vinculada ao Complexo Escolar “B” de Ceilândia.Inst. Nº 

62-DEx., de 29/01/80 A. N. da FEDF – vol. III.  Vinculada ao ComplexoEscolar “A” de 



 

 

Ceilândia reconhecido pela Portaria nº 17 SEC de 07/07/1980, dos Atos Normativos da 

Fundação Educacional do Distrito Federal – vol. I. Credenciada pela Portaria nº 03 de 

12/01/2004. 

A Ata de Inauguração consta de 12/12/1978. Sendo a primeira professora a 

exercer o cargo de diretora da referida escola, a Senhora Maria Socorro Toledo 

Guimarães. Quando inaugurada, a escola possuía um quantitativo de 380 (trezentos e 

oitenta) estudantes, distribuídos em turmas de 1ª a 4ª série e 19 (dezenove) professores. 

 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL  

3.1 INFRAESTRUTURA  

A escola Classe 18 de Ceilândia, possui uma estrutura física organizada e distribuída da 

seguinte forma:  

• 11 salas de aula; 

• 01 sala de reforço e projetos; 

• 01 almoxarifado/arquivo escolar; 

• 01 sala de Leitura; 

• Sala de Vídeo, sendo essa o antigo laboratório de informática que foi desativado e 

tornou-se sala de vídeo; 

• Mecanografia; 

• Secretaria;  

• Sala dos servidores; 

• Direção / Supervisão;  

• Banheiros de funcionários (masculino e feminino);  

• Cantina; 

• Pátio; 

• Banheiros para alunos (masculino e feminino). 

 

3.1 Contexto Educacional  

A comunidade atendida pela Escola classe 18 de Ceilândia é em sua maioria 

crianças que residem próximasà Instituição, nas quadras próximas QNM 03,05 e 07 e QNN 

04 ,06 e 08.Atualmente, a escola atende aproximadamente 453 alunos no diurno, nas 

modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental I (anos iniciais) e Ensino Especial. 



 

 

Dentre os projetos realizados pode-se destacar:Festa Cultural Brasileira (Junina), 

Festa da Família, Projeto Plenarinha,Projeto Transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental e do 5°ano para o C.E.F(Centro de Ensino Fundamental), Projeto Parque 

Educador para os alunos do quarto ano. A Escola Classe 18, desde sua fundação vem 

buscando atender as necessidades dos estudantes e da comunidade local.  

O trabalho realizado sempre foi baseado com parcerias entre todos os segmentos da 

escola, por isso, pode-se afirmar que tem-se histórico de sucessos em diversas questões, 

como: baixo índice de evasão, organização administrativa e financeira, baixo índice de 

repetência, conta com poucas crianças fora da faixa etária em idade/ano.A escola busca 

também realizar diversas estratégias de aprendizagem para minimizar dados negativos 

referentes ao rendimento escolar, usando estratégias como: os reagrupamentos, projetos 

interventivos, atendimento individualizado, além de  estudo de campo e atividades lúdicas. 

Este planejamento estratégico busca facilitar toda a organização funcional e pedagógica da 

escola, para que todo o sucesso alcançado seja mantido e melhorado, com um único foco, o 

estudante em sua totalidade. 

 Será realizado o acompanhamento diário do desenvolvimento do aluno, em processo 

de aprendizagem, através de observações, de registros sistemáticos, auto avaliação e 

atividades específicas para cadamodalidade. 

 

3.2. Perfil dos Profissionais da Educação  

FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO   

Profissional 
Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio  Graduação  
Pós 

Graduação  Mestrado  

Professor 

efetivo  0 0 01 23 0  

Professor 

contrato 

temporário  

0 0 04 08 0  

Auxiliares de 

educação  01 6 0 - 0  

Terceirizados  04 03 *01 0 0  

 

 *Cursando 

Corpo docente  

• 01 (uma) diretora  



 

 

• 01 (uma) vice-diretora  

• 01 (uma) supervisora  

• 22 (vinte e dois) professores regentes;  

• 02(duas)coordenadoras  

• 05(cinco) professores readaptados atuando como apoio pedagógico  

• 01 (uma) Pedagoga;    

• 01 (uma) Orientadora Educacional;  

 

Auxiliares de educação: 

• 02 (dois) agentes de educação com funções na secretaria;  

• 03 agentes de educação apoio na direção;  

• 04 (três) agentes de vigilância;  

• 02 (duas) merendeiras terceirizados da empresa Confere; 

• 06 (seis) agente de limpeza e conservação-terceirizados pela empresa Real. 

•  

3.3 Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

No ano de 2020 atenderemos alunos na modalidade de Educação Infantil, 1° e 2° 

Período- (4 e 5 anos), Ensino Fundamental- Anos iniciais do 1° ao 5° ano(06 a 11 anos) , 

Educação Especial (TGD- Transtorno Global do Desenvolvimento, TDAH-Transtorno Déficit 

de Atenção e Hiperatividade, DI- Déficit intelectual, DPAC). A escola classe 18 possui 

atualmente um total de 453 alunos, distribuídos em 22 turmas. 

Esta instituição conta com estudantes com faixa etária entre 04 e 14 anos, os quais 

tem responsáveis com nível de escolaridade de ensino baixo e médio, a maioria tem renda 

financeira mediana, por isso, algumas famílias recebem benefícios como bolsa família. 

A comunidade da Escola Classe 18 é participativa nas reuniões propostas e 

festividades, porém ainda temos algumas famílias que participam pouco da vida escolar de 

suas crianças. O espaço geográfico que a escola ocupa é cercado por um alto índice de 

circulação de pessoas e automóveis, pois se encontra em área residencial e com 

edificações que ofertam comércio variado, educação particular e igreja. 

A Escola Classe 18 de Ceilândia pauta seu trabalho nos seguintes documentos: 

Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal; na Legislação Nacional no que se refere à educação – Art.250, CF/88, LDB 

9394/96 ( Lei de Diretrizes e Base da Educação ), na Resolução n° 01/2005 do Conselho 

de Educação do Distrito Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, capítulo IV, seção I, 

Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação e Lei 4.036/07 de Gestão 

Compartilhada, na Proposta Pedagógica do Distrito Federal, Carlos Mota 2012, no 



 

 

Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do DistritoFederal 2014, na Estratégia 

Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização, na Estratégia de Matrícula para as 

Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, nas Orientações Pedagógicas para os serviços de apoio à 

aprendizagem, SEAA (Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem) e SAA( Serviço de 

Apoio à Aprendizagem) e AEE ( Atendimento Educacional Especializado / Sala de 

Recurso).  Quantitativo de alunos de cada segmento da Instituição e demais marcadores 

importantes.  

