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IDENTIFICAÇÃO 

 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 

 ESCOLA CLASSE 206 DE SANTA MARIA 

CL 206 /Lote: C ÁREA ESPECIAL /SANTA MARIA SUL 

 (61) 3901-6581 

CEP: 72506-220 

 

 

 

 

 

                                                IMAGEM ATUAL DA FACHADA DA ESCOLA 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Classe 206 , situada em Santa Maria Sul, é uma escola inclusiva e oferece à comunidade na 

qual está inserida Ensino Fundamental de 9 anos, séries iniciais, também escola” Pólo de Surdos dos Anos 

Iniciais.” 

A Proposta Pedagógica é o instrumento norteador das ações educativas planejadas pela instituição, 

construído com a participação de toda a comunidade escolar: professores, auxiliares, pais, alunos e 

responsáveis; desde o primeiro contato, na relação diária e também através de reuniões, avaliações 

institucionais, conversas informais, formulários, reflexões coletivas, ações específicas pensadas para este fim 

etc. 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 206 de Santa Maria foi elaborada de forma a contemplar as 

prioridades estabelecidas pelos diferentes segmentos, servindo de diretrizes na atuação de todos os 

profissionais envolvidos no processo, atendendo aos interesses e expectativas evidenciadas pela clientela. 

Nesse sentido, a escola promoverá avaliações e ajustes internos no momento em que se fizerem necessários e 

sempre que as decisões tomadas resultarem em mudanças significativas dos princípios, finalidades e objetivos 

institucionais.  

A presente Proposta vem ao encontro dos desafios identificados ao longo de cada ano letivo, e 

conforme exigências legais e culmina em uma proposta atual que visa atender às necessidades demandadas 

pela comunidade local em consonância com a concepção de qualidade do ensino, almejada por todos aqueles 

que participam do dia a dia da escola. 

A PP da EC 206 vem sendo construída nos últimos anos com alterações embasadas na experiência, nas 

avaliações internas e externas, de modo a se adequar aos documentos oficiais: Projeto Político Pedagógico 

Professor Carlos Mota, Diretrizes Pedagógicas do BIA, Currículo em Movimento, Diretrizes de Avaliação 

Educacional, Orientações Pedagógicas de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, Base Nacional 

Comum Curricular e outros. 

Este instrumento norteador foi organizado tendo como ponto central a Gestão Democrática: a 

participação efetiva de toda a comunidade escolar, seu comprometimento com o processo pedagógico e 

administrativo da escola e com a formação continuada de todos os educadores. 

Cabe lembrar que o Currículo escolar se concretiza na Proposta Pedagógica estimulando uma construção mais 

madura e reflexiva do presente documento. 

Além de documento legal, a PP assegura à escola um momento privilegiado de construção e autonomia. 
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                                                                  Imagem da página atual da rede social da escola. 

 

 

 

A seguir, os registros das principais ações que orientaram a construção coletiva da PP na EC 206 de 

Santa Maria. 

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

                               

 

                               OBJETIVOS: 

                               ● Contemplar a dimensão pedagógica na construção da PP da instituição, respeitando e 

garantindo a participação dos “diferentes sujeitos sociais” que compõem a comunidade escolar. 

                                ● Efetivar os processos dialógicos entre escola x pais /mães /responsáveis, 

oportunizando, viabilizando e incentivando a participação concreta na construção de uma escola democrática 

onde atuem como corresponsáveis na aprendizagem do discente (estudante/filho/tutelado); 

                                 ● Dar a conhecer à comunidade a equipe escolar; 

                                 ● Instrumentalizar a comunidade com conhecimentos acerca dos procedimentos de 

ensino, aprendizagem e avaliação, como forma de favorecer a participação da mesma nos processos 

democráticos efetivados pela instituição. 

                                 ● Oportunizar o exercício de habilidades democráticas de participação, discussão e 

contestação na construção de instrumentos práticos que regerão o cotidiano escolar. 
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ESTRATÉGIAS 

 

 

                               ● Apresentação da equipe gestora, pedagógica e docente da instituição; 

                               ● Apresentação, dos projetos pedagógicos para o Ano Letivo de 2020 ; 

                               ● Apreciação preliminar pela comunidade escolar do Regimento Interno da instituição; 

                               ● Apresentar a Comunidade Escolar: Calendário de Avaliação Institucional com as 

Avaliações (Dias Letivos Temáticos); 

                               ● O acompanhamento e Avaliação ocorrerá conforme Portaria nº200, de 01/08/2013 que 

estabelece Dias Letivos Temáticos com esse fim, com objetivo de avaliar e retomar as discussões acerca do 

PPP criado no início do Ano Letivo.  

                             OBJETIVOS: 

                             ● Pautar o desenvolvimento do ano letivo revisando o Projeto Político Pedagógico da 

instituição educacional, projetando o calendário escolar específico da instituição, analisando os projetos 

institucionais, definindo metas e concretizando ações. 

                              ● Aprovar pelo Conselho de Classe o calendário escolar específico da instituição, 

conforme dispõe a Estratégia de Matrícula 2019. 

 

                              ESTRATÉGIAS: 

                             ● Em coordenação coletiva com os professores, apresentar, discutir e refletir acerca da 

relevância, periodicidade e datas dos projetos adotados pelo coletivo; 

                              ● Documento (calendário escolar em anexo à PP). 

 

 

 

 

                                                                                                                   Semana Pedagógica 2020. 
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DIVULGAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

DA ESCOLA EM ARTICULAÇÃO COM O CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO DA ED. BÁSICA DO DF. 

 

 

                      OBJETIVOS: 

                      ● Instrumentalizar o segmento pais e responsáveis acerca do trabalho pedagógico proposto 

pela instituição educacional a fim de que o mesmo possa atuar com compreensão quando coparticipante dos 

processos educacionais e democráticos implementados por essa Secretaria/ Instituição Educacional. 

 

                     ESTRATÉGIAS: 

                     ● Elaboração de informe ao citado segmento contendo os temas de trabalho definidos para 

cada período letivo, os eixos transversais e integradores definidos pela SEEDF, as cinco áreas curriculares 

dentro das quais se integram os conteúdos; 

                    ● Distribuição massiva ao segmento em reunião de pais , via informes gerais, entrada coletiva no 

Pátio da Escola; 

                    ● Divulgação nas redes sociais da escola. 

 

                   AVALIAÇÃO: 

Avaliamos a ação como positiva, uma vez que atingiu todo segmento. Os responsáveis pelos estudantes 

têm nos procurado a fim de receber esclarecimentos de ordem mais teórica acerca do informe. O que era nossa 

intenção inicial – a de instrumentalizar esse segmento acerca dos processos educacionais vigentes na SEEDF 

e da Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORICIDADE 
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A Escola inicialmente foi nomeada como “Escola Classe 02 de Santa Maria”, pela Resolução 3964 de 

16/02/93 SE/DF por ter sido o segundo Estabelecimento de Ensino entregue para a população desta cidade. 

Suas atividades foram distribuídas em quatro turnos, devido ao alto índice de alunos. Para atender aos alunos 

dos anos finais, a Escola durante três anos, passou-se por Centro de Ensino. Somente a partir de 1993, 

denominada Escola Classe 206 de Santa Maria, a partir de 2000, mediante de relatos dos professores e 

servidores da Carreira Assistência passou a chamar Escola Classe 206 de Santa Maria. 

Atualmente a escola funciona em dois turnos: matutino e vespertino e pode ser contatada pelo  telefone 

(061) 3901-6581 e pelo e-mail ec206santamaria@gmail.com. Além disso, conta com sua página na rede social 

Facebook no endereço virtual: https://www.facebook.com/GaleraDaEc206DeSantaMaria. A EC 206 é gerida, 

atualmente, pelas professores Valéria Nunes Magalhães e Cléber Almeida Freire: escolhidos em eleição 

segundo os pressupostos da Gestão Democrática, Lei 4751/2012. Compõem ainda a Equipe Gestora: Marcelo 

Rodrigues de Sousa, chefe de secretaria e Elzeni Beserra Feitosa Silva, Supervisora. 

Com o passar dos anos, a Escola foi renomeada – “Escola Classe 206 de Santa Maria”. Ao longo 

dos anos a escola sofreu diversas alterações na sua planta original. Procurando melhorar as condições de infra-

estrutura, foram feitas novas readaptações: um dos banheiros do Bloco “A” encontra-se desativado e utilizado 

como depósito de materiais de consumo, aproximadamente nos anos de 1994/1995, houve ampliação nos 

blocos B, C e D acrescentando-se a eles três salas de aula em cada um. Dos banheiros destinados aos 

servidores, um foi desativado e transformado em copa/cozinha, aproximadamente em 1995 e o outro banheiro 

foi mantido. Atualmente, temos 2 banheiros que deveriam atender aos dois gêneros (masculino e feminino): 

um atende aos professores e o outro é usado pelos alunos com necessidades especiais, reformado em 2015, 

pela empresa AJL, realizadas as adaptações necessárias e assegurando aos alunos a acessibilidade. Os dois 

banheiros dos alunos dispõem de 5 vasos em cada, atendendo meninos e meninas, em separado. Também foi 

acrescido, em reforma de 2015, dois boxes com um chuveiro em cada box, para tender à Educação Integral – 

totalizando dois box no banheiro feminino e dois box no banheiro masculino. 

A quadra foi feita a partir de uma ação coletiva na própria comunidade escolar e, nunca modificada. 

Não há medidas oficiais nem cobertura. Ao lado desse mesmo espaço, há outro portão com alambrado e 

fechado para acesso, com local onde se guardam os carros de todos que trabalham na Escola. 

A partir do ano de 2007 é implantado a Gestão Compartilhada (Lei 4.036/07) se tornando o modelo de 

gerenciamento das escolas da rede pública do Distrito Federal. Neste sistema, as equipes dirigentes das 

instituições educacionais, compostas por diretor e vice-diretor, são escolhidas com base em critérios técnicos 

e com a participação da comunidade escolar por meio de eleições. 

Em 1998 houve atendimento à primeira turma de Classe Especial, a Escola atendeu também, à 

Educação de Jovens e Adultos entre, o segundo semestre desse mesmo ano, até o final do ano letivo de 2004, 

segundo documentos da Secretaria da Escola. 
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Em 2007, a Escola Classe 206 recebeu estudantes e professores oriundos do Centro de Ensino 

Fundamental 215 de Santa Maria atendendo solicitação da Diretoria Regional de Ensino de Santa Maria. 

Deficiência Auditiva (DA), tornando-se, a partir daí “Escola Pólo de Surdos” de Anos Iniciais. Atende 

também: 

● Transtorno Funcional Específico (DPAC, TDAH, Dislalia, dentre outros); 

● Deficiência Física (DF); 

● Deficiência Visual (DV); 

● Deficiência Intelectual (DI); 

● Síndrome de Down; 

● Deficiência Múltipla (DMU); 

● Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). 

 

No ano letivo de 2020, a Escola Classe 206 apresenta-se atualmente com 626 estudantes matriculados 

em 32 turmas sendo 16 turmas no matutino e 16 turmas no vespertino. Em 2008 começou a atender ao primeiro 

ano do 1º/ 1ª Etapa do BIA ( Bloco Inicial da Alfabetização) e, ao final do Ano Letivo de 2011, teve sua última 

turma ainda com Anos Iniciais de 08 Anos/ Série. 

• Segundo Ciclo (Ensino Fundamental – séries iniciais) 

            - Bloco I – Bloco Inicial de Alfabetização - BIA 

            -Bloco II – 4º e 5º anos 

Com base no Programa Nacional de Educação Especial, garantido pela Constituição Federal e pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996 a Educação Especial, passou a ser oferecida atendendo alunos 

portadores de necessidades especiais, dentro de uma estratégia de inclusão. Atualmente atende 63 alunos 

especiais, regularmente matriculados. 

O Projeto Educação Integral foi oferecido a partir de 2014, atendendo 100 alunos nessa modalidade. 

Inicialmente, o Projeto Educação Integral trabalha objetivando garantir a socialização, promover o 

desenvolvimento artístico e cultural, reduzindo o tempo dos estudantes em situações de risco em espaços 

externos aos da escola, num clima que envolva o lúdico, a criatividade e o respeito. Para tanto, a ampliação 

do tempo da criança na escola está amarrada ao compromisso de, nesse tempo ampliado,oferece     

oportunidades diversas de aprendizagens significativas e fortalecimento da educação cidadã, que possibilitem 

a formação integral do educando. 

A escola destaca-se pelo compromisso na administração dos recursos públicos, pelo diálogo com a 

comunidade e pelo foco na dimensão pedagógica. 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
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Ao contingente de alunos, matriculados nos turnos matutino e vespertino no ano letivo de 2020, 

mostra-se assim distribuído A Escola tem, atualmente, 626 com maioria dentro da faixa etária, salvo casos de 

crianças especiais. Temos também índice de evasão dentro do limite. Atualmente contamos com o serviço de 

Orientador Pedagógico e parceria do Conselho Tutelar. 

A Escola Classe 206 de Santa Maria está situada em uma área de risco e vulnerabilidade social, carente 

de políticas públicas efetivas de segurança e essa realidade se reflete no cotidiano escolar. Temos variados 

registros de invasões à escola por furtos, roubos e outros. Segundo dados apresentados em nosso Currículo, 

no Caderno de Pressupostos Teóricos p.31, temos 48,6% de vulnerabilidade social. Segundo SAVIANI, 2008: 

“ Garantir que filhos de trabalhadores também tenham um ensino de melhor qualidade possível nas condições 

históricas atuais. (adaptado do Caderno Pressupostos Teóricos, Currículo em Movimento da Ed Básica). 

Quanto à estrutura física a escola apresenta um prédio antigo, tendo passado por poucas reformas ao 

longo dos anos, conforme relatado no capítulo Historicidade. Apresenta, assim, uma estrutura física bastante 

restrita, composta por quatro blocos de alvenaria, onde abrigam as salas de aulas, dos professores, da 

coordenação, das equipes especializadas, direção, secretaria, sala de leitura, depósitos, banheiros. Há Cantina 

comercial ao lado do pátio de entrada, o pátio de entrada é coberto, com guarita reduzida e sem estrutura 

adequada; a cantina escolar tem um depósito pequeno para a demanda atendida atualmente (100 alunos que 

fazem mais duas refeições devido ao atendimento do Projeto Escola Integral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

ESPECIF Qa
nt 

TURMA ATENDIMENT
O E/OU 
Acompanhamento 

 
MATUTINO 

                      
VESPERTINO 

1° ANO 03 TURMAS 1° 
ANO 

02 TURMAS 

2° ANO 03 TURMAS 2° 
ANO 

03 TURMAS 

3° ANO 04 TURMAS 3° 
ANO 

04 TURMAS 

4° ANO 03 
TURMAS 

4° 
ANO 

03 TURMAS 

5° ANO 02 TURMAS 5° 
ANO 

04 TURMAS 

CLASSE 
ESPECIAL 

01 TURMA   
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DI/DF/TEA 26 Integraç
ão 
inversa 

 
Sala de 
Recursos 
Generalista 

 
DI 

 
8 

Classe 
Especi
al DI 

 
Professor Regente 

 
 

DA/SURDO 

 
17 

Classe 
Bilíng
ue 
Media
da 

Sala de Recursos 
Específicas/ 
Interprete/Itinera
nt 

 
DV 

 
1 

Integraç
ão 
Inversa 

Intinerante/sala 
de recursos 
escpecifica DV 

TFE*  
10 

Classe 
Comu
m 
Inclusi
va 

SAA/SEAA 

 
 

 

 

 
Modulação 2019 

ESPECIFICIDADES DAS 

TURMAS 

 
 

Classe Especial DI- 01 

 
 
 

Integrações Inversa – 19 

 
Classe Bilingue Mediada -06 

 
Classe Comum Inclusiva - 06 

 

 

                Ainda assim, faz-se necessário continuar trabalhando junto à comunidade escolar a clareza de que a 

família (independentemente de sua configuração) tem o dever de desempenhar funções educativas, 

desenvolver valores, fornecer modelo de formação para a vida em sociedade. Além disso, ser responsável pelo 

desenvolvimento físico e mental, materializar os direitos do indivíduo no seio familiar com cuidados que 
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permitam o crescimento e desenvolvimento desse indivíduo. 

 

           No entanto, muitos pais veem a escola como substituta da família em seus deveres de prover educação, 

sustento, dignidade e respeito. 

 O desempenho dos seus diferentes papéis pelos respectivos atores (escola e família) deve concretizar 

um ser social saudável. 

 Desde nossas primeiras reuniões gerais, observamos presença mais efetiva dos responsáveis na Escola, 

entretanto percebe-se certa dificuldade quanto ao envolvimento na vida escolar de seus filhos. Essa presença 

foi perceptível em reuniões escolares avaliativas e/ou pedagógicas, também em culminância de projetos e 

outras ocasiões. 

 Considerando a clientela bastante diversificada, incluindo alunos com necessidades especiais, a escola 

tem buscado formas, discutido e construído caminhos para processar a inclusão com ganhos sociais e 

individuais, desenvolvendo uma pedagogia centrada no aprendiz, responsabilizando-se pelo processo de 

aprendizagem de todos os seus indivíduos, independente de “suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais e linguísticas”. 

 Mais do que superar os índices indicados, a Escola Classe 206 de Santa Maria se obriga a superá-los 

com qualidade. No momento, a escola apresenta os seguintes índices em relação ao IDEB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A Escola Classe 206 de Santa Maria entende que os desafios impostos pela inclusão educacional não 

serão somente de ordem ideológico-filosófico. Mas, prioritariamente, de formação profissional docente: mais 

um processo do que um fim. Não é apenas uma tarefa técnica, exige uma mudança conceitual nos valores 

culturais da escola e, sobretudo, da sociedade. 
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Para tanto, a Proposta ora apresentado, propõe, ao longo do ano de 2020, continuar desenvolvendo, um 

trabalho de qualidade focado na aprendizagem, no sentido de atender às necessidades educacionais de todas 

as crianças e promover o fortalecimento das atitudes de aceitação e respeito a si próprio, à natureza e às 

diferenças individuais, enfatizando a importância da ética na construção de vidas comunitárias mais 

sustentáveis, mais saudáveis e mais humanas. 

             O Presente projeto está dividido em capítulos, conforme orientação recebida para a construção do 

mesmo. 