 

QUANTITATIVO DE ALUNOS POR MODALIDADE 2020 

Modalidade  Quantidade de turmas  Quantidade de alunos  

Ensino especial 01                  02 

Educação Infantil 06 127 

Ens. Fund. – anos iniciais 15 324 

Total  22 453 

 

QUANTITATIVO DE ALUNOS POR ANO 2020 

MODALIDADE  ANO/PERÍODO  
QUANTIDADE 

DE TURMAS 

QUANTIDADE DE 

ALUNOS  

Ensino especial - 
Ensino fundamental(anos 

iniciais) 
 01 02 

Educação Infantil  

1º período  02              50 

2º período  04              77 

Ens. Fund. – anos 

iniciais  

1º ano  03              61 

2º ano 03 61 

3º ano 05              88 

4º ano 02               53 

5º ano 02               61 

Total   22 453 

 



 

 

 

3.4 Indicadores do Desempenho Escolar   
 

 As avaliações externas servem de suporte diagnóstico para a organização do 

trabalho pedagógico, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho bem como, no Art. 2º da LDB de 9394/ 96, Dos Princípios e Fins da 

Educação Nacional - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana,tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando e seu preparo para o exercício pleno da cidadania. 

 Cada profissional deve cumprir com suas obrigações cabendo à equipe gestora o ato 

de administrar e direcionar o trabalho pedagógico, bem como seguir a legislação com a 

finalidade de atender ao estudante, proporcionando um melhor desempenho nas avaliações 

externas. 

 

3.4.1 Indicadores Internos   

Diante desses dados a Escola Classe 18 através de toda equipe busca melhorar a 

escola tanto em sua parte física, como pedagógica, planejando coletivamente ações para 

alcance dos objetivos, partindo do paralelo dos índices de desempenho observado nos anos 

anteriores visando assim uma redução na evasão escolar, reprovação e avanços nos níveis 

de alfabetização. Podem ser observados nos gráficos a seguir:  

 

MOVIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO  INFANTIL 1º  
ANO 

2º  
ANO 

3º  
ANO 

4º  
ANO 

5º ANO 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 

Matrícula em 

20/03/2017 22 59 74 73 59 48 63 

Admitidos após 

20/03/2017 06 06 06 15 08 03 04 

Afastados por 

Transferência 04          04 12 18 10 05 04 

Matrícula final 24 61 68 70 57 46 63 

Aprovados sem 

dependência - - 67 - 49 45 54 

Reprovados - - - - 08 01* 08 

Afastados por  
Abandono - - 01 - - - 01 

Fonte: Censo Escolar 2017 

MOVIMENTAÇÃO EDUCAÇÃOM INFANTIL 1º  
ANO 

2º  
ANO 

3º  
ANO 

4º  
ANO 

5º ANO 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 



 

 

Matrícula em 

21/03/2018 49 46 67 67 75 50 55 

Admitidos após 

21/03/2018 04 10 02 07 06 08 09 

Afastados por 

Transferência 10             09 09 06 09 05 04 

Matrícula final 39 47 60 68 72 53 60 

Aprovados sem 

dependência - - 59 66 57 53 58 

Reprovados -= - - 01 14 - 01 

Afastados por  
Abandono 04 - 01 01 01 - 01 

Fonte: Censo Escolar 2018 

MOVIMENTAÇÃO EDUCAÇÃOM INFANTIL 1º  
ANO 

2º  
ANO 

3º  
ANO 

4º  
ANO 

5º ANO 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 

Matrícula em 

20/03/2019 75 52 55 63 79 57 56 

Admitidos após         

20/03/2019 24 14 12 22 05 09 15 

Afastados por 

Transferência 02            11 09 14 08 08 12 

Matrícula final           82 54 58 71 76 58 59 

Aprovados sem 

dependência - - 55 70 59 58 55 

Reprovados - - - *01 16 - 02 

Afastados por  
Abandono 15 01 03 - 01 - 02 

Fonte: Censo Escolar 2019 

*Reprovado por falta. 

Evasão escolar  Retidos 
*Reprovado por falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Indicadores Externos   

 

 2019 

1º ano  - 

2º ano  01* 

3º ano  16  

4º ano          - 

5º ano           02 

 2019 

1º 

período  

 15 

2º 

período  

        01 

1º ano  03 

2º ano            - 

 1 

4º ano          - 

5º ano 02 



 

 

 

II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

Esta Instituição de Ensino tem como função social atender a comunidade escolar 

visando os princípios democráticos. 

Baseada no documento Currículo em movimento da SEEDF onde observamos a 

fundamentação teórica da Psicologia Histórico-cultural e Pedagogia Histórico-crítica, 

objetivamos assim o construir conhecimento para a prática social. 

Com esse intuito, o Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, por apresentarem elementos 

objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não 

somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, 

identificando as causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos, (pag. 

32,33). 

        Na Escola Classe 18 a relação escola comunidade se dá em diversos 

momentos durante o ano letivo, por meio de reuniões de pais, festividades, culminância de 

projetos, dentre eles pode-se destacar também as  atividades previstas no calendário 

Escolar (Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

ANEE,  Semana  de Conscientização do Uso Sustentável da Água, Semana de Educação 

para Vida, Dia Nacional da Educação Ambiental, Dia do Patrimônio Cultural, Dia Distrital da 

Educação Infantil, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, Dia Nacional  da 

Consciência Negra, por meio de Oficinas, palestras, aulas passeio, ação social, Festa da 

Família, Festa Junina entre outras com participação da comunidade escolar. Reuniões de 

pais no início do ano letivo para discussão e repasse de informações acerca da gestão 

democrática e do funcionamento da escola, além de 04 reuniões de pais bimestrais, para 

ciência da situação pedagógica do estudante. 

       Reuniões festivas: são realizadas na culminância de projetos da Semana de 

Educação para a Vida - Festa da Família - através de ação social: aberta a comunidade 

com oferecimento de serviços de exposição, oficinas temáticas, palestras, serviços de 

saúde (aferição de pressão, verificação de glicemia, vacina, orientação nutricional), beleza, 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
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entretenimento e degustação). Na Festa Junina há um resgate cultural com participação 

efetiva dos pais, onde são oferecidas apresentações dos estudantes, comidas típicas, 

bingos, entre outras. 

         Em relação às outras atividades previstas no calendário escolar da SEEDF e 

os demais projetos a participação da família é de forma efetiva em palestras, oficinas, 

atividades lúdicas, depoimentos e outros. 

        A Escola Classe 18 estabelece parcerias com Instituições religiosas e/ou 

educacionais disponibilizando o seu espaço físico para realização de atividades diversas, 

bem como para as atividades esportivas nas modalidades Karatê e Capoeira no período 

noturno para a comunidade escolar. 