 

FUNÇÃO SOCIAL 

 

É missão da Escola promover o pleno desenvolvimento do educando, por meio da aprendizagem, 

formando um cidadão consciente, ético, crítico e participativo; apto a construir um projeto de vida que dê 

conta de suas relações com a sociedade e com a natureza.  A escola é uma organização cuja função se encontra 

na necessidade de preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais: O seu papel é difundir a 

sabedoria e esta é necessária para o funcionamento da sociedade. Reduz a ignorância e, por isso, permite que 

os indivíduos tenham uma conduta esclarecida. Assegura o ajustamento profissional, pois qualquer profissão 

requer uma quantidade considerável de conhecimentos. 

A escola é o meio social em que alunos e professores interagem na construção do saber. Agir nela é 

também agir sobre os atores escolares e elementos simbólicos que a constituem, e isso requer entendimento 

dos processos que nela ou com ela decorrem e das finalidades que lhe são socialmente cometidas. A escola 

muda na medida em que é compelida a mudar pela necessidade da função social que exerce, em ritmos, 

circunstâncias e elementos que se tornam difíceis de identificar e integrar. 

 

 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

Os fins e princípios norteadores estabelecidos pela Escola Classe 206 de Santa Maria, para orientar sua 

prática educativa, foram definidos em consonância com as diretrizes emanadas da constituição e da LDB 

vigente, bem como todos os demais documentos oficiais da SEEDF. São eles: 

● A Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em qualquer idade, capacitando-

o a alcançar o exercício pleno da cidadania. 

● A Educação deve possibilitar ao ser humano o desenvolvimento harmonioso de todas as suas 

dimensões, nas relações individuais, civis e sociais. 
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● Os princípios da igualdade e da liberdade, o reconhecimento e aceitação do pluralismo de ideias, 

a flexibilidade teórico-metodológica constituem elementos essenciais na definição da política pedagógica 

adotada. 

● A escola e todos os seus integrantes necessitam buscar o desenvolvimento e fortalecimento de 

uma identidade própria, compartilhando as responsabilidades, sem perder de vista a integração com as 

políticas nacionais de educação e a legislação vigente. 

● Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum devem ser valorizados na prática pedagógica como norteadores que são da vida cidadã. 

● Os direitos e deveres de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática 

constituem fonte de experiências fundamentais para a vida em sociedade, análise de padrões vigentes e a busca 

da justiça, igualdade, equidade, liberdade, fraternidade e felicidade tanto individual quanto grupal e/ ou 

universal. 

● O processo de ensinar-aprender, baseado no diálogo pedagógico, investigação e criatividade, 

propicia a construção, a consolidação e o aprofundamento gradual dos conhecimentos, viabilizando o 

prosseguimento dos estudos nos diferentes níveis. 

● A ação pedagógica deve enfatizar procedimentos capazes de favorecer a compreensão e o 

domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos em que se baseiam os processos produtivos da sociedade 

atual. 

● A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao cidadão, condições de 

responder positivamente às grandes necessidades contemporâneas de aprendizagem: aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a empreender. 

● A participação da família e da comunidade na discussão e definição de prioridades, estratégias 

e ações do processo educativo, contribuirá de forma essencial para a defesa da dignidade humana e da 

cidadania. 

● A educação é a estratégia mais adequada para se promover a melhoria da qualidade de vida; 

exercício da cidadania e a sustentação da governabilidade. 

É necessário que se destaque os três princípios em torno dos quais se organizam os valores estéticos, 

políticos e éticos que emanam da Constituição Federal e da LDB. São eles: sensibilidade, igualdade e 

identidade. Devem estar presentes em todas as práticas administrativas e pedagógicas da escola, passando pela 

convivência, pelo emprego dos recursos, pela organização do currículo, das aprendizagens e das estratégias 

de avaliação. 

Entende-se que a estética da sensibilidade além de promover a criatividade e afetividade, possibilita ao 

educando reconhecer e valorizar a diversidade cultural do país. A política da igualdade exige o reconhecimento 

dos direitos humanos e o exercício dos direitos e deveres da cidadania. Para tanto: o acesso aos benefícios 

sociais e culturais construídos pela humanidade (saúde, educação, informação, etc.), além do combate a todas 

as formas de preconceito e discriminação. A ética da identidade visa a construção da autonomia, oferecendo 
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ao educando a oportunidade de na construção de sua identidade, estar apto a avaliar suas capacidades e 

recursos, emitir juízos de valores e proceder a escolhas consonantes com seu projeto de vida. O Projeto Político 

Pedagógico da Escola Classe 206 busca também, nas suas ações pedagógicas,  atingir em especial algumas 

das metas do PDE - Plano Distrital de Educação: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   Os princípios epistemológicos, orientadores do currículo integrado, que sustentam as práticas 

educativas na EC 206 emanam do Currículo em Movimento: 

● Unicidade teoria x prática – garantida através de estratégias que possibilitem “ reflexão crítica, 

síntese, análise e aplicação dos conceitos voltados para construção do conhecimento”, 

incentivando constantemente o “raciocínio, questionamento, problematização e a dúvida.”. 

● Interdisciplinaridade e contextualização – possibilita a integração de diferentes áreas de 

conhecimento com sentido social e político. 

● Flexibilização – oportuniza às escolas complementar o currículo de base comum com 

conteúdos e estratégias capazes de completar a formação intelectual do educando. 

 

                    Quanto aos princípios basilares da Educação Integral para as escolas públicas do DF, constantes 

no Currículo da SEEDF, os mesmos são: 
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● Integralidade humana; 

● Transversalidade; 

● Intersetorialização; 

● Territorialidade; 

● Diálogo escola/comunidade; 

● Trabalho em Rede. 

                     

                   Em atividade de reflexão, realizando o levantamento dos princípios orientadores da prática 

docente, observamos que os mesmos coincidem e/ou complementam os princípios emanados dos documentos 

oficiais. A saber: 

● Planejamento 

● Reflexão; 

● Integridade/ética; 

● Contextualização; 

● Compartilhamento; 

● Flexibilização; 

● Embasamento teórico 

● Intervenção; 

● Letramento; 

● Igualdade; 

● Desenvolvimento integral do educando; 

● Desenvolvimento da autoestima do educando; 

 

OBJETIVOS 

 

A Escola Classe 206 de Santa Maria entende que os objetivos expressos no Plano de Ação da atual 

gestão, eleita pelos mecanismos da Gestão Democrática, tornam-se objetivos institucionais, uma vez que 

foram referendados pela comunidade escolar através da eleição. Assim: 

● Ser uma escola gerida pelos pressupostos da Gestão Democrática, tendo um Conselho Escolar 

fortalecido e exercendo suas reais funções; 

● Promover uma educação de qualidade, reconhecida pelos órgãos oficiais e  

comunidade adjacente; 

● Consolidar a real democratização do ensino por meio do acesso e permanência  

do aluno na escola; 

● Oportunizar a todos os estudantes a possibilidade de concluir o Ensino Fundamental na idade 
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adequada; 

● Desenvolver um trabalho pedagógico que evidencie o compromisso com a 

democratização do saber; 

● Envolver todos os segmentos na construção social do conhecimento e na definição do projeto 

pedagógico da escola; 

● Assegurar gradativamente o atendimento da Educação Integral vinculada ao ensino-

aprendizagem; 

● Zelar pela observância, em âmbito escolar, das orientações curriculares da SEEDF para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental; 

● Oportunizar aos educandos o acesso ao uso da informática como prática social além de 

instrumento facilitador e enriquecedor da aprendizagem, conforme adquiridos pela escola com os recursos 

financeiros destinados a esse fim; 

● Garantir a formação de leitores proficientes até o terceiro ano do Ensino Fundamental; 

● Propiciar um ambiente educacional adequado à convivência pedagógica; 

● Promover um ambiente onde as relações interpessoais sejam regidas pela ética e respeito; 

● Otimizar a utilização dos recursos financeiros, de forma transparente, com a participação efetiva 

da comunidade escolar; 

E ainda: 

● Priorizar um trabalho de parceria com as famílias no sentido de reforçar a integração 

escola/comunidade com vistas à melhoria no processo ensino-aprendizagem e na qualidade de vida da 

comunidade escolar; 

● Considerar o aluno como sujeito de direitos e alvo preferencial no atendimento escolar do 

estabelecimento de ensino, oferecendo Educação Básica de qualidade, promovendo seu desenvolvimento 

integral e harmonioso. 

● Envolver todos os segmentos na construção social do conhecimento e na definição do projeto 

pedagógico da escola. 

 

●  Desenvolver um processo de aprendizagem que favoreça o diálogo pedagógico, o 

incentivo à investigação e à criatividade, o respeito à diversidade e individualidade e o compromisso com a 

democratização do saber. 

● Propiciar um trabalho educativo dentro de metodologias que atendam às necessidades básicas 

do cidadão contemporâneo: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a empreender 

e aprender a ser. 

● Promover a aquisição de competências e habilidades requeridas pela sociedade moderna, onde 

a criatividade, autonomia e capacidade de solucionar problemas atuam positivamente nas formas de 

convivência, exercício da cidadania e organização do trabalho. 
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● Integrar a capacidade cognitiva com as demais dimensões da personalidade do educando de 

modo a desenvolver toda a sua potencialidade, promover a educação do caráter, a construção do saber e o 

despertar da responsabilidade social. 

● Promover um trabalho educativo onde o afeto, o lúdico e a criatividade, a investigação e a 

construção científica possam estimular o prazer em aprender. 

● Criar momentos de reflexão que favoreçam à toda comunidade escolar a identificação e o 

repúdio a todas as formas de discriminação, desvalorização e violência no meio social, propiciando respeito a 

diversidade. 

● Possibilitar aos alunos a formação de uma consciência crítica do contexto social em que vivem. 

● Assegurar o processo de avaliação institucional, mediante mecanismos internos, com a 

transparência de resultados e prestação de contas à comunidade, a fim de que os ajustes necessários estejam 

em consonância com as necessidades de todos. 

 

 

 

 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 

A SEEDF em seu Currículo, elaborou seus estudos acerca de alguns pressupostos da Teoria Crítica 

(questionando o que parece natural na sociedade) e também da Teoria Pós Crítica ao tentar nos explicitar sobre 

as diferenças sociais e como minimizar as relações entre poder da base e a produção das diferenças (Currículo 

em Movimento -Pressupostos Teóricos p.23). 

Ao analisar as concepções de educação, de ensino, de aprendizagem, de currículo, de avaliação que 

regem o desenvolvimento do trabalho pedagógico, observa-se que não se discute tais tópicos sem discutir as 

causas primeiras da educação: por quê e para quê. Discutir por quê e para quê formar o aluno é ampliar as 

discussões acerca da função social da escola e não ignoramos: o por quê e o para quê devidamente respondidos 

trazem subjacentes um como. 

É esse como que podemos responder lembrando Gentilli: a prática do professor mais que o conteúdo 

em si, é instrumento de ensino (2003, p.95). Assim, a busca da instituição tem sido no sentido de alinhar teoria 

e prática. 

As ações pedagógicas desenvolvidas pelo educador devem ser coerentes com os princípios de educação 

concebidos por ele. “A moralidade democrática não pode se fundamentar em procedimentos autoritários. 

”(GENTILLI, 2003, p.93); “...não se pode educar para a autonomia através de práticas heterônomas, não se 

pode educar para a liberdade através de práticas autoritárias e não se pode educar para a democracia através 

de práticas autocráticas”(GENTILLI, 2003,p.75). 
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A Escola Classe 206 de Santa Maria assume, assim, um trabalho filiado à crença de que a aprendizagem 

ocorre na interação com o outro; onde o erro decorre da lógica (qualitativamente diferente da do adulto) 

utilizada pela criança na resposta dada a determinada questão. O erro é percebido como elemento natural do 

desenvolvimento do indivíduo e não mais é visto como um vilão. Dessa forma, o erro, se devidamente 

trabalhado pelo professor, conduz à incorporação de novos elementos à representação anterior. 

Assumir, portanto, que o aprendiz age sobre o objeto do conhecimento, organizando e integrando novos 

dados e que o erro faz parte desse processo possibilita à instituição encampar o presente projeto político 

colocando em prática as ações aqui descritas, que se encontram plenamente alinhadas com as concepções aqui 

expressas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

A Escola Classe 206 de Santa Maria trabalha com a modalidade de ciclo. 

O Bloco Inicial de Alfabetização, já consolidado, abrange os primeiros, segundos e terceiros anos, cada 

um deles com metas próprias. É meta para o primeiro ano: “o aluno deverá compreender o funcionamento do 

sistema de leitura e da escrita alfabética para ler e escrever palavras e pequenos textos significativos que 
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possuam encadeamento de ideias.”. Para o segundo ano a meta é: “o aluno deverá compreender e conhecer o 

uso da escrita com diferentes funções, valorizando-a como prática de interação social. Deverá produzir textos 

escritos de diferentes gêneros, adequados aos objetivos do destinatário e ao contexto, com ênfase na 

estruturação do texto (parágrafos e pontuação inicial). Inferir regras de uso da língua a partir da análise de 

regularidades e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras. Ler com desenvoltura diversos textos, 

adequando as estratégias de leitura aos objetivos da própria leitura.”. Já para o terceiro ano, “o aluno deverá 

produzir textos escritos, com coesão e coerência, organizando-o em parágrafos, 

empregando regras de pontuação e ortográficas aproximando-se das convenções gráficas; ler diversos gêneros 

textuais, com fluência e compreensão.”. 

Os quartos e quintos anos estão legal e efetivamente inseridos na proposta dos ciclos. Buscam, no 

entanto, a consolidação e formas criativas de efetivar as estratégias previstas para os ciclos. 

O Calendário com 200 dias letivos e 1.000 horas de aula, bem como a organização do espaço físico 

buscam adequar-se às Diretrizes Curriculares Nacionais no sentido de permitir a adoção, execução e avaliação 

de ações que reflitam o projeto educativo que se deseja. Semanalmente, a carga horária é de 25 horas, sendo 

5 horas por dia. 

A Matriz Curricular para o Ensino Fundamental – anos iniciais, no Distrito Federal, prevê:  

No momento, a proposta pedagógica da SEEDF é regida pelo Currículo em Movimento da Educação 

Básica do Distrito Federal: currículo de educação integral que objetiva ampliar tempos, espaços e 

oportunidades de aprendizagem. 

O Currículo em Movimento adota uma teoria do currículo objetivando “definir intencionalidade 

formativa, expressa concepções pedagógicas, assumir uma postura de intervenção formativa, refletida, 

fundamentada e orientar a organização das práticas da e na escola”. Dessa forma, a teoria que fundamenta o 

currículo da SEEDF é a Teoria Crítica que tem como pressupostos “a desconfiança do que é natural, o 

questionamento à hegemonia do conhecimento científico em detrimento a outras formas de conhecimento, o 
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reconhecimento da não neutralidade do currículo e do conhecimento, a busca da racionalidade emancipatória 

x racionalidade instrumental, a busca do compromisso ético ligando valores universais aos processos de 

transformação social”. A Teoria pós-crítica do currículo aparece também fundamentando o currículo quando 

além de ensinar a tolerância e o respeito, provoca análise dos processos através dos quais as diferenças são 

produzidas. 

O Currículo em Movimento propõe uma maior integração entre os níveis do Ensino Fundamental e 

uma proposta de trabalho onde as diferentes áreas de conhecimento tenham sustentação nos eixos transversais 

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

Sustentabilidade) e integradores (alfabetização, letramentos e ludicidade). Destaca-se que o fundamento do 

currículo é a Educação Integral (na perspectiva de para além da ampliação da carga horária), favorecendo as 

aprendizagens e fortalecendo a participação cidadã, baseado nos princípios: integralidade, intersetorialização, 

transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialidade, trabalho em rede, convivência escolar 

negociada. Nessa perspectiva, todas as atividades desenvolvidas no ambiente escolar são entendidas como 

educativas e curriculares. 

Ainda de acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, os conteúdos 

são organizados em torno de temas/ ideias e articulados aos eixos transversais, permeando todos os 

componentes curriculares. 

A Escola Classe 206 de Santa Maria definiu como temas para o ano letivo de 2020: 

1° semestre DIREITOS 
HUMANOS/SUSTENTABILIDADE 

2° semestre EDUCAÇÃO PARA 
DIVERSIDADE/CIDADANIA 

 

Considerando as diferentes identidades que se fazem presentes na instituição educacional, faz-se 

necessário destacar a Educação para a Diversidade como eixo transversal onde mais do que apenas 

“reconhecer as diferenças”, é necessário também refletir sobre elas: “as relações e os direitos de todos”. É um 

eixo que requer formação continuada para o corpo docente e que deve ser abordado de forma transversal e 

interdisciplinar. Para tanto, é necessário considerar os valores culturais do discente e de sua família. 

O estudante, protagonista do ato de aprender, deve ser estimulado em todos os momentos a questionar, 

manifestar ideias, dúvidas e opiniões, enunciar conceitos e descobertas, fazer associações, pesquisar, concluir, 

entre outras atitudes positivas para a construção do conhecimento, desenvolvimento do pensamento crítico, o 

fortalecimento da autonomia e da solidariedade. 

As equipes docente e técnico-pedagógica devem ter a sensibilidade de integrar conhecimentos, 

linguagens e afetos, considerando as experiências prévias, manifestadas pelos alunos, uma vez que estes são 

dotados de identidade, valores, experiências e modos de vida próprios, que devem ser considerados e 

discutidos de forma crítica, construtiva e solidária. A concretização da concepção de educação integral requer, 

entre outras, a adoção de estratégias onde o corpo docente esteja, coletivamente, planejando a regulação do 
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tempo, da extrapolação dos espaços escolares, a ressignificação dos mesmos, de modo que tempos e espaços 

estejam a serviço das oportunidades de aprendizagem. 

A enturmação na Escola Classe 206 de Santa Maria rege-se pela Legislação Vigente, tanto quanto a 

formação das turmas, quanto ao número de alunos atendidos em cada sala, em função do espaço e das reduções 

pleiteadas pelos alunos com necessidades educacionais especiais. 

A partir dessa enturmação, resguardadas as prerrogativas legais, ocorre uma enturmação pedagógica, 

organizada pela Supervisão e Coordenação Pedagógica, com o apoio do corpo docente, das Sala de Recursos 

(Generalista e Específica – D.A.) e da EEAA. de acordo com a Estratégia de matrícula 2019 os Procedimentos 

de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares e Níveis de Intervenção (PAIQUE), no nível Aluno, após 

acompanhamento e intervenção, os profissionais do SEAA, por meio do Relatório de Avaliação e Intervenção 

Educacional, orientam sobre os principais encaminhamentos necessários para melhor adequação/adaptação 

pedagógica que alcance as habilidades do estudante que apresente defasagem idade x ano, fragmentação no 

processo de alfabetização, NEE, dentre outros. Ou seja, tendo por base as condições e potencialidades 

apresentadas por esse estudante no processo de acompanhamento, bem como, sobre os serviços 

disponibilizados tanto na área da educação, quanto na área da saúde e/ou outros para atender à possível 

implementação das ações de adequações à inclusão educacional e/ou social do discente acompanhado. 

 

A enturmação pedagógica visa equilibrar as turmas para que não haja turmas fortes e fracas. Busca- se 

ainda, um equilíbrio relacionado às questões disciplinares e de relacionamento, bem como quanto às 

necessidades e potencialidades observadas pelo professor e demais equipes ao longo do ano. 

A escola conta ainda, com a atuação dos  Educadores Sociais Voluntários e  os Monitores  que juntos tem 

como objetivo oferecer suporte complementar às atividades de Educação em Tempo Integral, aos estudantes 

com deficiências e transtornos, nas unidades escolares.Contamos ainda com os professores readaptados que 

prestam apoio à pratica pedagógica  por meio de realização de projetos e subsídio ao professor regente. 

 

 

 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação apresenta-se como o mais abrangente e importante fator de aperfeiçoamento do processo 

educativo. Ultrapassa a simples aferição do conhecimento adquirido pelos alunos, apontando também e 

principalmente, para o sucesso ou as falhas do ensino oferecido. É fundamental, portanto que ocorra de forma 

permanente, como indicador seguro dos caminhos a seguir, correções a fazer, aprimoramentos a buscar e do 

crescimento já alcançado. 
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Avaliar é também, buscar subsídios para a prática docente e administrativa, indicando a importância 

da manutenção ou mudança de estratégias, redefinição de metas e objetivos, possibilitando corrigir no 

processo, falhas ou disfunções que comprometam o sucesso escolar. 

A Secretaria de Educação amplia, em suas diretrizes a noção de avaliação, indo além das avaliações da 

aprendizagem, pedindo a articulação das avaliações em três níveis: aprendizagem, institucional e larga escala. 

Adota-se nessa articulação a função da avaliação formativa, onde, além de colher dados, além de se analisar 

o produto final, têm-se a intenção interventiva. É com essa concepção que a instituição de ensino trabalha. 

Por ser um processo contínuo, sistemático e intrínseco ao ato de educar, a avaliação deve ser planejada 

e norteada por critérios previamente estabelecidos, conhecidos e entendidos por todos, visto que, o resultado 

final reflete sem dúvida o fracasso ou sucesso de todos os envolvidos. 

Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional 2014-2016 p.31-32 (SEEDF), os 

Instrumentos/procedimentos que potencializam práticas de avaliação formativa são: Avaliação por pares ou 

colegas, Provas, Portfólio, Registros Reflexivos, Pesquisas, trabalhos de pequenos grupos, Autoavaliação são 

instrumentos já bem realizados e valorizados pelo nosso corpo docente. 

A Escola Classe 206 de Santa Maria entende que a compreensão por parte dos responsáveis acerca dos 

instrumentos utilizados no ato de avaliar é essencial para que o mesmo torne-se coparticipante no 

desenvolvimento escolar do aluno e se compromete a oportunizar, viabilizar e incentivar práticas efetivas de 

participação desse segmento na construção da gestão democrática. 

Oportunizar às famílias informações e esclarecimentos acerca da organização do trabalho pedagógico, 

dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliação dos alunos, garantir a presença desses 

atores no conselho de classe participativo conforme prevê a lei da gestão democrática são formas de gerar o 

protagonismo desse segmento. Atitudes com as quais, a instituição de ensino se compromete. 

Embora ocorram momentos específicos de aferição da aprendizagem para planejamento de intervenções, a 

avaliação permeia todo o processo educativo e busca a superação das dificuldades e falhas individuais e/ou 

grupais que interferem no sucesso escolar. 

Nesse sentido, além dos alunos, todo trabalho desenvolvido pela unidade escolar é avaliado em 

momentos próprios, definidos no calendário escolar, denominados Avaliação Institucional. Esse momento é 

realizado com a participação de todos os segmentos da unidade escolar e busca-se evidenciar potencialidades 

e necessidades da instituição com fins de intervenção. 

Além dessa avaliação também contamos com as avaliações de larga escala. A Portaria nº 38, de 18 de 

fevereiro de 2020, regulamenta o Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria de Educação 

do DF (SIPAEDF), que tem o objetivo de assegurar o processo distrital de avaliação dos estudantes, das 

unidades escolares e do sistema de ensino. 

O SIPAEDF tem “por finalidades contribuir com a garantia da qualidade de Educação, (re)direcionar 

políticas públicas educacionais e promover subsídios para intervenções pedagógicas e administrativas”. 

O SIPAEDF é constituído por dois eixos: avaliação de desempenho dos alunos e avaliação de contexto. A 
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avaliação de desempenho dos alunos se dá por meio da aplicação da Prova DF aos estudantes do ensino 

fundamental regular e do ensino médio regular da rede de ensino do DF. A avaliação de contexto, que abrange 

estudantes, professores e gestores, envolve professores e gestores da educação infantil; estudantes, professores 

e gestores do ensino fundamental e médio. 

 Contamos ainda com o SAEB. O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de 

avaliações externas em larga escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira 

e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. 

Por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede 

privada, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses 

resultados a partir de uma série de informações contextuais. 

O SAEB permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da 

educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro 

e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base 

em evidências. 

As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, 

reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb). 

Os resultados das avaliações de larga escala (p. 74 Pressupostos Teóricos, Currículo em Movimento 

da Ed Básica) tem possibilitado ao corpo docente reflexões nos momentos de estudo em coordenações 

coletivas. Observa-se, no entanto, a necessidade de trabalhar junto à comunidade escolar a compreensão dos 

dados divulgados, a fim de que se supere a noção de ranking entre as unidades escolares. 

 

 A avaliação diagnóstica que utilizamos, é um conjunto de tarefas realizadas individualmente com o 

aluno para identificar os esquemas de pensamento prévios acerca dos conceitos a serem construídos no 

processo de alfabetização e na pós-alfabetização, além da aplicação do Teste da Psicogênese da Leitura e 

Escrita. 

Dessa forma, equipe diretiva, supervisão e coordenação se mobilizam nesse momento, oferecendo o 

suporte necessário ao professor para que o mesmo aplique o instrumento supra-citado. Outros instrumentos 

são utilizados como diagnóstico na verificação de outras competências e/ou aprendizagens. 

Não há definição de um número de avaliações bimestrais, variando conforme a especificidade dos 

conteúdos e os objetivos a alcançar. Os professores têm autonomia para decidir seus critérios de avaliação 

dentro da legalidade e dos pressupostos teóricos definidos pelas Diretrizes de Avaliação Educacional, triênio 

2014/2016. A Escola Classe 206 de Santa Maria zela pela manutenção de múltiplos instrumentos de avaliação, 

uma vez que a avaliação não deve se restringir apenas ao aspecto cognitivo, mas proporcionar uma análise 

mais ampla da aprendizagem, de forma a evidenciar o desenvolvimento de diferentes competências, exigidas 

por cada um deles. A recuperação ocorre de forma paralela ao longo do processo sempre que o objetivo não 
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for alcançado ou outras deficiências forem observadas. As intervenções são pontuais e realizadas 

imediatamente após a detecção de sua necessidade. Para tanto são utilizadas estratégias variadas: 

reagrupamentos, atividades diversificadas, projetos interventivos, e outros. 

O desempenho do aluno é registrado em ficha própria, bimestralmente, conforme orientação da SEEDF 

e socializado com a família no sentido de compartilhar os progressos alcançados e os aspectos a serem 

trabalhados, com vistas a um melhor rendimento. Os projetos de apoio à aprendizagem, aqui descritos, são 

exemplos de recuperação processual adotados pela instituição. 

Os resultados finais são registrados no diário de classe do professor e na ficha individual do aluno na 

secretaria da escola, sendo comunicados aos pais e alunos, mediante instrumento próprio, em reuniões, ao 

término de cada período escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

O Ensino Fundamental de 9 anos da Escola Classe 206 de Santa Maria destina-se à formação de 

crianças e pré-adolescentes, visando o desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto 

realização, projetos de vida e exercício consciente da cidadania plena. 

A Organização Curricular da escola tem como fundamento da prática pedagógica os princípios e 

valores emanados da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Com duração de cinco anos, 

atende as séries iniciais do Ensino Fundamental com uma metodologia diversificada em atendimento às 

diferentes necessidades e expectativas, propiciando, através de múltiplas interações, a ampliação da 

capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, competências e habilidades e valores 
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transformadores e permanentes. 

A presente proposta orienta-se ainda pelo documento Estratégia Pedagógica do Bloco Inicial de 

Alfabetização. O citado documento prevê uma organização do tempo e espaço escolar. No que se refere ao 

espaço faz-se necessário organizar o espaço físico disponível de acordo com sua função, pensando para quem 

ele é utilizado, em quais circunstâncias, agregando ainda as questões: quando e como é utilizado. Tais 

reflexões congregam as dimensões FISICA, FUNCIONAL, RELACIONAL e TEMPORAL. 

O espaço e tempo no BIA deve ser pensado para atender qualitativamente o aluno do bloco : 

promovendo atividades coletivas, diversificadas, respeitando os tempos de desenvolvimento, ressignificando 

o trabalho de forma a garantir a aprendizagem de todos. 

O trabalho com o Bloco Inicial de Alfabetização prevê, ainda, a Alfabetização, Letramentos e 

Ludicidade, eixos integradores do trabalho pedagógico. Entende-se como alfabetização a “aprendizagem do 

processo de escrita” e como letramento “as práticas efetivas de leitura e escrita”, “o que as pessoas fazem com 

as habilidades de leitura e escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as 

necessidades, valores e práticas sociais”. Deve manifestar-se nos diferentes componentes curriculares sendo 

o professor responsável pelo letramento específico de cada área de conhecimento trabalhada. 

Ou seja, no trabalho com o BIA é necessário integrar as práticas de codificação e decodificação da 

língua escrita com a assunção da escrita como própria pelo aprendente. Traduzindo numa expressão: 

“alfabetizar letrando”. Esse trabalho deve ser permeado pela Ludicidade (outro eixo integrador do trabalho 

com o bloco) de forma contextualizada, resgatando “as cantigas de roda, as brincadeiras infantis, o subir, o 

descer, o pular, o gritar”, permitindo a vivência da “corporeidade”. 

A presente proposta defende, ainda, os princípios explícitos na Estratégia Pedagógica / BIA, para o 

trabalho pedagógico. Sendo eles: 

● Princípio da Formação Continuada; 

 

● Princípio do Reagrupamento; 

● Princípio do Projeto Interventivo; 

● Princípio da Avaliação; 

● Princípio do Ensino da Língua; 

● Princípio do Ensino da Matemática. 

Observa-se, no entanto, a concretização de cada um deles ao longo da Proposta Pedagógica da 

Instituição. 

Conforme explicitado anteriormente e ao longo do presente documento, a Escola Classe 206 de Santa 

Maria desenvolve os eixos curriculares (transversais e integradores) de forma articulada aos conteúdos, 

projetos e eventos. Nossos projetos 
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PLANO PARA IMPLENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

Considerando todo o exposto anteriormente, todos os documentos legais aos quais se filiam a presente 

proposta, considerando ainda a Portaria de distribuição de turmas/2019 (onde se explicita os tempos de 

regência e planejamento, etc), bem como o Calendário Escolar da SEEDF, a Escola Classe 206 de Santa Maria 

segue as determinações legais. A saber: os espaços/tempos de planejamento individual e coletivo, respeitando 

os tempos de formação continuada (concretizada em cursos dentro e fora do espaço escolar). Ou seja, o 

planejamento do professor regente ocorre semanalmente, por ano, por turno. 

Outro momento do planejamento pedagógico ocorre coletivamente no início dos bimestres, quando os 

professores, acompanhados da coordenação pedagógica, reúnem-se, por ano, ambos os turnos. Mais do que 

apenas separar conteúdo, esse momento mostra-se rico na troca de experiência entre os docentes e na reflexão 

acerca dos instrumentos de avaliação a serem utilizados. Trata-se da articulação entre temas x eixos x áreas 

curriculares. Os resultados são registrados em fichas próprias, os professores recebem cópias e/ou uma cópia 

fica a disposição da coordenação e demais profissionais. 

As Semanas Pedagógicas, no início do ano letivo e do semestre, também se configuram em importantes 

momentos de planejamento com a retomada da análise do PPP da instituição onde são definidos os eventos, 

levantadas as fragilidades e potencialidades... 

Destacamos os momentos destinados à Avaliação Institucional e a partir dos resultados aferidos, o 

planejamento realizado anteriormente pode ser revisto, ajustado... 

 As reuniões de pais e responsáveis são definidas no início do ano letivo, com base no calendário escolar 

e na realidade da escola, durante as semanas pedagógicas. As datas são amplamente divulgadas tanto por meio 

digital (facebook da Escola) quanto por comunicado pessoal oral e escrito. São planejadas cinco reuniões com 

os responsáveis, sendo a primeira o contato inicial com a Direção e professor demonstrando sua metodologia 

de trabalho. As demais visam, principalmente, a divulgação dos resultados obtidos pela turma e por aluno 

individualmente. Participam de tais reuniões, os responsáveis pelos alunos, o professor regente e qualquer 

outro membro da equipe diretiva e/ou pedagógica, desde que solicitado e/ou observada a necessidade ou 

adequação. Os profissionais das Salas de recursos e da EEAA, também dividem seu tempo a fim de participar 

das reuniões. Também é o momento em que os profissionais ligados às Salas de Recursos Específica e 

Generalista estão à disposição dos pais e responsáveis, tanto em Conselhos de Classe quanto às reuniões 

bimestrais. 
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS  

 

ASSEMBLÉIA ESCOLAR 

Em consonância com a lei 4751, de 7 de fevereiro de 2012, lei que trata do Sistema de Ensino e da Gestão 

Democrática das Escolas Públicas do Distrito Federal: 

Art. 21. A Assembleia Geral Escolar, instância máxima de participação direta 

da comunidade escolar, abrange todos os segmentos escolares e é responsável por acompanhar o 

desenvolvimento das ações da escola. 

 

Art. 22. A Assembleia Geral Escolar se reunirá ordinariamente a cada seis meses, ou extraordinariamente, 

sempre que a comunidade escolar indicar a necessidade de ampla consulta sobre temas relevantes, mediante 

convocação: I – de integrantes da comunidade escolar, na proporção de dez por cento da composição de cada 

segmento; 

II – do Conselho Escolar; 

III – do diretor da unidade escolar. 

§ 1º O edital de convocação da Assembleia Geral Escolar será elaborado e 

divulgado amplamente pelo Conselho Escolar, com antecedência mínima de três dias úteis no caso das 

reuniões extraordinárias e de quinze dias no caso das ordinárias. 

§ 2º As normas gerais de funcionamento da Assembleia Geral Escolar,  

inclusive o quórum de abertura dos trabalhos e o de deliberação, serão estabelecidas pela SEDF. 

§ 3º Na ausência de Conselho Escolar constituído, as competências previstas no § 1º recairão sobre a direção 

da unidade escolar. 

Art. 23. Compete à Assembleia Geral Escolar: 

I – conhecer do balanço financeiro e do relatório findo e deliberar sobre eles; II – avaliar semestralmente os 

resultados alcançados pela unidade escolar; 

III – discutir e aprovar, motivadamente, a proposta de exoneração de diretor 

ou vice-diretor das unidades escolares, obedecidas as competências e a legislação vigente; 

IV – apreciar o regimento interno da unidade escolar e deliberar sobre ele, 

em assembleia especificamente convocada para este fim, conforme legislação vigente; 

V – aprovar ou reprovar a prestação de contas dos recursos repassados à unidade escolar, previamente ao 

encaminhamento devido aos órgãos de controle; VI – resolver, em grau de recurso, as decisões das demais 

instâncias deliberativas da unidade escolar; 

VII – convocar o presidente do Conselho Escolar e a equipe gestora, quando se fizer necessário; 

VIII – decidir sobre outras questões a ela remetidas. 

Parágrafo único. As decisões e os resultados da Assembleia Geral Escolar 
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serão registrados em ata e os encaminhamentos decorrentes serão efetivados pelo Conselho Escolar, salvo 

disposição em contrário. 

 

A assembleia escolar aprovou o seguinte regimento escolar sem ressalvas de qualquer natureza, para a atual 

Equipe Gestora (2014-2016): 

                                      

                                                                      

 

Regimento  Interno 

O presente Regimento Interno encontra-se em conformidade com o Regimento das Escolas do Distrito 

Federal,  que  nos  rege.  Qualquer  alteração  será  comunicada  à  Comunidade  Escolar.  Em  caso  de  

divergências  e/ou omissões prevalecem os documentos emanados das maiores instâncias  da  Secretaria  de  

Educação  do  Distrito   Federal e outros órgãos. 

 

DA ENTRADA 

● As aulas acontecem nos horários: 

Turno Matutino: 7h30m às 12h30 Turno Vespertino: 13h às 18h 

● A escola abre seus portões 15 minutos antes do início das aulas, para entrada dos alunos e 

permanece com a presença de membros da Equipe Gestora com tolerância de entrada dos alunos em até 15 

minutos após, ou seja: 

Abertura dos portões: 

 

Turno matutino : 7h 15m Turno vespertino: 12h 45m 

 

Fechamento dos portões: 

Turno Matutino: 7h 45m Turno vespertino: 13h 15m Saídas: 

Turno matutino: 12h 30m Turno vespertino: 18h 

 

● Ao término do turno de aulas, os alunos, serão liberados pela portaria. Aos pais que vão buscar 

o aluno em sala de aula, é concedido acesso às salas 15 minutos antes do horário de saída. 

● Ao término do turno das aulas, os alunos NÃO AUTORIZADOS a irem embora sozinhos, 

aguardarão dentro da escola sua condução e/ou acompanhantes. 

● EXCEPCIONALMENTE, quando o responsável solicitar a SAíDA ANTECIPADA do aluno, 

a mesma se dará mediante a presença do responsável ou seus indicados no presente termo. Esses deverão 
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comparecer a sala de coordenação, preencher caderno próprio de saída e recebida a autorização por escrito da 

Coordenação, esse documento será entregue na saída da Escola; 

● O procedimento acima visa segurança e proteção do aluno sob a guarda da escola. 