 

III- CONCEPÇÕES TEÓRICAS/PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  
 

         A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na 

Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. A Escola classe 18 de 

Ceilândia visa efetivar a gestão e o trabalho pedagógico baseando-se em princípios 

epistemológico que fundamentam e orientam o processo pedagógico na perspectiva de uma 

pedagogia humanística e critica, onde se propõe construir conhecimento para a prática 

social.  

         Este Projeto segue orientações do PPP Carlos Mota 2012, quando este afirma 

a partir do pensamento de (Gadotti, 2000) que “pensar sobre o papel que a educação 

cumpre na atualidade requer pensar sua função, sua organização e o envolvimento dos 

sujeitos. Requer, sobretudo, pensar nas realidades que vivem e convivem no espaço 

escolar, considerando o momento em que as desigualdades e injustiças sociais expõem os 

equívocos de um modelo de desenvolvimento econômico e social que visa apenas ao lucro 

imediato de uma minoria e transforma as relações humanas em relações de mercado”. 

Assim, há a necessidade de construir um ProjetoPedagógico que atenda de forma 

contextualizada, interdisciplinar, na perspectiva dos múltiplos letramentos, da ética, bem 

como na solidariedade humana, com o intuito de atender os anseios da comunidade escolar 

da qual essa escola se encontra inserida e consequentemente irá atender as demandas . 

         Esta Instituição integra o quadro de escolas públicas do Distrito Federal e tem 

sua filosofia educacional baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(9394/96), tendo como suporte a Lei de Gestão Compartilhada (nº 4.036, de 25 de outubro 



 

 

de 2007), Lei nº 4.751, 2012 - Dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática 

do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal. O Termo de compromisso - Art.18 da Lei 

nº 4.036: Construção Coletiva da Proposta Pedagógica da Escola, Lei nº 11.645, de 10 de 

março de 2008 (História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena), Lei nº 11.525, de 25 de 

setembro de 2007 (Direitos das Crianças e dos adolescentes no Ensino Fundamental), 

Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, (Ordem de Serviço nº 01 de 11 de dezembro de 2009, Inclusão Educacional, a 

participação dos Conselhos Escolares, o cumprimento de metas e indicadores de gestão, 

definidos pela SEE-DF e sua Proposta Pedagógica, a qual se inspira nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, com o intuito de desenvolver plenamente o 

estudante, tornando sua aprendizagem significativa, preparando-o para o exercício da 

cidadania. 

Assim, este Projeto Pedagógico está voltado para proporcionar a comunidade escolar 

uma vivência baseada nos valores sociais, respeito as diferenças e o prazer da música, 

despertando em seus educandos questões cotidianas de respeito mútuo e valorização dos  

seus pares assim como o conhecimento de gêneros musicais repertório e seus benefícios 

para um conhecimento cultural e necessário, e suas capacidades de se desenvolver através 

da aprendizagem musical.Quando pensamos sobre inclusão e musicalização observamos 

muitas questões para trabalharmos e desenvolver as inteligências Emocional e Musical, 

segundo Gardner. As Inteligências Intrapessoal e Musical devem ser estudadas e 

aprimoradas o desenvolvimento emocionais ecomportamentais, pois é um grande desafio 

colocar-se no lugar do outro, compreender seu ponto de vista e suas motivações ao 

interpretar suas ações assim como o ser humano aprender a lidar com suas próprias 

emoções. Quando trabalhamos com projetos que buscam a reflexão diante inclusão 

social,ocasionamos o desenvolvimento de atitudes e a capacidade de conviver com as 

diferenças, fator muito importante na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, já que os 

estudantes estão conhecendo e construindo seus conceitos e a capacidade de aperfeiçoar o 

próprio conhecimento.A proposta da escola para o ano letivo de 2020/2021 é trabalhar com 

a temática de Inclusão e  Musicalização. 

 

IV- OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO   

1-GESTÃO PEDAGÓGICA E GESTÃO DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 

EDUCACIONAIS.  



 

 

Na Gestão Pedagógica iremos promover a educação inclusiva e respeito às 

diferenças; fazer uso dos recursos audiovisuais na prática pedagógicas, criar pasta de 

acompanhamento psicogenético, de controle diagnóstico dos alunos conforme orientação 

da SEEDF; desenvolver Planejamento Anual das ações escolares de acordo com o 

PP,encaminhar, acompanhar e orientar o trabalho pedagógico por meio dos projetos e seus 

subprojetos (de acordo com os anos), reagrupamentos, projetos interventivos, atendimento 

individualizado no turno e contraturno e oficinas pedagógicas; reduzir os índices de retenção 

nos 3º e 5º anos.  

Quanto a Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais o objetivo será a 

integração e participação real dos estudantes com necessidades especiais educacionais, 

reduzir o número de retenção nos 3º e 5º anos por meio do acompanhamento individuais 

aos estudantes com maior dificuldade em apresentar desenvolvimento pedagógicos, 

diminuir a evasão escolar e infrequência e utilizar os resultados das avaliações internas e 

externas para aprimoramento das intervenções; zelar pelo registro escolar e ampliação das 

formas de acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem. 

 

2-GESTÃO PARTICIPATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAS  

 

Promover nas coordenações pedagógicas, grupos de estudo envolvendo temas 

relevantes para a formação dos professores, incluindo-se também documentos que 

norteiam a Educação Básica, incentivar a participação da comunidade nos projetos e 

eventos da escola, nas avaliações institucionais opinando para a melhoria utilizando do 

direito de participantes da gestão democrática;oferecer atividades esportivas nas 

modalidades Karatê e capoeira noperíodo noturno para a comunidade escolar. 

Disponibilizar o espaço físico por meio de parceria com instituições religiosas e/ou 

educacionais para desenvolvimento de atividades diversas. 

Quanto a Gestão de Pessoas iremos promover atividades extracurriculares de caráter 

cultural, esportivo e confraternizações para melhorar a autoestima e a interação entre os 

diversos segmentos da escola, valorizar o profissional da educação, carreira assistência; e 

colaboradores terceirizados, possibilitar e incentivar a formação continuada dos 

profissionais em educação; valorizar a atividade de Coordenação Pedagógica 

oportunizando espaços e tempos para refletir sobre o trabalho e organização pedagógica 

como instrumento de interação, intercâmbio e formação pedagógica.  



 

 

Na Gestão Financeira vamos identificar as prioridades (pedagógicas e 

administrativas) para efetiva aplicação dos recursos financeiros com a participação dos 

segmentos da comunidade escolar, conselho escolar e fiscal. 