● Não é permitido aos responsáveis acompanhar o aluno até a sala de aula. Caso haja relevante 

necessidade, o responsável deverá procurar a Equipe Gestora da escola onde o caso será analisado. 

 

 

DA PONTUALIDADE 

● O aluno deverá estar na escola no início das aulas. Eventualmente haverá uma tolerância de 15 

minutos, salvo por motivos de força maior: fenômenos naturais e manifestações populares. Após o período de 

tolerância ou atrasos reincidentes, o aluno será admitido na escola mediante advertência escrita, que requer a 

presença do responsável. Esgotados os recursos da escola, o caso será encaminhado ao Conselho Tutelar para 

providências cabíveis; 

  

 

DA FREQUÊNCIA 

O aluno que obtiver faltas acima de 25% da carga horária anual será retido por infrequência. Tal regra 

vale inclusive para os anos em que a progressão é continuada. A frequência do aluno é registrada diariamente 

e computada para fins de aprovação. 

A ausência da criança deve ser comunicada ao professor e justificada mediante apresentação de 

Atestado Médico (em nome da criança) ou Atestado de Óbito de parente em linha ascendente ou direta, 

intimação judicial. 

De acordo com o Regimento das Escolas do Distrito Federal, os responsáveis têm um prazo de cinco 

dias para apresentar justificativa. 

Alunos com faltas justificadas têm resguardados seus direitos aos instrumentos de avaliação aplicados 

durante sua ausência, assim que se der seu retorno ao ambiente escolar. 

Faltas não justificadas legalmente de alunos inseridos em programas sociais - governamentais (BOLSA 

FAMÍLIA, RENDA MINHA e outros) serão comunicados aos órgãos competentes conforme exigência legal. 

DO  TRANSPORTE ESCOLAR 

A escola não se responsabiliza pelos serviços prestados pelo Transporte Escolar Particular. O 

responsável pelo estudante deverá fiscalizar o serviço contratado. 

 

DA  INTEGRAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

Conforme expresso no Projeto Político Pedagógico da instituição educacional, escola e família devem 

desempenhar seus diferentes papéis a fim de concretizar um ser humano saudável. Dentre os papéis da família 

destacam-se: 
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● É responsabilidade dos responsáveis manter cadastro atualizado junto à secretaria da 

escola: endereço e telefones. 

Das  Reuniões  de  Pais  e Mestres 

● A Escola Classe 206 de Santa Maria realizará reuniões bimestrais em datas a serem amplamente 

divulgadas. Legalmente os estabelecimentos de ensino são obrigados a comunicar aos responsáveis o 

desempenho escolar de seus alunos e os pais são obrigados a realizar os acompanhamentos devidos, o que 

torna a Reunião de Pais obrigatória para escola e família. 

● Os pais que não puderem comparecer à reunião serão agendados, conforme disponibilidade do 

professor para uma segunda chamada. O não comparecimento do responsável será registrado e considerado 

esgotamento das possibilidades escolares, com encaminhamento ao Conselho Tutelar e Ministério PÚblico. 

● O bom rendimento do aluno em sala de aula não desobriga o responsável de comparecer às 

reuniões convocadas pela escola. 

● A escola fornecerá declaração de comparecimento, segundo a lei para apresentação no trabalho 

do responsável. 

● As reuniões de pais, com comunicação do rendimento escolar, deverão acontecer, segundo o 

Regimento das Escolas do DF, em até quinze dias após o término dos bimestres. 

● Os responsáveis podem solicitar revisão de resultados das avaliações 

● A avaliação é competência do professor. 

Do  Atendimento  aos Pais 

● O professor não atenderá pais e/ou responsáveis em horário de regência. Entende-se por horário 

de regência o período em que o professor encontra-se em sala de aula com seus alunos. 

● O atendimento aos pais se fará no período contrário ao da regência. 

Esclarecemos que contrário ao turno da regência, o professor pode ou não estar na escola, legalmente, o 

professor tem dois períodos de Coordenação Individual fora do espaço escolar  (segunda  e  sexta-feira).  Terça  

ou  quinta  feira  o  professor  pode  encontrar-se  em curso oferecido pela Secretaria de Educação, ou 

convocado por outros órgãos pÚblicos. Na  quarta-feira  o  professor  encontra-se  em  reunião  coletiva  na  

escola  com  a  equipe docente,   pedagógica   e   administrativa.   Daí   a   necessidade   de   agendamento   do 

responsável junto ao professor. 

 

DOS  PROBLEMAS  DE SAÚDE 

● A escola não pode ministrar remédios aos seus alunos, mesmo com receita médica. Em caso de 

necessidade, o responsável deverá se dirigir à escola, e solicitar ele mesmo fazer a administração do 

medicamento nos horários adequados. 

● Criança doente não vai à escola, vai ao médico. 

● Crianças identificadas com sintomas de: febre, náuseas, dores em geral e/ou com suspeita de 

doença infecto contagiosa, serão encaminhadas, mediante a presença do responsável, de volta ao lar; 
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DAS AVALIAÇÕES 

O aluno tem direito a uma avaliação “formativa, processual, contínua, cumulativa, abrangente, 

diagnóstica e interdisciplinar”. Cabe ao professor definir as melhores estratégias para essa avaliação. Para isso, 

o professor utiliza diversificados instrumentos de avaliação, de intervenção e de recuperação; todos eles 

coerentes com o projeto político pedagógico da escola e propostas pedagógicas emanadas da Secretaria de 

Educação. 

DO UNIFORME 

● O uso do uniforme é prioritário para a entrada e permanência e, constitui-se de camiseta da 

escola. Recomendamos o tênis para uso diário e, principalmente, para a prática de Atividades Físicas em dias 

de uso da Quadra da Escola. 

● Não serão permitidos shorts ou saias curtas. 

● Não é permitido o uso de bonés e de capuz na escola, sem prévia autorização do estabelecimento 

de ensino. 

MATERIAL ESCOLAR 

● É responsabilidade dos responsáveis providenciar o material escolar do aluno; 

● O aluno deverá portar seu material todos os dias; 

● O aluno deverá responsabilizar-se por seu material escolar, bem como por seus objetos pessoais; 

● O uso de aparelhos eletrônicos como: celulares, tablets, MP3 e outros, é proibido, em sala de 

aula, ou demais dependências da Escola, salvo quando solicitado pelo professor para realização de atividades 

de cunho pedagógico; 

● A escola não se responsabiliza por objetos de valor trazidos pelos alunos. 

● O aluno não deverá trazer objetos que não façam parte do material para a escola: Skates, patins 

e bicicletas são proibidos nas dependências da escola. 

● Objetos encontrados nas dependências da escola devem ser entregues na direção ou na 

sala de Coordenação da escola onde existe um armário denominado “ACHADOS E PERDIDOS”. 

LANCHE ESCOLAR 

A escola conta com lanche balanceado, nutritivo e bem preparado. É responsabilidade da família 

comunicar  à  escola,  preferencialmente  ao  professor,  casos  de  intolerância  a  algum  alimento (Diabéticos,  

intolerantes  a  lactose,  glÚten  ou  outros).  O  responsável  deverá  apresentar  laudo médico  atestando  a  

intolerância.  Nesse  caso,  será  providenciado  lanche  alternativo  quando  a criança não puder consumir o 

lanche servido. 

 

 

 DO  PROJETO  EDUCAÇÃO INTEGRAL 

A escola oferece Educação Integral conforme vagas disponíveis: 100 para o ano letivo de 2016. 

Esclarecemos que algumas vagas oferecidas seguem normas de idade do aluno, motivo pelo qual alguns alunos 
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podem não ser contemplados. 

DA SECRETARIA 

A Secretaria Escolar é responsável por toda documentação escolar dos alunos.Funciona no horário de 

8h às 17h, com horário de almoço, sendo fechada das 12h às 14h. 

DO  REGIME DISCIPLINAR 

Cabe ao aluno, observar as normas de pontualidade, assiduidade, uso do uniforme, limpeza e 

conservação do ambiente e patrimônio existentes na escola. 

O aluno e/ou seu responsável deve responsabilizar-se em caso de danos causado ao patrimônio da 

instituição educacional. 

É obrigação do aluno abster-se de praticar atos que atentem contra   pessoas. É dever do aluno participar 

ativamente das atividades desenvolvidas na escola. É vedado ao aluno: 

I - Portar objeto ou substância que represente perigo para a sua saúde, segurança e integridade 

física ou de outrem; 

 

II - Promover, na instituição educacional, qualquer tipo de campanha ou atividade sem prévia 

autorização da Direção; 

III - Impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-los à ausência; 

 

IV - Ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com o processo de ensino e 

aprendizagem; 

A lei 4.131,de 02 de maio de 2008 proíbe a utilização de aparelhos celulares e outros dispositivos 

eletrônicos capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio e vídeo pelos alunos nas salas de aulas das 

escolas pÚblicas e privadas do Distrito Federal . A escola não se responsabiliza por perdas dos citados 

aparelhos. 

DAS SANÇÕES 

A inobservância das normas internas da instituição pode acarretar as sanções abaixo previstas. 

● Advertência Oral (pode ser aplicada pelo professor); 

● Advertência Escrita (a ser aplicada pela Equipe Gestora); 

● Suspensão com tarefas escolares, de no máximo 3 dias letivos e/ou com atividades alternativas 

na instituição educacional (a ser aplicada pela direção); 

● Transferência por comprovada inadaptação ao regime da escola (a ser aplicada pela direção com 

deliberação do Conselho de Classe). 

Observamos que as sanções podem ser aplicadas de forma gradativa ou não, dependendo da gravidade 

de cada caso. 

O Conselho de Classe e o Conselho Escolar se reunirão para definir a gravidade das sanções aplicadas 

a cada caso. 
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As sanções serão registradas em atas e na ficha individual do aluno, mas não podem compor o histórico 

escolar. 

Ao aluno suspenso é garantido, no seu retorno, a participação em qualquer atividade avaliativa que 

tenha perdido. 

Ao aluno é garantido amplo direito de defesa com a presença de seu responsável. 

Destacamos  que  casos  de  agressão,  calÚnia,  difamação,  preconceito  e  outros  que  firam  a  lei, 

apesar de tratados de forma pedagógica e preventiva, são passíveis de punição na forma da lei e podem não 

ficar restritos ao ambiente escolar. 

 

O presente documento encontra-se em conformidade com o ECA, com o REGIMENTO ESCOLAR 

DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO DF, com o documento da SEEDF – MANUAL AOS GESTORES, 

com a lei 4131/DF, de 02 de maio de 2008. 

 

 

CONSELHO ESCOLAR 

 

Em consonância com a lei 4751, de 7 de fevereiro de 2012, lei que trata do Sistema de Ensino e da 

Gestão Democrática das Escolas Públicas do Distrito Federal: 

 

Art. 24. Em cada instituição pública de ensino do Distrito Federal, funcionará um Conselho Escolar, órgão de 

natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, 

deliberativa e representativa da comunidade escolar, regulamentado pela SEDF. Parágrafo único. O Conselho 

Escolar será composto por, no mínimo, cinco e, 

no máximo, vinte e um conselheiros, conforme a quantidade de estudantes da unidade escolar, de acordo com 

o Anexo Único desta Lei. 

 

Art. 25. Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições a serem definidas pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal: 

 

I – elaborar seu regimento interno; 

II – analisar, modificar e aprovar o plano administrativo anual elaborado pela direção da unidade escolar 

sobre a programação e a aplicação dos recursos necessários à manutenção e à conservação da escola; 

III – garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade escolar na elaboração do 

projeto político-pedagógico da unidade escolar; 
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IV – divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso dos recursos financeiros, à 

qualidade dos serviços prestados e aos resultados obtidos; 

V – atuar como instância recursal das decisões do Conselho de Classe, nos recursos interpostos por 

estudantes, pais ou representantes legalmente constituídos e por profissionais da educação; 

VI – estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e convocá-la nos termos desta Lei; 

VII – estruturar o calendário escolar, no que competir à unidade escolar, observada a legislação vigente; 

VIII – fiscalizar a gestão da unidade escolar; 

IX – promover, anualmente, a avaliação da unidade escolar nos aspectos técnicos, administrativos e 

pedagógicos; 

X – analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos segmentos que compõem a 

comunidade escolar; 

XI – intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, esgotadas as possibilidades de 

solução pela equipe escolar; 

XII – propor mecanismos para a efetiva inclusão, no ensino regular, de alunos com deficiência; 

XIII – debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e propor estratégias que assegurem 

aprendizagem significativa para todos. 

 

§ 1º Em relação aos aspectos pedagógicos, serão observados os princípios e 

as disposições constitucionais, os pareceres e as resoluções dos órgãos normativos federal e distrital e a 

legislação do Sistema de Ensino do Distrito Federal. 

§ 2º Quando se tratar de deliberação que exija responsabilidade civil ou 

criminal, os estudantes no exercício da função de conselheiro escolar serão representados, no caso dos menores 

de dezesseis anos, ou assistidos, em se tratando de menores de dezoito anos e maiores de dezesseis anos, por 

seus pais ou responsáveis, devendo comparecer às reuniões tanto os representados ou assistidos como os 

representantes ou assistentes. 

 

Art. 26. Os membros do Conselho Escolar serão eleitos por todos os 

membros da comunidade escolar habilitados conforme o art. 3º, em voto direto, secreto e facultativo, 

uninominalmente, observado o disposto nesta Lei. 

§ 1º As eleições para representantes dos segmentos da comunidade escolar 

para integrar o Conselho Escolar se realizarão ao final do primeiro bimestre letivo, sendo organizadas e 

coordenadas pelas comissões central e local referidas no art. 48. 

§ 2º Poderão se candidatar à função de conselheiro escolar os membros da comunidade escolar relacionados 

no art. 3º, I a VII. 

 

Art. 27. O Diretor da unidade escolar integrará o Conselho Escolar como membro nato. 
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Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos no Conselho Escolar, o diretor será substituído pelo vice-

diretor ou, não sendo isto possível, por outro membro da equipe gestora. 

 

Art. 28. O mandato de conselheiro escolar será de três anos, permitida uma reeleição consecutiva. 

 

Art. 29. O exercício do mandato de conselheiro escolar será considerado serviço público relevante e não será 

remunerado. 

 

Art. 30. O Conselho Escolar elegerá, dentre seus membros, presidente, vice-presidente e secretário, os quais 

cumprirão tarefas específicas definidas no 

regimento interno do colegiado, não podendo a escolha para nenhuma dessas funções recair sobre membros 

da equipe gestora da unidade escolar. 

Parágrafo único. Compete ao presidente do Conselho Escolar dirigir a Assembleia Geral Escolar. 

 

Art. 31. O Conselho Escolar se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, 

a qualquer tempo, por convocação: 

I – do presidente; 

II – do diretor da unidade escolar; III – da maioria de seus membros. 

§ 1º Para instalação das reuniões do Conselho Escolar, será exigida a presença da maioria de seus membros. 

§ 2º As reuniões do Conselho Escolar serão convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

§ 3º As reuniões do Conselho Escolar serão abertas, com direito a voz, mas 

não a voto, a todos os que trabalham, estudam ou têm filho matriculado na unidade escolar, a profissionais 

que prestam atendimento à escola, a membros da comunidade local, a movimentos populares organizados, a 

entidades sindicais e ao grêmio estudantil. 

 

 Art. 32. A vacância da função de conselheiro se dará por renúncia, aposentadoria, falecimento, 

desligamento da unidade de ensino, alteração na 

composição da equipe gestora ou destituição, sendo a função vacante assumida pelo candidato com votação 

imediatamente inferior à daquele eleito com menor votação no respectivo segmento. 

§ 1º O não comparecimento injustificado de qualquer conselheiro a três 

reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco alternadas implicará vacância da função. 

§ 2º Ocorrerá destituição de conselheiro por deliberação da Assembleia Geral Escolar, em decisão motivada, 

garantindo-se a ampla defesa e o contraditório. 

§ 3º As hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º não se aplicam aos conselheiros natos. 

 

Art. 33. Caso a instituição escolar não conte com estudantes que 
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preencham a condição de elegibilidade, as respectivas vagas no Conselho serão destinadas ao segmento dos 

pais e mães de alunos. 

Parágrafo único. A comunidade escolar das unidades que atendem estudantes com deficiência envidará todos 

os esforços para assegurar-lhes a 

participação, e de seus pais ou responsáveis, como candidatos ao Conselho Escolar. 

 

Art. 34. Os profissionais de educação investidos em cargos de conselheiros escolares, em conformidade com 

as normas de remanejamento e distribuição de carga horária e ressalvados os casos de decisão judicial 

transitada em julgado ou após processo administrativo disciplinar na forma da legislação vigente, terão 

assegurada a sua permanência na unidade escolar pelo período correspondente ao exercício do mandato e um 

ano após seu término. 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Ocupar a gestão é saber ouvir a todos, sendo um articulador entre todos os segmentos da escola. O 

gestor decide com a participação de todos da escola, inclusive pais e funcionários. Esse profissional vai 

mudando sua prática, pois é necessário nos dias atuais. Como afirma Libâneo (2008, p. 34), “os indivíduos e 

os grupos mudam o próprio contexto em que trabalham”. 

 

Segundo Cury (2005), gestão implica a presença do outro, de interlocutores com os quais se dialoga e 

com os quais se produzem respostas para a superação de conflitos: “pela arte de interrogar e pela paciência 

em buscar respostas que possam auxiliar no governo da educação, segundo a justiça. Nessa perspectiva, a 

gestão implica o diálogo como forma superior de encontro das pessoas e solução dos conflitos” (Cury, 2005). 

 

Cada escola expressa um processo histórico; por isso, mesmo “imersa em um processo histórico de 

amplo alcance, é sempre uma versão local e particular desse movimento” (Ezpeleta; Rockwell, 1989, p. 11). 

 

De acordo com Penin e Vieira (2002, apud Vieira, 2002), a escola sofre mudanças relacionando-se com 

os momentos históricos. “Sempre que a sociedade defronta-se com mudanças significativas em suas bases 

sociais e tecnológicas, novas atribuições são exigidas à escola” (p. 13). Por isso, a escola deve assumir as 

características de uma instituição que atenda ás suas necessidades. 

 

Ser gestor é se atualizar de acordo com as necessidades, devendo se atualizar e conhecer as mais 

recentes contribuições dos educadores sobre os processos de capacitação de lideranças educacionais. Assim, 

“os gestores devem conscientizar-se de que seu papel na escola de hoje é muito mais de um líder que de um 

burocrata. Espera-se dele que assuma a direção como um membro ativo da comunidade escolar” (Santos, 
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2002, p. XVI). 

 

 

 

                                        GESTÃO DE PESSOAS 

               EQUIPE DIRETIVA: 

 
NOME 

CARGO / FUNÇÃO 

 
Valéria Nunes Magalhães 

Diretora 

 
Cléber de almeida Freire 

Vice-Diretor 

 
Elzeni Beserra Feitosa Silva 

Supervisora 

 
Marcelo Rodrigues de Sousa 

 
Chefe de Secretaria /Auxiliar de Educação 

  

 

 

 

 

 

CARREIRA ASSISTÊNCIA: 
 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

Maíres Gonçalves de Moura Silva 
Carreira Assistência: Técnico em 

gestão educacional/ Apoio 
Administrativo 

Rosineide Batista do Nascimento 
Silva 

Carreira Assistência: Serviços Gerais / 

Apoio à Direção / Portaria 

Maria do Socorro Lima de 
Araújo 

Carreira Assistência: Serviços Gerais/ 

Apoio à Direção/Pedagógico 

Rosalia Gomes de Jesus 
Carreira Assistência: Serviços Gerais/ 

Apoio à Direção/Pedagógico 

Marta Francisca de São José 
Carreira Assistência: Serviços 
Gerais/ 

Apoio à Direção/Portaria/ 
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Pedagógico 

 
Maria Lúcia  

Carreira Assistência: Serviços Gerais/ 

Apoio à Direção/Portaria 

 
 
 
 
 
 
 
MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR: 

 

NOME SEGMENTO FUNÇÃO 

 
Valéria Nunes magalhães 

Diretora  
Presidente 

Raimunda 

 

 

Representante Pai/ 
Responsável 

 
Vice Presidente 

 
Jusieli C. G. Negreiros 

Professora 
Tesoureiro 

 
Rosineide Batista do 

N.Silva 

Assistência 
Conselho Fiscal 

Kenia Kelly Representante dos 
professores 

           
Presidente 

Socorro Lima 
Representante 

Carreira 

Assistência 

 

 

  
 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

Coordenação Regional de Ensino: Santa Maria – DF 

Unidade Escolar: Escola Classe 206 

Níveis/Modalidade de Ensino: (Ensino Fundamental Anos Iniciais) 

IDENTIFICAÇÃO DA CHAPA 

Candidata (o) Diretora (o): Valéria Nunes Magalhães                     Matricula: 222512-3 

Cargo: Professor 

Área de Formação: Pedagogia 
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PLANO DE TRABALHO GESTÃO ESCOLA CLASSE 206 DE SANTA MARIA 

 

Candidata (o) a Vice-diretor (o): Cleber de Almeida Freire              Matricula: 222869-6 

Cargo: Professor 

Área de Formação: Pedagogia 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Valéria Nunes Magalhães, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Orientação Educacional, atua na 
área da educação há 22 anos, desde 2016 exerce o cargo de coordenadora pedagógica nesta Unidade 

Escolar. 

Cleber de Almeida Freire, graduado em Pedagogia, pós-graduado em Orientação Educacional, atua na 
área de educação há 14 anos, desde 2016 exerce o cargo de coordenador pedagógico nesta Unidade 

Escolar. 

A candidatura à Gestão da Escola Classe 206 tem por objetivo prezar pela qualidade do ensino, onde 
educandos tenham um ambiente favorável à aprendizagem e que os profissionais da educação tenham 

acesso a recursos para instrumentalização de seus trabalhos. Buscar inovações e implementar iniciativas 
que envolvam toda a comunidade escolar, além de promover diálogo entre agentes externos e internos 

para garantir e ampliar o aprendizado. 

 

 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

Ampliar o desempenho dos estudantes de forma a elevar o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) 

Nº Meta Estratégias Avaliação Período de 

Execução 

1 Garantir os Direitos de 

Aprendizagem. 

 

 Suporte para o professor em 
sua prática pedagógica. 

 

 Mensurar o desempenho dos 
estudantes periodicamente. 

Avaliação 

Formativa 

Biênio 

2020/2022 
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 Ofertar apoio à aprendizagem 
aos estudantes, de acordo com as 
orientações previstas nas Diretrizes 
Pedagógicas dos Ciclos 
(Reagrupamento e Projeto 
Interventivo). 

2 Trabalho em Equipe  Valorizar os espaços de 
Coordenação Pedagógica. 

Avaliação 

Formativa 

Biênio 

2020/2022 

3 Formação Continuada  Estudos dos Documentos 
norteadores do trabalho pedagógico. 

Avaliação 

Formativa 

Biênio 

2020/2022 

4 Garantir a 

permanência do 

estudante na escola 

Parceria com a família e instituições 

externas. 

Avaliação 

Formativa 

Biênio 

2020/2022 

5 Fortalecer a integração 

escola/comunidade 

 Fortalecer parcerias com 
órgãos/instituições, que na medida 
do possível, possam proporcionar 
ações benéficas às famílias. 

 Oportunizar Projetos na 
escola que envolva toda a 
comunidade escolar. 

Avaliação 

Formativa 

Biênio 

2020/2022 

6 Valorização dos 

profissionais em 

educação. 

 Promover momentos de 
reflexão e autoconhecimento e 
conhecimento do outro, para um 
ambiente salutar. 

Avaliação 

Formativa 

Biênio 

2020/2022 
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OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS 

Garantir uma Gestão Democrática e Participativa. 

Nº Meta Estratégias Avaliação Período de 

Execução 

1 Utilizar o Regimento 

Interno das Escolas 

Públicas da SEEDF e o 

PP como instrumentos 

sociais de valorização 

do Pedagógico e do 

Espaço Físico Escolar. 

Promover estudos coletivos e discussões 
desses documentos nos dias letivos 
temáticos. 

Análise de 

todos em 

relação à 

gestão de 

materiais, da 

estrutura 

física, do 

patrimônio e 

etc, por meio 

da 

participação 

de todos os 

segmentos da 

comunidade 

escolar em 

dia letivo 

temático. 

Biênio 

2020/2022 

Viabilizar os processos necessários para que os vários segmentos envolvidos na Proposta 

Pedagógica da escola sejam adequadamente coordenados. 

Nº Meta Estratégias Avaliação Período de 

Execução 

1 Conscientizar os 

docentes e demais 

segmentos da 

importância do 

trabalho em equipe 

para obtenção de um 

funcionamento 

Trabalho articulado nas coordenações 
com os coordenadores pedagógicos, 
administrativo, e chefe da secretaria. 

Análise de 

todos os 

dados em 

relação a 

gestão de 

materiais da 

estrutura 

Biênio 

2020/2022 
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integral da escola, 

estimulando uma 

relação de igualdade, 

respeito e 

consideração mútuos. 

física do 

patrimônio 

por meio da 

participação 

de todos os 

segmentos da 

comunidade 

escolar em 

dia letivo 

temático. 

Prestar informações e esclarecimentos referentes à escrituração e legislação, ao pessoal docente, 

técnico e administrativo. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº Meta Estratégias Avaliação Período de 

Execução 

1 Disponibilizar e 

esclarecer quando 

necessário às 

informações 

documentais e legais 

referentes a cada 

segmento. 

Divulgação por diversos meios dos 

documentos públicos de interesse dos 

servidores, salvo aqueles cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado. 

Por meio de 

reflexão 

coletiva de 

todos os 

segmentos 

que fazem 

parte da 

comunidade 

escolar, após 

amostras de 

dados e 

informações 

Biênio 

2020/2022 

Preservar o patrimônio escolar, espaços, instalações e materiais pedagógicos com a 

conscientização de professores, alunos e toda a comunidade escolar. 

1 Manter o que já se tem 

como recurso material 

em uso e adquirir 

novos bens 

patrimoniais. 

Propor junto a professores e demais 

servidores para aquisições de 

materiais e normatização através do 

Conselho Escolar e ata de prioridades. 

Por meio de 

reflexão 

coletiva de 

todos os 

segmentos 

que fazem 

parte da 

comunidade 

escolar. 

Biênio 

2020/2022 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Cumprir e fazer cumprir normas e diretrizes emanadas do SEEDF no tocante ao uso devido das 

verbas públicas e a prestação de contas da mesma. 

Nº Meta Estratégias Avaliação Período de 

Execução 

1 Utilizar de modo 

transparente e 

democrático os 

recursos financeiros, 

para a melhoria da 

qualidade do ensino 

e de trabalho, em 

toda a escola. 

Ações pautadas em amplo diálogo 
com vista a atender as demandas 
dos envolvidos no processo 
educacional, elencando 
prioridades e prazos. 

Análise de 

todos em 

relação à 

gestão de 

materiais, da 

estrutura 

física, do 

patrimônio e 

etc, por meio 

da 

participação 

de todos os 

segmentos da 

comunidade 

escolar. 

Biênio 2020/2022 



 
 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 

 
NOME 

 
CARGO / FUNÇÃO 

Juliana Alencar Cunha de 
Novaes 

 
Coordenadora Pedagógica 

Herivelton Batista de 
Andrade 

                   Coordenador Pedagógico 

Romero Prado cardoso  
Coordenadora Pedagógica/ Projeto 
Escola Integral 

Mônica dos Reis  
Coordenadora Pedagógica 

 

Espaço de formação individual e coletiva, a coordenação pedagógica obedece às diretrizes 

estabelecidas legalmente, buscando valorizar essa importante conquista dos educadores do DF que dispõem 

de uma carga horária de 15h semanais para planejamento e avaliação, formação continuada e atendimento 

individualizado ao aluno, quando este atendimento se faz necessário. 

Na figura específica dos coordenadores pedagógicos, a coordenação deve incorporar a aspiração por 

uma prática inovadora, interativa, inclusiva, eficiente onde metas e estratégias estejam em consonância com 

o alcance dos objetivos propostos, viabilizando a atuação de todos os atores da comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

METAS JUSTIFICATIVA AÇÕES RESPONSÁVEIS PERÍODO ONDE RECURSOS 
MATERIAIS 

 
 
Atuar junto 
com os 
docentes nos 
momentos do 
planejamento 
pedagógico 
interligando as 
ações ao ppp. 

 
 
Avaliar e adequar o 
PP à realidade 
escolar, 
`as expectativas do 
grupo, 
 
Às necessidades do 
aluno e da escola. 

 
 
Reunião com 
a equipe 
docente, 
diretiva, 
supervisão e 
grupo de  
estudo do PPP 
para leitura e 
discussão do  
mesmo. 

 
 
Coordenação com 
apoio da supervisão 
e equipe 
Diretiva da 
instituição, 
juntamente com o 
grupo de estudo do 
PP. 

 
 
Durante todo o 
ano Letivo 
2020 

 
 
Sala de 
coordenaçã
o e outros 
espaços 
escolares. 

 
 

 Projeto 
político pedagógico 
da instituição; 

 Computad
or; 

 Data show 
–  

projetor; 
 Document

os  
oficiais da 
SEE.. 

META

S 

JUSTIFICATIVA AÇÕES RESP. PERÍOD

O 

OND

E 

RECURSOS 

MATERIAIS 

Zelar 
pela 
continu
idade 
da 
execuçã
o da   
propost
a 
Pedagó
gi ca da 
instituiç
ão      
educaci
onal. 

 
Atingir as 

metas definidas 
para a instituição 
apresentadas no 
projeto político 
pedagógico em 

consonância com o 
currículo e diretrizes 

do Ciclo. 

 

�  Coordenar o 
planejamento, a 
execução e avaliação 
dos projetos definidos 
na proposta 
pedagógica como : 
“boas escolhas’ 
(Momento do recreio) 
Conversando com 
autores... 

�  Planejar, executar e 
avaliar o atendimento 
proposto para os 
ciclos : projeto 
interventivo e 
reagrupamentos; 

� A avaliação dos 
projetos serão feitos 
de forma 
gradativa à medida que 
forem acontecendo, 
através do retorno dado 
pelos envolvidos,de 
maneira formal ou 
informal. 

 
Supervisã

o e     
coordenaç

ão        
pedagógic

a 
. 

Em 
todo 

decorre
r do 
ano 

letivo 
2020 

Na 
instit
uiç 

ão de 
ensin
o e 
em 

qualq
ue r 

lugar 
em 
que 
esta 

esteja 
repre

se 
ntada

. 

 
Todos que se 

façam 
necessários de 
acordo com a 

situação 
planejada; 



 
 

 
METAS JUSTIFICATIVA          AÇÕES RESP. PERÍODO ONDE RECURSOS 

MATERIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS JUSTIFICATIVA AÇÕES RESP. PERÍODO ONDE RECURSOS 
MATERIAIS 

Assegurar 
o fluxo de 
informaçõ
e s entre 
CRE, 
Direção e 
professore
s 
. 

 
 
 
 
Manter o 
professor 
informado acerca 
dos comunicados, 
cursos e eventos. 

 Atualizar a pasta de 
correspondência para 
memorandos, atas e 
comunicados, acessível ao 
professor; 
Manter diário de 
bordo das coordenações 
coletivas; 
 Manter blog da 
escola classe 10; 
Divulgar encontros/ ações 
pedagógicas, reuniões, 
oficinas, 
Cursos e similares através de 
mural na sala dos 
professores, 
Divulgar e-mails oriundos de 
todas as instâncias da seedf 
que interessem diretamente 
ao professor; 
 Participação em 
fóruns, palestras, coletivas, 
cursos , 
reuniões e similares. 

 
 
Coordenação 
pedagógica 

 
coletivas 
semanais, 
fóruns, 
cursos de 
período 
previament
e definidos. 
Divulgação 
diária de 
documentos
. 
Participaçã
o em 
reuniões 
sempre que 
convocados
. 

Na  
instituiçã
o 
educacio
n al, em 
ambiente 
virtual, 
cra, 
eape… 

�  
 Pasta 
arquivo; 
Caderno 
; 
Computa 
dor; 
Internet’ 
; 
Mural. 

 
 

Estimular, 
orientar, 

implementar e 
acompanhar as 

orientações    
curriculares da 

SEEDF 
para o ensino 
fundamental / 
séries iniciais. 

 
 
Manter a unidade 

do currículo 
desenvolvido em 

todo DF. 

 
 

 Estudar o currículo ; 
 Auxiliar na 

organização do 
plano de ensino do 
professor. 

 Reuniões para 
planejamento 
bimestral; 

 Planejamento 
semanal com 
professors; 

 Formação 
continuada no 
espaço escolar 

 
 

Supervisão 
pedagógica e        
coordenação; 

 
 

 20
20 

Semanalme
nte (às 
terças- 
feiras) para 
planejament
o semanal 
com o 
professor; 
Às quartas- 
feira em 
formação 
continuada. 

 
 

Na 
instituiçã

o de 
ensino e 

em 
ambiente     
virtual. 

Cópia 
impressa do 
currículo; 

Cópia 
digital do 
currículo. 

Fichas 
de registro; 

Atas; 
Caderno do 
professor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

METAS JUSTIFICATIVA AÇÕES RESP. PERÍODO ONDE RECURSOS 
MATERIAIS 

 
Utilizar e 
sugerir 

intervençõ
es 

pedagógic
as através 

de  
recursos 

tecnológic
os 

 
Propiciar o 

enriquecimento das 
aulas, projetos e 

avaliações com o uso 
das novas 

tecnologias, 
desenvolvendo a 

autonomia do 
professor no uso 
desses recursos. 

 
Potencializar as aulas/ 

intervenções com 
utilização de aplicativos 

e tecnologias 
adequados; Manutenção 

de e- mail da 
coordenação para 

disponibilizar 
documentos, fotos, 
projetos, atividades, 

livros; Manutenção de 
blog da instituição 

educacional. 

 
Coordena

ção 
pedagógic

a. 

 
semanalmente 

para  
atualização 

de postagens; 
Semanalmente 

durante as 
coordenações; 
Individualment 
e para propor 

enriquecimento 
das aulas. 

 
Na 

instituição 
educacional 

e em 
ambiente  
virtual, no 
laboratório 

de 
informática. 

 
Computador; 
projetor,   
internet,   
câmara   digital, 
Aplicativos, 
lousa digital 

METAS JUSTIFICATIVA AÇÕES RESP. PERÍODO ONDE RECURSOS 
MATERIAI
S 

Estimular e      
oportunizar 
a reflexão 

avaliativa do 
grupo acerca 

das ações 
desenvolvid

as na 
instituição 
de ensino 

Ajustar o trabalho 
realizado, 

redimensionando as 
ações pedagógicas 
de acordo com as 
necessidades do 

grupo. 
Levar o professor a 
avaliar sua prática 
adequando-a, a fim 

de proporcionar 
aprendizagens 

individualizadas. 
Conscientizar o 
aluno de seus 
progressos e 
dificuldades, 

estimulando-os a 
prosseguir. 

Possibilitar a escola 
definir e redefinir 

prioridades. 

Efetivar momentos 
específicos, para avaliar as 

coordenações coletivas, 
andamento dos projetos, 
reagrupamento, projeto 
interventivo, atuação da 

coordenação pedagógica; 
Estimular, orientar, sugerir e 
acompanhar a aplicação de 

avaliações diagnósticas; 
Organizar dados 

demonstrativos para 
momentos previstos no 
calendário escolar, tais 

como: dia letivo temático 
SIADE e avaliações 

institucionais; 
Organizar, divulgar, orientar 
e acompanhar a realização 
dos conselhos de classe. 

Equipe 
diretiva, 

supervisão 
e 

coordenaç
ão 

pedagógic
a. 

Durante todo 
ano 

letivo na 
culminância de 

projetos. 
Na realização 

dos 
conselhos de 

classe. 
Nos momentos 

previstos no 
calenádario   

escolar 
Na elaboração e 

aplicação das 
avaliações 
bimestrais 

. 

Na 
instituiçã

o 
educacio

nal. 

Material 
necessário 

para criação 
do contexto 
semântico 

para 
aplicação 

das 
avaliações 

diagnósticas 
Fichas 

específicas 
de avaliação 
e registros 

da SEE DF; 
Gráficos 

demonstrativ
o; atas 

Atas 



 
 

 
 
 
 

SOE – SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

  

 

 
Não temos esse 

profissional 

 
Pedagoga 

 
Não temos esse 

profissional 

 
Psicóloga 

 

Estimular, 
planejar e     

acompanhar 
ações 

educativas 
que visem 

ao avanço de 
estudos e à 
recuperação 
do processo 
de ensino- 

aprendizage
m. 