 

 

 

 

3-GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

Teremos o objetivo de ampliar os espaços recreativos da escola; aquisição de 

mobiliário cadeiras para a sala dos professores, melhoria do espaço físico. 

Na Gestão Administrativa promover ações para a conservação e manutenção do 

patrimônio escolar;fazer levantamento de materiais necessários ao funcionamento da 

escola; garantir o funcionamento da secretaria escolar dentro de suas atribuições; prestar 

contas dos recursos públicos. 

Quanto a Gestão Financeira Identificar as prioridades da instituição para efetiva aplicação 

dos recursos financeiros com a participação dos segmentos da comunidade escolar, 

conselho escolar e fiscal.Aquisições de materiais para a composição da brinquedoteca e de 

material recreativo para cada turma e para o recreio dirigido. 

 

V.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA  

 A Proposta Pedagógica baseada na gestão de coletividade, cooperação e busca por 

uma escola e ensino de qualidade, respeitando a pluralidade, diversidade e direitos 

humanos, se fará presente neste projeto.  

 Por se tratar de instrumento construído coletivamente, exige reflexões e 

ressignificações constantes, com o objetivo do trabalho coletivo, com a participação 

garantida de toda a comunidade escolar para traçar metas, objetivos, ações que o tornem 

um instrumento de transformação desta escola.  

As metas e estratégias previstas neste, serão planejadas e desenvolvidas ao longo 

de cada ano letivo, com intervenções específicas para cada ano/turma dos anos iniciais do 

ensino fundamental.  

 A Escola Classe 18 de Ceilândia prioriza uma aprendizagem significativa, 

assegurando a articulação entre escola-família-comunidade na formação do educando. A 

instituição de Ensino busca viabilizar meios/ações/estratégias para questões que contribui 



 

 

para avanços no processo individual e com temporalidade distinta a cada aluno em seu 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

 

 

 
PDE 

Nº meta 

Nº METAS 2017 2018 2019 2020 

Meta 05  Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 

final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 

   X 

Meta 07  Fomentar a qualidade da educação básica em todas as 

etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e 

da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes 

médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do 

ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino 

fundamental; 5,2 no ensino médio. 

   X 

Meta 04  Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 

(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

   X 

 

 

 

1.Organização escolar regime, tempos e espaços  

 

      A Escola Classe 18, para atender a Legislação Nacional que rege a educação 

brasileira no seu Art. 22 da LDB 9394/96, que prevê, “ A educação básica tem por 

finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”, fundamenta toda a organização do trabalho pedagógico nas teorias que 

sustentam esse projeto, bem como nos princípios da democracia e no direcionamento 

pedagógico vindo da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

      Esta escola oferta a Educação Infantil com Primeiro e Segundo Períodos, Ensino 

Fundamental com os Anos Iniciais, com o Primeiro Ciclo (1°, 2° e 3° Anos) e Segundo Ciclo, 

(4° e 5° Anos), com 200 ( dias letivos )  e carga horária de 1000 (mil) horas em regime 



 

 

anual, podendo ser  reorganizada em decorrência das ações de suspenção das aulas diante 

da Pandemia do Novo Corona Vírus. 

    Objetiva-se também desenvolver competências e habilidades nas três áreas 

curriculares: Linguagem com Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, de forma 

contextualizada e interdisciplinar, respeitando a diversidade e a individualidade do 

estudante, bem como, o princípio do letramento em todas as áreas do conhecimento.  

     A interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a contextualização são princípios 

pedagógicos que permitem possibilitar práticas efetivas dos diversos letramentos e são 

eixos estruturadores do trabalho pedagógico, conforme estabelecido no Parecer n°15/98 – 

Diretrizes Curriculares Nacionais, para as seguintes competências: 

 Vincular a educação à prática social; Compreender os significados; Ser capaz de 

continuar o aprendizado; Preparar-se para o exercício da cidadania; Ter autonomia 

intelectual e pensamento crítico; Ter flexibilidade para adaptar-se a novas condições de 

ocupação; Compreender os fundamentos científicos e tecnológicos; Relacionar teoria e 

prática.  

      Também são priorizados os princípios axiológicos, para atender o que a lei 

demanda: Fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca; Formação 

de valores;  Aprimoramento como pessoa; Formação ética; Exercício da cidadania.  

           A importância da organização do trabalho pedagógico e como a escola se 

organiza; a equipe gestora desta escola segue diretrizes gerais para as modalidades que 

oferece, assim sendo, a partir do Projeto Pedagógico busca organizar o Plano de Ação da 

Gestão, traçando metas para serem cumpridas no percurso do ano letivo. Para efetivar o 

que prevê na Lei, 9394/96, Art. 13.Os docentes participam da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; elaboraram e cumprem plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica ;zelam pela aprendizagem dos estudantes. Efetiva-se todo 

o trabalho pedagógico em planejamentos anuais (Plano de Ação e Projetos), planejamentos 

bimestrais com projetos, efetivação da Proposta do Bloco Inicial de Alfabetização bem como 

ampliação das metodologias adotadas no Primeiro Ciclo para o Segundo Ciclo. Oficinas 

temáticas para educação Infantil e Anos Iniciais conforme demanda.  

No que se refere às coordenações semanais, os coordenadores desta escola 

organizam o trabalho pedagógico de forma a atender todas as necessidades dos 

estudantes, visando as aprendizagens significativas dos mesmos. Os professores têm 

jornada de trabalho de 40 horas semanais, são seis professores da Educação Infantil, 



 

 

quinze professores atuando no Ensino Fundamental Anos Iniciais, eumaprofessora de 

Classe especial, cinco professoras readaptadas que acompanham dando suporte 

pedagógico na elaboração de atividades pedagógicas e responsável pela sala de leitura e 

projeto literário  Após realizar a avaliação diagnóstica e processual baseando-se na 

psicogênese. e na observação, os professores juntamente com a equipe pedagógica 

efetivaram o trabalho pedagógico,  

Reagrupamento Interclasse é a participação dos estudantes e dos professores de um 

mesmo ano ou entre os diferentes anos do BIA, com as turmas de4º e 5º anos será 

realizado reagrupamento interclasse entre essas turmas quando percebe-se que há 

necessidades,  

permitindo o intercâmbio entre as turmas. Acontece ao mesmo tempo, com todos os 

estudantes das turmas do Bloco envolvidas e no próprio turno de estudo. 

(PropostaPedagógica do BIA 2ª Edição 2012). 

 Primeiramente, há uma organização dos estudantes de todos os anos no pátio, onde 

a temática é repassada e explorada de forma lúdica e participativa através de 

apresentações musicais e/ou teatrais, histórias contadas, filmes, explanação oral, vídeos, 

teatros de fantoches, entre outras. No segundo momento os estudantes retornam para sala 

de aula e desenvolvem atividades lúdicas (jogos, brincadeiras, desenhos, etc) relativas ao 

tema abordado. Reagrupamento Intraclasse é uma estratégia pedagógica que envolve 

todos os estudantes de uma mesma turma agrupados, de acordo com suas dificuldades de 

aprendizagem. (Proposta Pedagógica do BIA 2ª Edição 2012). No primeiro momento o 

professor reforça a temática abordada no interclasse por meio de tempestade de ideias, 

explanação oral, dinâmicas, história contada, e outros recursos, realizando atividades de 

acordo com os níveis de aprendizagem. 

 Atendimento individualizado em horário contrário: realizado após as intervenções 

pedagógicas em sala com os estudantes que ainda apresentam dificuldades na assimilação 

dos conteúdos. 

 Projeto Interventivo: constitui-se em um princípio do BIA destinado a um grupo de 

estudantes, com necessidades específicas de aprendizagem que acarretem o não 

acompanhamento das situações de aprendizagens propostas para o ano em que se 

encontram matriculados, independentemente da idade. Tem como objetivo principal sanar 

essas necessidades assim que surjam, por meio de estratégias diferenciadas. É uma 

proposta de intervenção complementar, de inclusão pedagógica e de atendimento 

individualizado (Proposta Pedagógica do BIA 2ª Edição 2012). O projeto é aplicado pela 



 

 

Equipe Pedagógica, para os estudantes que não atingiram as habilidades necessárias para 

o ano. 

 Semanalmente as coordenadoras e a supervisora, juntamente com a direção, 

definem e direcionam os trabalhos pedagógicos na coordenação coletiva, planejando e 

executando os projetos Oficinas de formação, e outros.A Escola Classe 18 desenvolve as 

atividades previstas no Calendário Escolar; Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos alunos com necessidades educacionais  Especiais  ,  

Semana  de Conscientização do Uso Sustentável da Água, Semana deEducação para Vida, 

Dia Nacional da Educação Ambiental, Dia do Patrimônio Cultural, Dia Distrital da Educação 

Infantil, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, Dia Nacional  da Consciência 

Negra, por meio de oficinas, palestras, passeios, ação social, Festa da Família, Festa 

Junina entre outras com participação da comunidade escolar. 

 

 

 

2-Direitos Humanos, educação inclusiva e diversidade.  

 

A Escola Classe 18 tem a transversalidade como forma de promoção de uma 

formação cidadão para seus estudantes. Observa-se que a sociedade atual apresenta 

grande necessidade de debates diante dos conceitos que envolvem a Ética, uma vez que 

seu caráter promovedor do discernimento humano diante do certo e do errado, é primordial 

para a construção de uma sociedade que tenha real apreço pela justiça e solidariedade, 

onde se decida pelo bem do coletivo e não pelo proveito individual. Apenas com este 

conceito bem formado que poderemos construir cidadãos conscientes de seu pleno 

exercício cívico. A abordagem dos temas meio ambiente, saúde, trabalho e pluralidade 

cultural também se mostram com vital relevância para a formação em cidadania. Sendo 

assim a Escola Classe 18 trata os temas transversais de modo interdisciplinar com vistas a 

uma formação plena dos estudantes desta Instituição Educacional. 

Diante da diversidade de gênero, raça, crenças religiosas, naturalidades e 

nacionalidades dos estudantes  que compõem o corpo discente, a Escola Classe 18 busca 

promover ações que busque fazer com que todos os estudantes se sintam respeitados em 

sua individualidade. As diferenças entre as pessoas não devem ser vistas como fator de 

desunião, mas sobretudo como um fator agregador de crescimento humano. Como é dito 

por Mantoan: Ao nos referirmos a essas escolas, estamos tratando de ambientes 

educacionais que se caracterizam por um ensino de qualidade, que não excluem, não 



 

 

categorizam os alunos em grupos arbitrariamente definidos por perfis. Deste modo a Escola 

Classe 18 busca promover ambientes de ensino que possam formar a todos os estudantes 

com as devidas adaptações para que cada um possa se desenvolver com base em seu 

potencial.  

Os Direitos Humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e 

qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, 

profissão, gênero ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os 

seres humanos.Uma escola que visa garantir o acesso, democratização, permanência e 

sucesso do aluno em seu processo de escolarização, são os objetivos fundamentais para 

uma educação democrática onde os direitos serão respeitados e acessíveis a todos os 

agentes envolvidos. 

É fato que a realidade de um País muda por meio do processo educativo, nós, 

profissionais da Escola Classe 18 cremos nessa proposta de mudanças por meio da 

educação dos nossos estudantes, devemos assim ter ações que permitam colaborar para 

esse sucessoe realização. 

       Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a 

proposta pedagógica da Escola Classe 18, com a promoção do atendimento aos estudantes 

com deficiência intelectual, deficiência física, deficiências múltiplas, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. O enfrentamento dos desafios diante da 

promoção de tal desafio se mostra possível quando se foca nas potencialidades do discente 

e não em suas limitações. Deste modo se faz necessário a sensibilização da comunidade 

escolar quanto a inclusão dos estudantes, para que assim se possa construir uma 

sociedade que busque a aceitação plena de todos os indivíduos que a compõem.  

 

3. Projetos Interdisciplinares  

 

a)   Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades  

Estudantes do 2° Período da Educação Infantil e do 5° ano do Ensino 

Fundamental.Trata-se de atendimento aos estudantes em transição no espaço escolar, 

atentando para as diversidades acadêmicas que vivenciarão, nas mudanças de etapas e 

modalidades da Educação Básica, (saída da educação infantil para inserção no processo de 

alfabetização e a saída da Escola Classe para o Centro de Ensino Fundamental).  



 

 

Diante das características de cada instituição de ensino. A transição é o momento 

específico de divergências e consensos, para que o estudante seja bem acolhido, visando 

avanços expressivos em seu processo de aprendizagem.   

 

b) Projeto Plenarinha 

 

A fundamentação teórica do projeto Educação Infantil da Escola Classe 18 de 

Ceilândia partirá do Guia da VII Plenarinha da Educação Infantil. 

 A Plenarinha desse ano tem como Tema: Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, 

de todo lugar.Objetivo: Desenvolver a consciência musical, imaginar e criar possibilidades 

para propiciar às crianças momentos que tenham significado para elas e que estejam 

repletos de musicalidade. 