Atender ao aluno 
em suas 

dificuldades e 
potencialidades em 

Projeto 
Interventivo e 

reagrupamentos. 

Estimular a realização do 
reforço escolar em contra-
turno quando o mesmo se 

fizer necessário 
 

Estimular, orientar, auxiliar 
no         planejamento, 

acompanhar e garantir a 
realização dos 

reagrupamentos 
, projeto interventivo 

conforme especificações; 
 

Orientar e acompanhar o 
planejamento diversificado 

do professor. 

Equipe 
diretiva, 

supervisão, 
coordenação e 

equipe 
docente. 

Planejamento 
dos 
reagrupamento
s-    
quinzenais; 
Realização dos 
reagrupamento
s,    quinzenais, 
uma vez por 
semana; 
Planejamento 
do projeto 
interventivo- 
semanal; 
Realização do 
projeto 
interventivo. 

Na 
instituiçã

o 
educacio

nal. 

Atividades  
planejadas 
previamente, 
Jogos;  
Textos. 

METAS JUSTIFICATIVA AÇÕES RESPONSÁVE
IS 

PERÍODO ONDE RECURSOS 
MATERIAI
S 

NOME  
CARGO / FUNÇÃO 

ELAINE RAMOS  
Orientadora Educacional 

NOME  
CARGO / FUNÇÃO 



 
 

 SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL GENERALISTA 

 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

Kátia Lucas Martins Rocha Professora Sala de Recursos 

Elisangela Alves R Borges  Professora Sala de Recursos 

 

SALA DE RECURSOS ESPECÍFICA: Surdez/DA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A Secretaria Escolar, de acordo com o Regimento Escolar das escolas Públicas do Distrito Federal, é 

subordinada ao diretor e executa atividades de escrituração escolar, de arquivo, expediente, atendimento à 

comunidade escolar em sua área de atuação, coordena o remanejamento escolar, a renovação de matriculas, 

a efetivação de novas matrículas, segundo critérios estabelecidos em documentos legais vigentes. Outras ações 

específicas são acrescidas às funções da secretaria escolar, contribuindo para a organização e funcionamento 

da escola. 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

Rúbia André da Silva Góis  
Professora Sala de Recursos 

Específica 

Ana Maria Mesquita de 
Miranda 

 
Professora Português como Segunda 

Língua 

Mônica Oliveira dos Santos  
ITINERANTE 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

 
Marcelo Rodrigues de Sousa 

Chefe de Secretaria 

  
Técnico de Gestão Escolar / Apoio 

Administrativo 



 
 

MONITORES (Carreira Assistência) 

 

 

SALA DE VÍDEO 

 

 

 

SALA DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL 

 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

  
Professora readaptada 

SALA DE LEITURA 

 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

Françoy Pereira da Rocha Professora readaptada 

 

 

 

PROJETO XADREZ NA ESCOLA 

 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

Maria de Lourdes Alves 
Bezerra 

 
Professora readaptada 

 

               
NOME 

CARGO / FUNÇÃO/ CARGA 
HORÁRIA 

Marcio Ismael Ferreira da 
Silva 

 
Monitor Educacional – 40 horas 

Ana Jaqueline Ferreira de 
Araújo 

 
Monitor Educacional – 40 horas 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

Sebastiana da Silva Santos  
Professora readaptada 



 
 
 
 
 

PROJETO XADREZ NA ESCOLA – BRINCANDO E APRENDENDO 

COM XADREZ. IMPLATADO EM 2013 

 

OBJETIVO GERAL: Incentivar a concentração, a atenção e o uso do raciocínio lógico, nos estudantes por 
meio da prática do xadrez. 
Objetivos Específicos: 
● Trabalhar noções de geometria plana (linhas,diagonais,ângulo) 
● Promover autoconfiança, o planejamento e a tomada de decisões. 
● Desenvolver regras próprias do xadrez que ajudem na sua pratica diária 
● Trabalhar a memória e concentração por meio do jogo. 
● Instigar a imaginação e a versatilidade 
● Promover o respeito entre os jogadores 
● Ativar o senso de responsabilidade 
 
 
 
Justificativa: 
Tendo em vista a demanda de dificuldade de concentração, atenção e racicíonio lógico dos estudantes de 4º 
e 5º Anos da Escola Classe 206 de Santa Maria, viu-se a necessidade de uma ação pedagógica que 
contribuísse na solução de tais problemas. Assim sendo, nas reuniões pedagógicas, surgiu a sugestão de 
trabalhar o xadrez nessas turmas, visto que é uma atividade que desenvolve e trabalha bem com estas 
dificuldades. Publico alvo: 
Estudantes dos 4º e 5º anos dos turnos matutino e vespertino desta UE. 
 
  
CRONOGRAMA: 
No decorrer do ano letivo, sendo uma vez por semana em cada turmas com o tempo máximo de 40 minutos 
de duração. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Metodologia: 

 
 
AVALIAÇÃO: 
É feita diariamente ao fim de cada aula e anualmente, ao termino do 4º bimestre com a participação dos 
estudantes e professores envolvidos. 
 
Recursos: 
Humanos: estudantes e professores. 
Materiais: Kitt composto por 32 peças e 01 tabuleiro,quadro branco,pincel, televisão, 
pendrive,computadores,apostilas,histórias em quadrinhos. 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA/DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

PLANO DE AÇÃO /SALA DE LEITURA 

 

AÇÃO OBJETIV
O 

RESPONSÁVEI
S 

CRONOGRAM
A 

DESENVO
LVIMENTO 

DAS 
AÇÕES 

 
Por meio do 
filme: “História 
e regra do 
xadrez”. 
Apresentad o 
para cada turma 
do publico alvo. 
Momento de 
explicação das 
regras do Xadrez 

Na sala e feita em 
parceria com o 
professor 
responsável do 
projeto e o 
professor regente. 
Os estudantes se      
organização em 
duplas. O Jogo e 
desenvolvido na 
sala de aula. O 
professor regente 
também participa 
jogando com os      
estudantes, cadê 
dupla recebe o kit 
Com  tabuleiros e 
peças do xadrez. 

No momento do 
jogo é reforçado a 
importância de 
manter o foco, 
concentração, 
paciência, 
observação e 
aplicação das 
regras. 

Em cada aula os estudantes trocam 
de duplas para que haja interação e 
respeito entre os                
competidores.(jogadores). 

No inicio do 
 2º semestre é feito 
um ranking das duplas para
  saber, 
  quais 
estudantes entenderam 
 melhor as regras e 
onde há necessidade 
   de 
reforço. Na 
eventualidade de um torneio 
no âmbito da SEEDF e 
havendo a possibilidade         
de 
participação dos 
estudantes é 
requerida  
 um autorização 
assinada pelos 
pais/responsáveis na qual 
consta,objetivo,data, 
hora,duração  
 do evento e
 o órgão 
responsável. 

Introdução Organização Importância Trocas Torneios 



 
 

 

RECEPÇÃ

O DOS 

ALUNOS 

 

 

 
 

 
APRESENTAR 
O ESPAÇO 
FISICO DA 
SALA DE 
LEITURA, 
BEM COMO 
SUAS 
REGRAS; 
ESTIMULAR 
SUA 
UTILIZAÇÃO 
ATRAVÉS DO 
USO DIÁRIO 
DO ESPAÇO E 
DOS LIVROS. 

 
PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 

PELA SALA DE 

LEITURA E 

PROFESSORES 

REGENTES. 

 
AO LONGO DE 

TODO O ANO 

LETIVO. 

 
APRESENTAÇÃO DO 
ESPAÇO FÍSICO; 
 CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIA; 
EXPLORAÇÃO DO 
ACERVO; 
CONSTRUÇÃO DAS 
REGRAS COLETIVAS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO OBJETIV
O 

RESPONSÁVEI
S 

CRONOGRA
MA 

DESENVOLVIMENTO DAS 
AÇÕES 

RECEPÇÃO 

DOS ALUNOS 

 

 

 

EMPRÉSTIM

O DE LIVROS 

DAR ACESSO 
AO USUÁRIO 
DA SALA DE 
LEITURA AO 
ACERVO DA 
MESMA, 
AMPLIANDO O 
CONTATO DO 
LEITOR COM 
TEXTOS DE 
DIVERSAS 
ESFERAS DE    
CIRCULAÇÃO. 

 
 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL PELA 
SALA DE LEITURA. 

 
SEMANALME 
NTE, AGENDADO 
PREVIAMENT E, 
POR TURMA. 

 CADA TURMA TERÁ 
UM DIA DA SEMANA , COM 
HORÁRIO AGENDADOS 
PREVIAMENTE 
PARA REALIZAR 
EMPRÉSTIMOS; 
NA SALA DE LEITURA, OS 
ALUNOS SELECIONARÃO OS 
LIVROS DE INTERESSE 
CONTANDO COM A 
ORIENTAÇÃO DOS 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS 
PELA SALA DE LEITURA. 
OS LIVROS DEVERÃO SER 
DEVOLVIDOS NA SEMANA 
SUBSEQUENTE. 

AÇÃ
O 

OBJETIV
O 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM
A 

DESENVOLVIMENTO 
DAS AÇÕES 



 
 

 
ATEND

IMENT

O DE 

TURMA

S 

INTERLIG 
AR O 
ATENDIM 
ENTO DA 
SALA DE 
LEITURA 
COM OS 
PROJETO S      
PEDAGÓ 
GICOS DA 
ESCOLA 

PROFESSORES;    
COORDENAÇÃO     
PEDAGÓGICA 

. 

PLANEJAME NTO – 
MENSAL; 
ATENDIMEN TO 
DAS TURMAS – 
MENSAL; 
AVALIAÇÃO DO    
ATENDIMEN TO    
REALIZADO - 
MENSAL 

�  COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E 
PROFESSORES DA SALA DE 
LEITURA 
PLANEJAM O ATENDIMENTO DAS 
TURMAS; 
 ATENDIMENTO EFETIVO 
DAS TURMAS COM CONTAÇÃO 
HISTÓRIA, DINÃMICAS, 
APRESENTAÇÃO DE CENA 
TEATRAL, CONFECÇÃO DE 
MURAL, MÚSICAS, JOGRAL, 
DECLAMAÇÃO DE POEMAS, 
CRIAÇÃO DE TEXTOS, OFICINAS, 
PROJEÇÃO DE PEQUENOS FILMES. 

�  DENTRE OS RECURSOS ACIMA, 
O ESCOLHIDO SERÁ O QUE NO 
MOMENTO 
MOSTRAR-SE MAIS ADEQUADO 
AOS OBJETIVOS TRAÇADOS. 
SERÃO ENCAMINHADAS AS 
NATURAIS DECORRÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS DO 
ATENDIMENTO; 

�  AVALIAÇÃO. 

 
 

AÇÃ
O 

OBJETIV
O 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM
A 

DESENVOLVIMENTO 
DAS AÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RECEPÇÃO 
DOS ALUNOS 
 
 
 
MONTAGEM 
E   
ATUALIZAÇ
ÃO DOS 
ACERVOS 
DAS   
TURMAS DO 
PROJETO 
RODA DE 
LEITORES. 

 
ADEQUAR OS  
ACERVOS ÀS   
NECESSIDADES 
DAS TURMAS. 

 
 
 
 
 
PROFESSARA         
RESPONSÁVEL 
PELA SALA DE 
LEITURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMESTRALMENT
E 

 
 
 
 
 
 OS RESPONSÁVEIS 
PELA SALA DE LEITURA 
MONTA CADA ACERVO NO 
INICIO DO ANO LETIVO 
CONSIDERANDO FAIXA 
ETÁRIA E OUTRAS 
ESPECIFICIDADES DAS 
TURMAS; 
 
            OS ACERVOS SÃO 
REVISTOS NO INÍCIO DO 
SEMESTRE 
SUBSEQUENTE . 

 
As atividades da sala de leitura contemplarão os dois turnos, conforme cronograma previamente elaborado e 
de acordo com os interesses e necessidades de cada turma. 
 
RECURSOS HUMANOS: 
● Professora readaptada 40h; 
● Professores Coordenadores; 
● Professores Regentes. 
 
RECURSOS MATERIAIS: 
● Acervo literário da Sala de Leitura; 
● Material de expediente; 
● Material pedagógico comum à escola como jogos... 
● Data-show, tela de projeção; 
● Som ; 
● Televisão, DVD; 
● Filmes variados, afins aos objetivos a serem desenvolvidos. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Espera-se, que a Sala de Leitura seja, um ambiente vivo e dinâmico que traduza os eixos integradores do 
currículo (alfabetização, letramentos e ludicidade) cotidianamente, sendo mais um ambiente de intercâmbio 
entre os componentes curriculares. 
Espera-se, a partir do projeto, que o aluno seja capaz de escolher seu material de leitura a partir de seus 
objetivos e necessidades, que desenvolva níveis mais amplos de letramento, que aprenda a realizar trabalhos 
escolares dentro de padrões aceitáveis e descubra e/ou vivencie a leitura pelo mero prazer de ler. 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
A avaliação do projeto será feita informalmente através da observação, da aceitação das atividades 
desenvolvidas pelo corpo discente, da avaliação sistematizada do corpo docente acerca da relevância do 
atendimento e do impacto promovido nas construções do aluno. A frequência à sala de leitura e os 
empréstimos realizados serão tomados como dados para compor a avaliação. Será realizado semanalmente 
com os professores nas reuniões coletivas e com os alunos, ao final dos atendimentos programados com as 
turmas. 
 
 
 
 



 
 
 
 

CORPO DOCENTE: 

A CLASSE 206 DE SANTA MARIA 
 

MATUTINO 

  
VESPERTINO 

ANO PROFESSOR    ANO PROFESSOR   

1ºA ( CBM) 

 
ROSANE/MARTA 

   
1ºD      GRAZIELA 

  

1ºB ( CBM) 

ANA CRISTINA/LILIA  

   
1ºE 

       POLIANE   

1ºC 
 
            IVONE 

   
2ºD THATIANA 

  

2ºA ( CBM) 

DYALHANY/ 

LEONARDO 

   
2ºE 

VILMA   

2ºB ELIAN 
   

2º F 
        ROSÂNGELA   

2ºC 
              ALINE    

3ºE ( CBM) 

     EVA/JUSIELE 

  

3ºA 
SIMONE    

3ºF GLEYCON 
  

3ºB VILANI 
   

3ºG 
MARIA DO 
CARMO 

  

3ºC               KÊNIA 
   

3ºH 
        TACIARA   

3ºD JANAÍNA 
   

4ºD 
(CBM) 

RAQUEL / CRIS 

  

4ºA VERA    4ºE         SILVANA   

4ºB 
MARIANA    

4ºF 
OTACIANA 

 
  

4ºC HÉLIO 
   

5ºC 
CBM 

DANIELLE/ CINTYA 
  

5ºA LÚCIA 
   

5ºD 
KÁTIA 
CILENE 

  

5ºB ANTÔNIO 
   

5ºE 
ELISÂNGELA   

C.E ANA CLARA 
   

5ºF 
ADRIANA   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROFESSORES SUBSTITUTOS: 
 
 

 
PROFESSOR 

SUBSTITUIDO 

 
KATIA Remanescente 

 
Otaciana Herivelton (Coord. Pedagógico) 

 
Danielle Remanescente 

Marta   

Remanescente ( Interprete DA) 

 
Lúcia Romero Prado (Coord. integral) 

 
Cintia 

 
 

Remanescente ( Interprete DA) 
 
Hélio Juliana (coord.Pedagógica) 

 
Elysraquel Ibiapina Batista Mônica (coord.Pedagógica) 

 
Mariana Elzeni Feitosa ( Supervisora) 

Silvana Irineu Valéria Nunes Magalhães ( diretora) 

 
Rosângela Cléber de Almeida ( Vice-Diretor) 

 
Lilia Rodrigues Dos Santos Alves Abertura de Turma ( Intérprete 

Educacional) 

Antônio 
 Valeria Nunes ( Coord. Pedagógico) 

Adriana Máximo Remanescente 

 

 



 
 
 
 
 

O corpo docente da Escola Classe 206 de Santa Maria desenvolve as atividades previstas pelos 
documentos legais, tais como participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Instituição, tratar 
igualitariamente todos os alunos, sem distinção de qualquer natureza, executar tarefas de registro e 
planejamento pedagógico, conforme legislação vigente, cumprir os dias e horas letivos estabelecidos, zelar 
pela aprendizagem dos alunos, avaliando-os segundo critérios da SEEDF, traçando estratégias de adequação 
curricular e recuperação quando e se necessárias. Cabe ainda aos docentes desenvolver os projetos e 
programas implementados pela Secretaria de Educação, cumprir os prazos legais referentes à vida escolar do 
estudante (diários, relatórios e outros), participar das ações referentes à integração escola-comunidade. 

Além das funções descritas o corpo docente compõe o Conselho de Classe. 
 

CONSELHO DE CLASSE 

 
O Conselho de Classe é um órgão colegiado de professores, cuja principal função é acompanhar e 

avaliar o processo de ensino, educação e aprendizagem. Devem participar do Conselho de Classe, além dos 
professores: o diretor, o Supervisor pedagógico, o coordenador pedagógico, o orientador educacional e o 
representante dos alunos. Outras pessoas participam do Conselho de Classe: representante do Serviço 
Especializado de Apoio à Aprendizagem e da Sala de Recursos, além de outros que se julgar necessários. 

Analisar o rendimento dos alunos e propor mudanças que visem ao melhor ajustamento dos alunos, 
deliberar sobre procedimentos disciplinares, casos de aprovação e reprovação, analisar, discutir e refletir 
sobre a proposta pedagógica da instituição, são as principais competências do Conselho Escolar. 

Soberano para propor mudanças, aplicar recursos e estratégias, o Conselho/comissão contribui de 
modo eficaz para o aperfeiçoamento gerencial, administrativo e docente, a eliminação das causas do 
insucesso escolar, o amadurecimento e retomada do aluno diante de seu próprio rendimento, sempre que este 
não for satisfatório e a busca do aprimoramento. 

O Conselho de Classe/comissão deve proporcionar conhecimento da realidade, reflexão conjunta e 
propostas a serem colocadas em prática, uma vez diagnosticadas as dificuldades encontradas em cada 
período escolar. Nesse sentido, a Escola Classe 206 de Santa Maria, propõe a realização de reuniões 
ordinárias do Conselho ao término dos bimestres escolares do ano letivo. O Conselho de Classe/comissão 
pode ainda reunir-se em caráter extraordinário sempre que algum fato ou necessidade pedagógica justificar 
sua convocação. 