Diante do quadro atual de suspenção das atividades presenciais da rede publica de 

ensino e das atuações em atividades Remotas e turmas de Educação Infantil da Escola 

Classe 18 lançarão estratégias de incentivo aos familiares para uso e habito da Rotina, 

estimulando assim os repertórios musicais com as crianças e utilizando meios de 

contemplar as diversas formas de escuta e fala dos estudantes, utilização de matérias 

concretos produção de instrumentos musicais com materiais recicláveis, disponibilização de 

diversos gêneros musicais nas rotinas encaminhadas para famílias via Plataforma Escola 

em Casa . 

 

c) Projeto Parque Educador 

 

 O Projeto Parque Educador, iniciado no primeiro semestre de 2018, é uma parceria 

entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Secretaria de Estado de Educação e o 

Instituto Brasília Ambiental.  

O Projeto foi iniciado no primeiro semestre de 2018 e tem como foco principal o 

receptivo de alunos de escolas públicas do DF para a realização de atividades de educação 

integral, ambiental e patrimonial nas Unidades de Conservação Distritais. 

O Projeto Parque Educador, iniciado no primeiro semestre de 2018, é uma parceria 

entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Secretaria de Estado de Educação e o 

Instituto Brasília Ambiental. O Projeto foi iniciado no primeiro semestre de 2018 e tem como 

foco principal o receptivo de alunos de escolas públicas do DF para a realização de 

atividades de educação integral, ambiental e patrimonial nas Unidades de Conservação 

Distritais. 



 

 

 Cada turma inscrita participa de um ciclo de visitas com atividades como trilhas 

guiadas, oficinas, práticas integrativas de saúde, palestras e vivências na natureza. Com o 

objetivo de promover a formação integral dos estudantes, o projeto reforça e complementa 

os conteúdos de sala de aula de forma prática, lúdica e interdisciplinar, promovendo 

experiências inesquecíveis aos seus participantes. 

Atualmente o projeto acontece em Unidades de Conservação de 4 Regiões 

Administrativas: Parque Ecológico Águas Claras, Parque Ecológico SaburoOnoyama 

(Taguatinga), Parque Três Meninas (Samambaia), Parque Ecológico Sucupira e Estação 

Ecológica de Águas Emendadas (Planaltina).  

Foram disponibilizados 8 professores da Secretaria de Educação, altamente 

capacitados para esta tarefa, atuando em dupla em cada uma das unidades citadas. Esta é 

uma importante iniciativa de Educação Ambiental que aproxima a comunidade escolar das 

Unidades de Conservação promovendo uma educação realmente integral e em contato com 

a natureza. Observa-se que os participantes, ao passarem pelo ciclo de encontros, 

despertam para um sentimento de pertencimento àquelas áreas, sentindo-se parte do meio 

e adotando hábitos sustentáveis em sua vida cotidiana. O trabalho desenvolvido com esses 

alunos provoca mudanças positivas não só no meio ambiente à sua volta, mas também nos 

relacionamentos sociais desses indivíduos, contribuindo para a formação de cidadãos mais 

conscientes de seu papel na sociedade, com o outro e consigo mesmos. 

d) Projeto Sala de Leitura/ Biblioteca Escolar – Ler é Viver 

 

Projeto a ser desenvolvido pela Professora Readaptada/ Pedagoga, Cleudiliz da C.R. 

de Oliveira, que disponibilizará aos estudantes e professores os livros e materiais do acervo 

da biblioteca escolar.A expectativa e ações essenciais serão a mediação de leitura 

responsável eformação de leitores plenos desde a Educação Infantil ao 5° ano do Ensino 

FundamentalAnos Iniciais, sendo estes os estudantes atendidos na Escola Classe 18 de 

Ceilândia. 

JUSTIFICATIVA 

O pretendido ao colocar em prática este projeto, é mostrar e reiterar aimportância da 

leitura no dia a dia dos alunos. Assim como melhorar a habilidade deinterpretação de texto. 

A leitura frequente enriquece o vocabulário, aumenta osconhecimentos adquiridos e 

desenvolve a capacidade de argumentação do estudante. 

A expectativa é ajudar os professores, na difícil tarefa de proporcionar aos 



 

 

estudantes desde a Educação Infantil ao 5o ano do Ensino Fundamental, ainterpretação e 

compreensão autônoma dos textos e livros escritos. 

A dinâmica da atuação na Biblioteca Escolar, será o incentivo e promoção dehábitos 

de estudos, leituras e discussões coletivas, que subsidiaram os conteúdosespecíficos para 

cada modalidade de ensino da SEDF/ ESCOLA CLASSE 18 DECEILÂNDIA. 

OBJETIVO GERAL 

Organizar o acervo de livros da Escola Classe 18, para que aconteça amaterialização 

da condição de funcionamento e auxílio às práticas pedagógicas,que visam avanços nas 

habilidades específicas, relacionadas à competêncialingüística da leitura. Bem como, a 

identificação das necessidades e prioridades, 

das turmas e professores para prestação de atendimento proficiente, pautado na 

realidade de nossa escola. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Planejar e desenvolver com os alunos atividades vinculadas à proposta 

pedagógica da escola de acordo com a Proposta Curricular da escola e 

Currículo,relacionadas a leitura; 

b) Selecionar e organizar o material da Sala de Leitura/Biblioteca Escolar existente; 

c) Coordenar, executar e supervisionar o funcionamento regular da Sala 

deLeitura/Biblioteca Escolar, 

d) Organização o controle patrimonial do acervo de livros e participação em Feirade 

Livros e Bienal do Livro; 

e) Organizar na escola ambientes de leitura alternativos, promovendo e 

executandoações, que incentivem a leitura; 

f) Participar das coordenações pedagógicas realizadas na escola, para integração 

earticulação com as atividades dos demais professores em sala de aula; 

g) Estimular a capacidade de escuta e compreensão da obra lida; 

h) Acompanhar e motivar ações do PDE. 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

Cooperar com os estudantes e professores, na busca de meios e fins, paraavanços 

na aprendizagem e formação do trinômio estudantes-professores -professor atuante Sala de 

leitura/biblioteca. Para que tenhamos adesão ecolaboração, na expectativa do trabalho em 

equipe. 

*PERÍODO DE EXECUÇÃO 

O projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo. 