 
Em consonância com a lei 4751, de 7 de fevereiro de 2012, lei que trata do Sistema de Ensino e da 
Gestão Democrática das Escolas Públicas do Distrito Federal: 

Art. 35. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão 
democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, 
havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na escola. 
§ 1º O Conselho de Classe será composto por: 
I – todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição de conselheiros 
natos; 
II – representante dos especialistas em educação; 
III – representante da carreira Assistência à Educação; IV – representante dos pais ou responsáveis; 
V – representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro segmento da educação de jovens e adultos, 
escolhidos por seus pares, garantida a representatividade dos alunos de cada uma das turmas; 
VI – representantes dos serviços de apoio especializado, em caso de turmas inclusivas. 
§ 2º O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, a 
qualquer tempo, por solicitação do diretor da unidade escolar ou de um terço dos membros desse colegiado. 
§ 3º Cada unidade escolar elaborará as normas de funcionamento do Conselho de Classe em conformidade 
com as diretrizes da SEDF. 



 
 
 
 
 
 

VIGILÂNCIA (TERCEIRIZADOS) – Confederal (desde agosto 2015) 
 
Zelam pelas dependências da escola e seus patrimônios no período em que a unidade escolar não está sendo 

utilizada convencionalmente. 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

 
Amaury de Carvalho Junior 
 

 
Vigilância 

 
Jeser Rodrigues dos anjos 
 

 
Vigilância 

 
José Roberto Silva 
 

 
Vigilância 

 
 Paulo Augusto Oliveira 
 

 
Vigilância 

 

COZINHEIROS ( TERCEIRIZADAS) – G & E 
 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

 
Rosa Helena Soares Monteiro 

Cozinheira 

 
Maria Nazaré Rodrigues Da Luz 

Cozinheira 

 
Katia Gambi Dos Santos 

Cozinheira 

 
Possibilitam o oferecimento de lanche aos alunos do Ensino regular, diariamente e almoço aos alunos da 

Educação Integral, respeitando as normas sanitárias, nutricionais e pedagógicas da Secretaria de Educação. 
 
 

 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (TERCEIRIZADOS) – Servegel 
 

Executam o serviço necessário de Limpeza e Conservação das dependências da Escola: 
 
 

NOME CARGO / FUNÇÃO 

 
Adauto Fernandes Vieira Filho 

Conservação e limpeza 



 
 

 
 
Adelaide Jesus da Silva Gomes 

 
Conservação e limpeza 

 
 

 
 
 

Adriana Maria Marques 
Rocha 

 
Conservação e limpeza 

 
Claudenice Figueiredo 

 
Conservação e limpeza 

Genergília Nunes de Sousa  
Conservação e limpeza 

Josimar Almeida  
Conservação e limpeza 

Prícila Vieira de Sousa  
Conservação e limpeza 

Raimunda da Silva Souza               Conservação e limpeza 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

A gestão financeira da escola é realizada segundo orientações próprias da 

Secretaria de Educação. A Escola conta com o Conselho Escolar para discussão, 

aprovação e divulgação dos gastos realizados. Conta ainda com a assessoria de um 

escritório de contabilidade. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Os encaminhamentos administrativos e pedagógicos da Escola Classe 206 de 

Santa Maria estão em harmonia com os princípios da Secretaria de Educação do DF e 

 Conservação e limpeza 

Raquel Bandeira Macedo  
Conservação e limpeza 

Suely de Souza Santos  
Conservação e limpeza 

Tereza da S. Peres  
Conservação e limpeza 

Thainara Aleixo da Silva  
Conservação e limpeza 



 
 

têm como norma de conduta o respeito à LDB, a busca de valores universais, a 

formação do cidadão produtivo e o atendimento às necessidades regionais e locais. O 

trabalho se desenvolve de forma participativa. Cada um exerce com autonomia e 

responsabilidade as atividades inerentes à sua função ao mesmo tempo em que respeita 

e auxilia os demais. O objetivo é a construção coletiva de uma gestão onde o setor 

administrativo exista em função do fazer pedagógico de qualidade e a escola em função 

do aluno, respeitando os princípios e finalidades da gestão democrática ( participação 

da comunidade, o respeito à pluralidade e diversidade, a autonomia da unidade 

escolar, a transparência da gestão, a garantia da qualidade social, a democratização 

das relações pedagógicas e de trabalho, a valorização do profissional da educação.), 

todos explicitados em documentos próprios da SEEDF. 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica da instituição contam 

com momentos privilegiados para acontecerem. 

O mais visível deles, talvez seja o destinado à Avaliação Institucional, previstos 

no calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No 

entanto, diante das propostas de avaliação da Secretaria para o próximo triênio, 

observa-se que outros momentos apresentam-se como propícios ao acompanhamento e 

avaliação da PP. A saber: os Conselhos de Classe, as reuniões ordinárias e 

extraordinárias de pais e mestres. Destacamos os momentos de planejamento coletivo 

dos docentes e de formação continuada.  

PROJETOS ESPECÍFICOS 

A Escola Classe206 de Santa Maria, definiu os projetos e eventos abaixo descritos 

para o ano de 2020 MOMENTO CIVICO 

Realizar o momento cívico, com a execução do hino nacional do Brasil e hino 

do Distrito Federal, uma vez na semana. 

AULA PASSEIO 

Ao longo do ano letivo a EC 206 promove diversas Aulas-Passeios. Os eventos 

e locais são definidos em função das necessidades curriculares das turmas e das 

oportunidades surgidas. Espaços Públicos (Congresso Nacional, Planetário), museus 

e exposições, teatros, cinemas, parques públicos, e outros são considerados para o 

enriquecimento curricular dos estudantes. 



 
 

OBJETIVOS: 

�  Favorecer o diálogo interdisciplinar; 

�  Organizar situações pedagógicas que relacionadas aos conteúdos 

curriculares promovam o desenvolvimento de valores éticos e estéticos, 

proporcionem atitudes que favoreçam o respeito ao próximo, a solidificação 

de amizades, a noção identidade e pertencimento ao grupo e ao espaço 

social; 

�  Favorecer experiências de autonomia e de elaboração conjunta de regras; 

�  Desenvolver atitudes de valorização e respeito à propriedade comum e alheia; 

�  Desenvolver a habilidade de ouvir com atenção, acatar ordem superior 

e explorar variadas fontes de informações; 

�  Desenvolver o respeito à diversidade cultural e natural; 

�  Ampliar e enriquecer outras formas de linguagem, outras formas de pensar e atuar; 

�  Expandir o acervo cultural dos estudantes. 

JUSTIFICATIVA: 

A aula-passeio justifica-se como estratégia metodológica que contempla os 

letramentos, a ludicidade, as múltiplas linguagens; permite ao professor utilizar-se de 

formas diversificadas de ensino-aprendizagem e de avaliação. Ao mesmo tempo, 

explora o prazer intrínseco à ampliação do conhecimento e à convivência. 

É uma atividade voltada para a aprendizagem significativa, desenvolvimento 

dos aspectos afetivo, cognitivo e social e está estruturado para atingir os objetivos 

propostos no PPP e no currículo escolar. 

“Uma aprendizagem significativa está relacionada à possibilidade dos alunos 

aprenderem múltiplos caminhos e formas de inteligência, permitindo aos estudantes usar 

diversos meios e modos de expressão.” (Smole, 2002, p.10). 

As aulas passeios ocorrerão sempre que forem justificados os ganhos 
pedagógicos da mesma. 

ETAPAS: 

�  Planejamento; 

�  Organização e trabalho em sala, construção de regras; 

�  Execução 

�  Desdobramentos pedagógicos; 

�  Avaliação 

 



 
 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A semana de educação para a vida apoia-se na lei n°11.988, de 27 de julho de 2009, 

criada pela Presidência da República, conforme texto abaixo: 

 

Art. 1o Todas as escolas de ensino fundamental e médio da rede pública no País 

realizarão, em período a ser determinado pelas Secretarias Estaduais de Educação, a 

atividade denominada Semana de Educação para a Vida. 

 

Art. 2o A atividade escolar aludida no art. 1o desta Lei terá duração de 1 (uma) 

semana e objetivará ministrar conhecimentos relativos a matérias não constantes do 

currículo obrigatório, tais como: ecologia e meio ambiente, educação para o trânsito, 

sexualidade, prevenção contra doenças transmissíveis, direito do consumidor, Estatuto 

da Criança e do Adolescente, etc. 

 

Art. 3o A Semana de Educação para a Vida fará parte, anualmente, do 

Calendário Escolar e deverá ser aberta para a participação dos pais de alunos e da 

comunidade em geral. 

 

 Art. 4o As matérias, durante a Semana de Educação para a Vida, poderão 

ser ministradas sob a forma de seminários, palestras, exposições-visita, projeções de 

slides, filmes ou qualquer outra forma não convencional. 

 

Parágrafo único. Os convidados pelas Secretarias Estaduais de Educação para 

ministrar as matérias  da Semana de Educação para a Vida deverão possuir 

comprovado nível de conhecimento sobre os assuntos a serem abordados. 

 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

OBJETIVOS: 

 

✔ Mobilizar a comunidade escolar para a reflexão de temas relevantes para a vida em 

sociedade impactando positivamente a vida do indivíduo em desenvolvimento; 



 
 

✔ Criar oportunidades para a formação do cidadão capaz de atuar em sociedade com 

base nos valores de respeito, sustentabilidade e cooperação. 

DESENVOLVIMENTO: 

✔    O calendário escolar da SEEDF define a Semana de Educação para a Vida em 2020 

para o período de 06  a 10 de maio. A EC 206 optou, este ano, por trabalhar com os temas: 

Direitos Humanos, Saúde, Prevenção ao Uso de Drogas e de Acidentes. 

FESTA DA FAMÍLIA 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Festa da Família é um reconhecimento às significativas mudanças que têm 

ocorrido na sociedade e que refletem famílias com as mais diversas configurações 

(organização, práticas, valores, crenças, costumes...). 

Sem descuidar das tradicionais comemorações (Dia dos Pais, das mães...), pois 

mais de 50% de nossa comunidade não é formada por famílias de tradicional 

composição, e sem ferir as individualidades, a Festa da Família, consegue inserir-se no 

espaço escolar acolhendo amplamente a família reconhecida pelo aluno. 

A EC 206 oportuniza à criança a vivência de atividades lúdico-pedagógicas ao 

lado de sua família, fortalecendo os vínculos familiares, resgatando e fortalecendo a 

autoestima. 

Para o Ano Letivo de 2020, a Escola terá sua culminância em 14/09/2020. 

OBJETIVO GERAL: 

Incluir a família como parceira da escola reconhecendo seu papel de prover 

sustento, dignidade e respeito aos seus membros. 

FESTA JUNINA 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Festa Junina da Escola Classe 206 justifica-se principalmente pela relevância 

comunitária com que se apresenta: alunos, pais, professores e demais funcionários 

identificam no evento a oportunidade de fortalecer vínculos de cidadania e afetividade, 

laços de solidariedade, valores de convivência e cooperação; além de vivenciar 



 
 

momentos de ludicidade onde o movimento corporal aliado a músicas populares 

proporcionam alegria. 

Trata-se de um evento pedagógico cultural que possibilita o mergulho de toda 

comunidade escolar num tema de interesse comum. A Festa Junina da EC 206 é, 

portanto, mais uma oportunidade de consolidar no espaço-tempo escolar "outras formas 

de relacionamento e aprendizagens". 

A Festa Junina da EC206 foca-se nos aspectos folclóricos, sem vínculos 

religiosos, buscando o resgate de hábitos, brincadeiras e culinárias do homem do 

campo. A EC 206 afirma a identidade desse homem como sujeito produtor e portador 

de saberes e rejeita enfaticamente os estereótipos que humilham e colocam em ridículo 

essa identidade. Estimula-se, assim, o estar bem vestido e caracterizado de acordo com 

as apresentações de cada grupo/evento mostrado no dia da culminância. 

Faz-se importante destacar que a Festa Junina na Escola Classe 206 não 

objetiva a arrecadação de lucros, tendo em vista que os recursos financeiros recebidos 

pelos sistemas oficiais têm sido muito bem geridos. Os lucros, por ventura gerados, são 

revertidos para a premiação das turmas campeãs na Gincana Junina e subsidiam a 

Semana da Criança, em outubro. 

Em 2020, a realização da Festa Junina ficou definida para o dia 15/06/2020 

 

OBJETIVOS: 

●  Difundir e valorizar parte do patrimônio cultural brasileiro, visto que em 

algumas regiões do Brasil as Festas Juninas só se mantêm vivas e 

acessíveis principalmente pelas ações das escolas nesse sentido; 

● Proporcionar oportunidades de convívio para além das barreiras 

subjetivas de crenças, sexo, etnia e outras; 

● Exibir a produção artística do aluno como forma de estímulo à criança e reforço de 
sua autoestima; 

 

●  Estimular o desenvolvimento do senso de pertencimento por meio de 

atividades cooperativas como gincana, jogos e quadrilha; 

● Constituir-se em momento de recreação comunitária. 

 



 
 

FEIRA CIÊNCIAS 

 

JUSTIFICATIVA: 

A Feira de Ciência da Escola Classe 206 constitui-se em espaço de amplas 

possibilidades de expressão da criatividade; onde é possível congregar o pensamento 

lúdico com práticas interdisciplinares. 

A expansão da autonomia e o desenvolvimento de habilidades por parte de 

estudantes e professores são realidades observadas por ocasião da realização da Feira. 

É um evento, que desafia o trabalho em grupo, estimula o envolvimento do 

estudante em atividades de cunho cientifico com foco no estabelecimento de relações 

entre as áreas de conhecimento do currículo. 

Para o Ano Letivo de 2020, ocorrerá a culminância no dia 03/05/2020. 

 

OBJETIVO: 

Socializar com a comunidade escolar saberes, práticas e experiências construídos ao 

longo do ano. 

Ocorre geralmente no início do segundo semestre do ano com a presença de toda comunidade escolar. 

 

SEMANA DA CRIANÇA 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Semana da Criança insere-se no Projeto Político Pedagógico da escola no 

sentido de concretizar o direito ao lazer infantil, previsto na Declaração dos Direitos da 

Criança, onde prevê-se, ainda, o esforço que a sociedade e autoridades públicas fará a 

fim de que a criança exercite esse direito. 

Para o Ano Letivo de 2020, a culminância ocorrerá no dia: 10/10/2020. 
 

OBJETIVOS: 

Evidenciar os direitos da criança, em especial o 

direito ao lazer infantil; Estimular a autoestima; 



 
 

Propiciar oportunidade de confraternização baseada na 

urbanidade e respeito. Oportunizar momentos lúdicos de 

forma coletiva. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Plenamente financiado pelos lucros colhidos na Festa Junina, a Semana da 

Criança ocorre no mês de outubro, sempre próximo ao dia 12. A semana é constituída 

de atividades lúdicas como passeios, lanches especiais, culminando com uma recreação 

com brinquedos infláveis e camas elásticas. 

Participam da semana todas as turmas da unidade de ensino, motivo pelo qual 

as atividades da semana são pensadas para atender as diversas faixas etárias bem como 

as diferentes necessidades. 

 

 

PROJETO DO LABORATÓRIO INTEGRADO DE INFORMÁTICA 

 

PÚBLICO ALVO: Professores regentes e alunos do 1º ao 5º ano & Projeto Escola Integral 

APRESENTAÇÃO / JUSTIFICATIVA: 

As novas tecnologias vem adquirindo relevância ímpar no cenário social. 

Cotidianamente somos levados a nos apropriar de habilidades e conceitos que, até 

pouco tempo, não faziam parte de nossa realidade A escola, como agente responsável 

pela formação do cidadão, não pode se eximir da responsabilidade de oportunizar ao 

aluno o conhecimento e o manuseio dos recursos tecnológicos de informação e 

comunicação que a escola dispõe. 

Observa-se, no entanto, que muitas vezes, a escola, dispõe do laboratório de 

informática, mas falta ao professor habilidades e tempo para utilizar os recursos do 

laboratório de forma que ele venha a contribuir efetivamente na aprendizagem dos 

alunos. A Escola Classe 206 de Santa Maria entende que a mera posse dos recursos 

tecnológicos existentes, o mero “frequentar o laboratório” não constrói, por si só 

aprendizagens planejadas e significativas. 

 
A escola atende uma turma do Projeto Escola Integral em cada turno, cujo um 

dos pressupostos determina atuação do aluno em situação de distorção junto às 



 
 

tecnologias de informática. 

Da angústia de ver que as tecnologias existentes na escola não estão 

perpassando o currículo, como orienta a SEEDF, é que nasceu o presente projeto. 

OBJETIVO GERAL 

Oportunizar aos educandos o acesso ao uso da informática como prática social, 

além de instrumento facilitador e enriquecedor da aprendizagem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Complementar os conteúdos desenvolvidos em sala com pesquisa, uso de aplicativos e afins, etc; 
 Desenvolver a habilidade de utilizar a internet de forma consciente e responsável; 
 Atuar como mais um referente de inclusão digital na comunidade; 
 Potencializar os recursos tecnológicos existentes na escola em favor da construção das 

aprendizagens; 
 Encampar com sucesso e resultados pedagógicos evidentes, o pressuposto 

determinado no Currículo dos alunos atendidos no Projeto Escola Integral referente à 
atuação do aluno-alvo junto às tecnologias da informação. 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: 

No decorrer do ano letivo serão desenvolvidos projetos para contemplar os temas 

conteúdos e eixos curriculares, selecionados, a partir do Projeto Político Pedagógico. 

O professor e sua classe terá à disposição o laboratório em horário previamente agendado 

e todos os seus componentes para efetivar a iniciação/inclusão dos alunos será disponibilizado 

um profissional para acompanhar a devida utilização dos equipamentos e da sala. O 

planejamento e a execução pedagógica desse momento serão realizados conjuntamente por esse 

profissional e o professor regente, com auxílio da coordenação pedagógica. 

Periodicamente os professores terão oficinas, cuja finalidade é despertar nos professores o 

 interesse em trabalhar com a informática educativa e motivá-los para o desenvolvimento de projetos  

com seus alunos 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPÇÃO DOS 
ALUNOS 

 
 
 
 
ATENDIMENTO 
DOS ALUNOS 
NO 
LABORATÓRI O. 

 
FAMILIARIZAR 
O ALUNO COM 
OS RECURSOS  
PLANEJA DOS; 
DESENVOLVER 
AS 
ATIVIDADES  
PLANEJADAS. 