 

 

*AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá no decorrer da execução das ações e atividades desenvolvidas 

na Sala deLeitura/Biblioteca Escolar com os seguintes encaminhamentos: 

. Observação direta e indireta das ações desenvolvidas; 

. Fichas de acompanhamento; 

. Levantamento estatísticos; 

. Análise dos dados comentados; 

 

4. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio  

 

Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem-SEAA da Escola Classe 18 conta 

em sua equipe com a Pedagoga Sandrade Albuquerque, que atende aos estudantes com 

queixa escolar de dificuldades de aquisição das aprendizagens escolares, sejam estas 

dificuldades relacionadas a alterações comportamentais, dificuldades na linguagem, 

dificuldades de compreensão dos conteúdos abordados pelo professor regente. Bem como 

visa auxiliar o professor com as intervenções que devem ocorrer em sala de aula com os 

referidos estudantes. As principais atribuições do SEAA são:  

• Orientar as ações dos professores e de outros profissionais da educação para o 

planejamento de intervenções educacionais adequadas à situação escolar do aluno; 

• Promover estudos de casos nas situações em que haja necessidade de adequação 

ou de mudanças de atendimento dos alunos que já tenham sidos avaliados pelo 

SEAA e que possuam Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional;  

• Criar um espaço de escuta do discurso dos professores, para conhecer suas 

concepções e suas expectativas a respeito dos desempenhos escolares dos 

estudantes;  

• Avaliar de maneira contextual os estudantes para encaminhamentos necessários, 

sendo que no caso dos Centros de Ensino Especial, será realizada a avaliação 

funcional, podendo contar com a participação de outros profissionais do contexto 

escolar;  

• Participar da elaboração da Proposta Pedagógica;  

• Participação, em conjunto com os demais profissionais da Instituição Educacional, 

nas atividades de planejamento e de avaliação do trabalho: coordenações coletivas, 

semana pedagógica, Conselhos de Classe, reuniões extraordinárias, dentre outras;  

• Observação da dinâmica em sala e dos demais contextos educativos;  



 

 

• Elaborar documentos e Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional 

apresentando a conclusão de cada caso e indicando as possibilidades de atuação 

pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal.   

 

Serviço de Orientação Educacional- SOEda Escola Classe 18 conta com uma 

Orientadora Educacional: Suely Bezerraonde atenderá estudantes com dificuldades de 

adaptação as regras de aprendizagem relacionadas aos hábitos de estudos, problemas de 

acompanhamento familiar ou negligência e/ou situações comportamentais. A servidora está 

no usufruto de sua licença maternidade no ano de 2020. 

 

 

 

 

 

 5-Atuação dos educadores sociais voluntários, jovens candangos, educadores 

comunitários, monitores, entre outros.  

 

 Para o atendimento de aluno(s) com necessidades educacionais especiais, a Escola 

Classe 18 conta o Programa Educador Social Voluntário, no âmbito da Secretaria de Estado 

deEducação do Distrito Federal: 

O ESV tem a função de dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado e 

receberá capacitação do (a) Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar, e, após, 

executará, sob orientação e supervisão desse profissional, atividades de acompanhamento, 

higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem como de outras atividades voltadas para a 

área de Educação Especial. 

 

I. Auxiliar os (as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na 

escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se 

calçarem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na educação 

física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades diárias, 

autônomas e sociais que os (as) estudantes com deficiência realizarão dentro e, 

quando necessário, fora do espaço escolar;  

II. Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da sialorreia e de postura do (a) 

estudante, como ajudá-lo(lá) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, carteira 

escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque;  



 

 

III. Acompanhar e auxiliar o (a) estudante cadeirante, para todos os espaços escolares a 

que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente escolar;  

IV. Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos;   

V. Informar ao (a) professor (a), para registro, as observações relevantes relacionadas 

ao (à) estudante;   

VI. Acompanhar e auxiliar o (a) estudante durante as atividades pedagógicas para 

aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as 

orientações do (a) professor (a);   

VII. Apoiar o (a) estudante que apresente momentos de alterações comportamentais, 

observando os sinais de angústia e ansiedade prévios, conhecendo as condições 

que, potencialmente, possam desestruturar o estudante, buscando prevenir crises, 

intervir o quanto antes e acompanhar o (a) estudante com alteração no 

comportamento adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob 

orientação do professor, da equipe escolar e/ou dos serviços de apoio;   

VIII. Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do(a) estudante com 

seus(suas) colegas e demais pessoas;  

IX. Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo grau de 

complexidade e responsabilidade.  

 

 

VI.PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM  

 

A avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem terá caráter processual, formativo e 

participativo, de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em consideração 

tanto as estratégias didático-pedagógicas propostas, como os processos de aprendizagens 

dos estudantes.  

A avaliação das ações contidas, neste Plano de Ação, serão feitas através da 

avaliação institucional, da caixa de críticas e sugestões, dos encontros envolvendo as 

famílias, nas reuniões pedagógicas e administrativas, visando sempre uma reavaliação, 

possibilitando rever estratégias semestrais, mensais e anuais, que zelem pela eficácia e 

eficiência do mesmo.   A avaliação será formativa, com vários instrumentos e análise de 

todo o coletivo da escola. A cada bimestre acontecerá a aplicação do teste da psicogênese, 

envolvendo os alunos do BIA e os alunos ainda não alfabetizados do 4° e 5° anos, com 



 

 

vistas as avaliações dos avanços dos alunos e reformulação de estratégias, para a 

progressão continuada.  

Nas turmas de 4º e 5º anos (Bloco 2), também serão avaliadas as estratégias de 

reagrupamento, além de recuperação de habilidades e intervenções necessárias.Ainda 

conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional propostas para 2020/2021, nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental além dos registros pessoais, o docente conta com 

instrumentos legais indicados pela SEE e outros construídos pela Escola para a descrição 

do desempenho dos estudantes: RAV 1, RDIA, RAV 2,Mapeamento ortográfico, pastas de 

acompanhamento do desenvolvimento da Psicogênese. Esses princípios nos levam de 

imediato aos espaços da coordenação pedagógica e da sala de aula,serão neles que os 

profissionais de educação deverão encontrar-se para pensar, refletir, discutir, planejar e 

avaliar as estratégias didático-pedagógicas que proporcionem a nossos estudantes a 

construção de conceitos que os levem às aprendizagens.  

 

 

 

1- Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação  

 

A avaliação no processo de ensino e aprendizagem deve ser contínua, qualitativa, 

com o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada estudante, em relação 

à programação curricular.  

As Diretrizes de Avaliação da SEEDF para determinada etapa de ensino são 

direcionadas, para outras, atendidas nas suas particularidades.Possuem conceitos, 

princípios e práticas aplicáveis em todas as unidades escolares, sendo para planejar e 

aplicar instrumentos, procedimentos e estratégias que garantam o direito de aprendizagem. 

A Avaliação se deve para aprender, ensinar e garantir as aprendizagens de todos que 

participam do processo. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira em seu artigo 24, traz 

entendimento e define critérios para a avaliação escolar. 

A concepção de educação defendida e almejada pela SEEDF (As Diretrizes de 

Avaliação da Secretaria de Educação - 2014, p. 08), é de Educação Integral. Nessa 

perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, 

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

essência, na inefável complexidade de sua presença.  



 

 

Prática Avaliativa neste sentido a avaliação não deve priorizar apenas o resultado ou 

o processo e sim a prática de investigação, deve também servir para se questionar todas as 

atividades realizadas na Instituição Educacional com o intuito de identificar os 

conhecimentos construídos e as dificuldades apresentadas de uma forma dialógica. Os 

erros são tidos como pistas que demonstram como o estudante está relacionando os 

conhecimentos que já possui com os novos conhecimentos que estãosendo adquiridos, 

admitindo uma melhor compreensão destes.  

Ao avaliar o estudante, é possível verificar o que o mesmo conhece sobre um 

determinado conteúdo, sobre o que sabe em relação a leitura e a escrita, sobre aspectos 

emocionais, motores bem como, conhecimentos matemáticos e científicos, o que possibilita 

ao professor planejar ações pedagógicas voltadas às necessidades individuais de acordo 

com as dificuldades dos estudantes. Tal procedimento favorece o avanço de cada um deles 

durante o processo, considera-se que uma das melhores maneiras de se avaliar o 

estudante inicialmente, é propondo a ele uma situação  problema, no qual ele irá vivenciar o 

momento e buscar uma forma de resolver dentro dos limites de seus conhecimentos. É 

fundamental que o educador tenha domínio da heterogeneidade de conhecimentos 

existentes em sua turma, pois através desta referência, poderá elaborar estratégias de 

ensino e poder acompanhar a evolução coletiva e individual de suas turmas. O caminho a 

percorrer em busca de uma avaliação com vista a inclusão e a diversidade, é a avaliação 

norteada para acompanhar o percurso de cada estudante do ponto de vista da evolução de 

suas competências, habilidades e conhecimentos, bem como aquela que no momento que 

acontece permita que ele construa novos conhecimentos.  

Deverá ser dinâmica, contínua, mapeando o processo de aprendizagem de todos os 

envolvidos no processo, seus avanços, retrocessos, dificuldades e progressos. As 

dificuldades, deficiência e limitações precisam ser reconhecidas, no sentido em que, o 

professor deve partir do que sabe o estudante e buscar conduzir este a chegar até onde for 

capaz de progredir. Não é a repetência que faz com que o estudante aprenda, mas o 

estímulo contínuo e valorização de suas potencialidades.  

Afinal, de acordo com Cipriano Luckesi: “Avaliar é acolher”. A avaliação com vistas a 

inclusão deve valorizar a construção do sujeito em todo o processo pedagógico. Ao 

organizar o planejamento didático é necessário pensar em uma avaliação voltada para a 

necessidade do estudante, conforme foi previsto em um currículo adequado ao 

desenvolvimento da criança. 



 

 

 A avaliação inicial em nossa Instituição é realizada como diagnóstico e que 

fundamenta toda a organização pedagógica dos professores. Vários são os instrumentos 

utilizados para avaliar, como observação, relatórios, produções individuais e coletivas dos 

estudantes, portfólio (instrumento de registro por parte do estudante de tudo que se 

considera mais importante na construção do conhecimento), o teste da psicogênese 

aplicado para todos os estudantes, segue-se preceitos de Emília Ferreiro para atender os 

estudantes até o nível esperado de Alfabetização . A escola ainda aplica a AD (Avaliação 

Diagnóstica) de Leitura, Escrita e de Matemática para verificar raciocínio lógico e nível de 

aprendizagem de habilidades específicas para cada ciclo. São realizados sempre no início 

do ano letivo e no término de cada bimestre. Conforme preconiza as Diretrizes de Avaliação 

da Secretaria de Educação (2014, p. 07), que é organizar e envolver, de maneira articulada, 

os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga escala (ou de redes), 

sendo a função formativa a maior indutora dos processos por comprometer-se com a 

garantia das aprendizagens de todos, a Escola Classe 18 efetiva essa política, participando 

das Provas e Avaliações externas, Internamente a escola realiza avaliação da Instituição e 

avaliação de aprendizagem dos estudantes. 

 

1. Projeto interventivo/Recuperação Continuada 

 

     Todos os alunos com defasagem idade/série e que apresentam dificuldades de 

aprendizagem participam do projeto interventivo será elaborado individualmente levando em 

consideração as necessidades de cada estudante.Os alunos serão estimulados a participar 

de atividades diversificadas, lúdicas e que despertem interesses individuais conseguindo 

assim o objetivo de alfabetização e desenvolvimento pedagógico, bem como o envolvimento 

dos alunos nos projetos de forma que eles possam se identificar como parte integrante de 

cada ação.Énecessário o envolvimento do Conselho Escolar e Conselhos de Classe para 

definir estratégias para promoção social se necessário. 

 

3.Conselho de Classe  

 

Os Conselhos de Classe são realizados bimestralmente conforme previsão do 

Regimento das escolas públicas do Distrito Federal, conforme Lei nº 4.751/2012, no art. 35, 

§ 2º O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente uma vez a cada bimestre e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do diretor da escola ou de um terço 



 

 

dos membros desse colegiado com a participação dos três segmentos escolar (docente, 

pais e servidores).  

É um procedimento avaliativo/interventivo com o intuito de verificar, sugerir, 

acompanhar e intervir nos avanços e/ou dificuldades de aprendizagem evidenciados por 

cada ano, com vistas à uma avaliação formativa. 

VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO

  
 

 Deve ser realizado o acompanhamento diário do desenvolvimento dos objetivos e 

aplicabilidade do PP, em processo de aprendizagem, através de observações, de registros 

sistemáticos, auto avaliação e atividades específicas para a modalidade.    

 A avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem terá caráter processual, formativo e 

participativo, de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em consideração 

tanto as estratégias didático-pedagógicas propostas, como os processos de aprendizagens 

dos estudantes.  

 A avaliação das ações contidas, neste PP, será feita através da avaliação 

institucional, buscando críticas e sugestões colhidos em momentos de encontros 

envolvendo as famílias, nas reuniões pedagógicas e administrativas.Esta 

reavaliaçãopossibilitar rever estratégias semestrais, mensais e anuais, com vistas ao 

aprimoramento do PP.  

A avaliação será formativa, com vários instrumentos e análise de todo o coletivo da escola. 

Propomos que a avaliação tenha caráter diagnóstico, contínuo, cumulativo, formativoe 

sistemático, onde serão percebidas as potencialidades e a busca da superação das 

dificuldades, falhas individuais e em grupo, que possam interferir no processo educativo.  

Segundo a legislação vigente da Secretaria de Educação do Distrito Federal os aspectos 

qualitativos sobrepõem-se aos quantitativos, sendo entendida como um processo contínuo e 

cumulativo realizado nodecorrer do ano letivo. 
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