 
PROFESSO RE    
RESPONSÁ VEL 
PELO 
LABORATÓR IO 
DE INFORMÁTI 
CA,   
COORDENA 
DORA ED. 
INTEGRAL E 
PROFESSO RES 
REGENTES. 

 
SEMANALMEN
TECOM 
HORÁRIO 
AGENDADO, 
CERCA DE 1 
HORA E MEIA 
POR TURMA. 

 
 

�  ATENDER OS ALUNOS NO 
LABORATÓRIO 
DESENVOLVENDO AS 
ATIVIDADES PLANEJADAS 
PREVIAMENTE COM USO DE 
SOFTWARES, JOGOS, 
INTERNET. 

AÇÃO OBJETIVO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
DESENVOLVIMENTO 

DAS AÇÕES 

AÇÃ
O 

OBJETIV
O 

RESPONSÁVEI
S 

CRONOGRAM
A 

DESENVOLVIMENTO 

DAS AÇÕES 

RECEPÇÃO DOS 
ALUNOS 
 
 
 
 
ATENDIMENTO 
AO  
PROFESSOR 

 
FAMILIARIZAR 
O  PROFESSOR 
COM OS 
RECURSOS 
EXISTENTES 
NO    
LABORATÓRIO 
A FIM DE QUE 
OS MESMOS 
POSSAM 
IDENTIFICAR 
NOVAS 
FERRAMENTAS 
QUE 
 
POTENCIALIZE
M O 
TRABALHO 
DESENVOLVID

 
PROFESSORES     
RESPONSÁVEIS 
PELO 
LABORATÓRIO 
DE 
INFORMÁTICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIMESTRALMENT
E, ÀS QUARTAS- 
FEIRAS. 

�  ENCONTROS DOS 
RESPONSÁVEIS 
PELO LABORATÓRIO COM 
OS COORDENAADORES 
PARA     PALNEJAMENTO DOS 
ENCONTROS COM OS 
DOCENTES; 

�  ENCONTRO EFETIVO 
COM OS PROFESSORES 
PLANEJADOS DENTRO DAS 
EXPECTATIVAS E 
NECESSIDADES DO GRUPO; 

�  UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS DISPONÍVEIS 
PREVIAMENTE 
SELECIONADOS. 



 
 

 

 

 

AÇÃO OBJETIVO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA DESENVOLVIMENTO 
DAS AÇÕES 

 
RECEPÇÃ
O DOS  
ALUNOS 
 
 
 
 
RECEPÇÃ
O DOS  
ALUNOS 

 
APRESENTAR O 
ESPAÇO FISICO 
DO 
LABORATÓRIO 
DE 
INFORMÁTICA, 
BEM COMO SUAS 
REGRAS. 

 
PROFESSORE 
RESPONSÁVEL 
PELO 
LABORATÓRIO DE      
INFORMÁTICA, 
COORDENADORA 
ED. INTEGRAL E 
PROFESSORES 
REGENTES. 

 
 
INÍCIO DO SEMESTRE; 
AO LONGO DE UMA 
SEMANA 
COM CERCA DE UMA 
HORA POR TURMA. 

 
 
APRESENTAÇÃO DO 
ESPAÇO FÍSICO; 
LEVANTAMENTO DE 
EXPECTATIVAS DOS 
ALUNOS; 
 CONSTRUÇÃO DAS 
REGRAS COLETIVAS. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Profª. Readaptada; 

Coordenadores e Educadores do Projeto Escola Integral; Professor Regente. 

 

RECURSOS MATERIAIS: 

Computadores; internet; televisão, data show , quando necessário. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Espera-se que o aluno aprenda a utilizar de forma assertiva e autônoma os 

recursos disponibilizados; como instrumentos de apoio à própria aprendizagem e 

de inserção no mundo digital. 

O. 



 
 

AVALIAÇÃO: 

 A avaliação será realizada ao final de cada encontro com os alunos, sendo 

observado o interesse, a participação e o desempenho na execução dos comandos. 

Com os professores, semanalmente, nas coletivas, e ao final dos encontros 

específicos com os docentes. Será avaliada a relevância dos atendimentos no 

alcance dos objetivos propostos. Destacamos que até que o profissional para o laboratório de 

informática seja disponibilizado, o mesmo funcionará com o professor regente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS DE APOIO À APRENDIZAGEM 

PROJETO INTERVENTIVO 

JUSTIFICATIVA 

 

 O Projeto Interventivo visa atender às orientações da Estratégias do Ciclo, ao mesmo tempo que vem 

ao encontro das necessidades identificadas no diagnóstico inicial e ao longo do ano. 

Dessa forma, foi elaborado buscando alternativas pedagógicas que superem as atividades rotineiras e 

repetitivas, priorizando aquelas que promovam a socialização, o auto conhecimento e a autoestima dos alunos, 

dando um novo sentido à atividade de aprender, onde os direitos de aprendizagem sejam satisfeitas 

oportunizando aos alunos a construção do conhecimento. 

OBJETIVO GERAL: 

 

Oportunizar aos alunos do Bloco Inicial de Alfabetização, bem como aos de 4º e 5º anos, em defasagem, 



 
 
idade/série e/ou necessidade de aprendizagem, a apropriação da leitura e da escrita e de outras habilidades 

necessárias à continuidade de sua vida acadêmica, visando os aspectos do desenvolvimento humano: afetivo, 

motor, cognitivo e social, numa perspectiva inclusiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Intervir assertivamente nas dificuldades evidenciadas pelo grupo; 

Oportunizar atividades lúdicas, que possibilitem o envolvimento e a participação ativa do aluno; 

Promover a socialização, levando o aluno a perceber-se enquanto pessoa integrante de um grupo; 

Promover o desenvolvimento de valores essenciais a uma convivência saudável; 

Estimular a comunicação espontânea e o desenvolvimento da linguagem oral; 

Criar alternativas pedagógicas que favoreçam ao aluno o auto conhecimento e a valorização de suas 

habilidades; 

Desenvolver atividades diversificadas que atendam as necessidades específicas dos alunos quanto a 

alfabetização e letramento. 

 

PÚBLICO – ALVO: 

Alunos do Bloco Inicial de Alfabetização e 4º e 5º anos, em defasagem 

idade/série e ou alunos com necessidade de aprendizagem. 

HABILIDADES A SEREM TRABALHADAS: 

 

Produzir e reproduzir textos orais e escritos, individuais e escritos. 

Conhecer e compreender gradativamente o funcionamento do sistema da escrita alfabética. 

Desenvolver atitude de dúvida diante das dificuldades ortográficas; 

Desenvolver atitude de preocupação com a escrita correta das palavras; 

Promover oficinas em atendimento às necessidades das crianças 

Assimilar novos vocábulos. 

Executar jogos dramáticos que enfoquem: o desinibir, o acordar, o expandir e o atuar. 

Produzir textos escritos, observando os aspectos notacionais e discursivos. 

Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da colagem e da construção. 

Socializar-se por meios de jogos recreativos e educativos. 

Preocupar-se com a segurança física própria e alheia nos jogos e brincadeiras. 

Desenvolver as habilidades motoras básicas 

Desenvolver o raciocínio –lógico; 

Desenvolver o raciocínio matemático. 



 
 
Interpretar e produzir escritas numéricas. 

Formular e resolver situações problemas. 

Reconhecer e socializar-se com o outro, percebendo-o como ser integrante e transformador do meio físico e 

social, respeitando e aceitando as suas diferenças. 

 

REAGRUPAMENTOS: 

 

Estratégia prevista para o Bloco Inicial de Alfabetização, que deve incorporar-se à rotina da instituição. 

Visa atender todos os estudantes do Ciclo. Favorece o planejamento coletivo, oportunizando a adequação do 

ensino às necessidades e potencialidades educativas individuais dos alunos, trabalhando de forma 

diversificada e lúdica. 

Os reagrupamentos concretizam a ideia do aluno em ser responsabilidade da escola e não apenas de 

um único professor, integrando o trabalho da instituição educacional, superando os limites da sala de aula, 

possibilitando ao aluno transitar entre diversos grupos, interagindo com todos. 

Reagrupamento intraclasse: 

Atividade realizada no interior da classe. Semanalmente, o professor estará 

desenvolvendo atividades independentes, autodirigidas. As atividades são definidas pelo professor de acordo 

com os objetivos e habilidades a serem trabalhadas de forma diversificada. 

Reagrupamento interclasse: 

Atividades para atendimento aos alunos da mesma etapa ou entre as diferentes etapas, proporcionando 

o intercâmbio entre eles. Todas as segundas-feiras os estudantes são divididos de acordo com o nível 

psicogenético. Cada professor recebe em sua sala de aula, alunos de um único nível, possibilitando fazer 

intervenções eficazes para atingir especificamente a dificuldade de cada educando. 

As atividades trabalhadas no reagrupamento são elaboradas em conjunto por todos os envolvidos no 

processo. Em geral, trata-se de uma sequência didática capaz de atender alunos com níveis distintos de 

aprendizagem. As atividades elaboradas em torno de um mesmo tema são pensadas para cerca de três ou 

quatro encontros. Ao final desse período, que perfazem três ou quatro semanas, procede-se nova avaliação 

dos níveis psicogenéticos dos educandos, para novo reagrupamento. Coordenadores e supervisor pedagógico 

participam ativamente do reagrupamento visando diminuir a quantidade de aluno/professor. 

 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE APOIO À APRENDIZAGEM: 

 

Será realizada na semana pedagógica do inicio do ano letivo vigente e ao longo do desenvolvimento 



 
 
do projeto, como referencial para o planejamento das atividades e para cientificar-se do desenvolvimento das 

competências e habilidades propostas. 

 

RECURSOS HUMANOS 

O envolvimento coletivo será fundamental como suporte técnico e pedagógico ao desenvolvimento do 

projeto, unindo direção, coordenação pedagógica, professores regentes, num trabalho contínuo de interação e 

socialização do estudante. 

 

 

REAGRUPAMENTO DOS ESTUDANTES SURDOS 

UNIDADE DE ENSINO: Escola Classe 206 de Santa Maria 

Eixo: EDUCAÇÃO BILÍNGUE 

OBJETIVO GERAL: Promover a interação entre os estudantes surdos oportunizando a convivência em 

espaços bilíngues. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Viabilizar a participação dos estudantes surdos no projeto de reagrupamento escolar, respeitando suas 

especificidades linguísticas. 

 

AÇÕES: 

 

»Exibição de vídeos em LIBRAS; 

»Exibição de filmes; 

» Realização de oficinas de LIBRAS; 

»Apresentação e exploração dos conteúdos em LIBRAS. 

»Oficina de Literatura em LIBRAS; 

»Oficina de exploração dos processos mentais; 

»Realização de jogos brincadeiras 

 

COLABORADORES: 

 

Professores regentes, professores intérpretes, coordenadores e equipe gestora. 



 
 

 

CRONOGRAMA: 

Semanalmente, ou de acordo com a programação da escola. 

 

AVALIAÇÃO: 

Diariamente por meio da observação, verificação e análise dos resultados obtidos na realização das 

ações. Proporcionar a aquisição da LIBRAS, bem como o acesso aos demais componentes curriculares; 

 

 

 

 

 PROJETO JOGOS DE FUTSAL INTERCLASSE 

 

UNIDADE DE ENSINO: Escola Classe 206 de Santa Maria 

Eixo: EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBJETIVO GERAL: Promover jogo pré-desportivo com enfoque que valoriza e considera aspectos sócio- 

históricos do futsal, como também o contexto em que os estudantes estão inseridos e as aprendizagens motoras 

individuais, independentemente do nível de habilidades que apresentem. 

Objetivos Específicos: Permitir o acesso a práticas esportivas; colaborar para que cada um construa seu estilo 

pessoal de participação e possa, a partir dessas práticas, ter consciência de seu corpo e de sua inserção social 

e ao mesmo tempo ampliar o próprio repertório motor. 

 

 

Regulamentos dos Jogos Interclasse da Escola Classe 206 – ano 2020 

1. Aluno/atleta com suspensão ou altos índices de advertência e indisciplina não participarão dos 

jogos. Todos deverão receber autorização do (a) professor (a) regente para participarem. 

2. O aluno/atleta só poderá participar dos jogos representando a turma a qual estuda. 

3. O aluno/atleta que desrespeitar, falar palavrões ou for indisciplinado durante os jogos será 

automaticamente eliminado da competição. 

4. O aluno/atleta que for expulso ficará suspenso da próxima partida. 

5. Toda equipe deverá ter no mínimo 5 atletas e no máximo 10. 

6. O lateral e o escanteio devem ser cobrados com os pés, o tiro de meta é cobrado pelo goleiro  

com as mãos. 

 



 
 

7.  Os times poderão cometer quantas faltas quiserem, mas a partir da 6° falta será marcado 

um tiro  

 

 

 

PROJETO ENCONTRO COM O AUTOR 

JUSTIFICATIVA 

A realidade atual vem trazendo desafios que fomente nos estudantes a leitura de livros. Aspectos como 

computadores, videogames, TV, o acesso restrito a leitura no núcleo familiar, e a falta de incentivo, têm 

ocasionado pouco interesse para leitura e por conseqüência dificuldades marcantes em relação a escrita e 

compreensão de diferentes gêneros textuais. Faz-se entanto necessário que a escola busque resgatar o valor da 

leitura, como ato de prazer e requisito para emancipação social e promoção da cidadania 

Objetivos Gerais:  

Despertar o gosto pela leitura; Formar leitores; Promover um maior acesso à literatura infantil e a 

cultura escrita 

1º 
Momento 

Apresentaç

ã o da 

Biografia e 

obras de 

autores do 

DF 

Sala  

de 

leitur

a. 

Confor

me a 

grade 

horária 

da sala 

de 

leitura. 

2020 

Outubr 

o 

semana 

da 

leitura 

2º Momento Visitação 

ao 

cantinho 

do autor 

escolhido 

Sala 

de 

Vídeo

. 

Durante 

o 

recreio. 

 



 
 

3º Momento Atividades 

diversas 

que serão 

selecionada

s e expostas 

na 

culminânci

a. 

Sala 

de 

aula. 

Horár

io de 

aula. 

 

Culminânci
a 

Encontro 

com a 

autora/c

há 

literário. 

Pátio   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Educação Especial/ Diretor ia  de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e  Serviço Especial izado de Apoio à Aprendizagem  

 
 

Plano de Ação 2020 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – SRE-S/D.A 

Sala de Recursos Específica  de Surdez e Deficiência Auditiva  
CRE:   Santa Maria  

Unidade Escolar:   Escola Classe 206 de Santa Maria                                                                                      Telefone:3901-6581 

Profissional da Sala de Recursos Especifica S/DA:          Ana Maria Mesquita de Miranda      Matrícula SEEDF: 29.996-0 

                                                                                                Rúbia André da Silva Gois                Matrícula SEEDF:  39.871-3                                   

E-mail:   srda206@gmail.com                                                                                 Celular: 99105-9838/ 99316-5706 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

Profissional Itinerante S/DA: Mônica Oliveira dos Santos                                                  Matrícula SEEDF: 0208.492-9  

E-mail: monicamonisket@gmail.com                                                                      Celular: 99539-5512  

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 



 
 

 

 

PLANO DE AÇÃO SRE-S/D.A – 2020 

Diagnóstico inicial 

A Escola Classe 206 de Santa Maria, situada em Santa Maria Sul oferece atendimento à comunidade na qual está inserida numa 

perspectiva na modalidade de Ensino Fundamental de 9 anos/Anos Iniciais no segundo Ciclo de Aprendizagem (Bloco 1- BIA e Bloco 2 - 

4ºs  e 5ºs anos). A escola incialmente foi nomeada como Escola Classe 02 de Santa Maria, pela resolução 3964 de 16/02/1993 SE/DF, 

sendo o segundo estabelecimento de Ensino entregue a população desta cidade. A partir de 2000 passou-se se chamar Escola Classe 

206. No decorrer desses anos, buscando melhorar as condições de infraestrutura, houveram diversas alterações em sua planta 

original.  Em caráter emergencial e transitório, atendeu diversas modalidades de ensino dentre elas, Educação Infantil, EJA-Educação de 

Jovens e Adultos e Anos Finais do Ensino Fundamental. Em 2007 recebeu estudantes surdos e professores oriundos do Centro de Ensino 

Fundamental 215 de Santa Maria, tornando-se assim, Polo de Surdos/Deficiência Auditiva e também contava com o Atendimento 

Curricular Específico o qual foi extinto em 2015, permanecendo com o atendimento para este público a Sala de Recursos de Específica 

de Surdez/Deficiência Auditiva, o qual foi implementado em 2012. Em 2008 iniciou o atendimento da Sala de Recursos Generalista e do 

SOE- Serviço de Orientação Educacional, sendo que a escola ficou sem este profissional de 2015 até o primeiro bimestre do ano de 2019.  

E em 2009 instituiu a EEAA com a atuação do Pedagogo e por um curto período houve a atuação do psicólogo itinerante. 

De acordo com a modulação vigente, esta Unidade de Ensino iniciou o ano letivo de 2020 com 590 estudantes matriculados, dos quais 61 

são ENEE (Deficiências/TGD-TEA/ Transtornos Funcionais Específicos), perfazendo um total de 32 turmas em atendimentos nos turnos 

matutino e vespertino. Estas turmas estão constituídas em 18 Classes de Integração Inversa; 07 Classes Comum Inclusiva; 06 Classes 

Bilíngue Mediada; 01 Classe Especial;   

Atualmente o Serviço de Apoio desta Unidades de Ensino é composto pela Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, Atendimento 

Educacional Especializado(Sala de Recursos Generalista e Sala de Recursos Específica de Surdez/Deficiência Auditiva) e pelo Serviço 

de Orientação Educacional, no momento, a escola encontra-se  sem o Psicólogo e Pedagogo na EEAA. 



 
 

 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁV

EIS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Mapeamento 
Institucional; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessoria ao 
Trabalho Coletivo 
 
 
 
 
 

Meta 2: 
Estratégias:  
2.8-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 
CNE/CEB nº 2, de 
2001, garantindo 
profissional 
qualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 – Criar 
mecanismos para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 

 
 Conhecer as  

concepções e  
expectativas  dos 
professores  a 
respeito  de sua 
turma e realizar o 
repasse das 
especificidades  
conforme 
Mapeamento   
 
 
 Contribuir com 

reflexões acerca 
dos diversos 
aspectos 
pedagógicos e 
intersubjetivos no 
contexto escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assessorar  à prática 

pedagógica e  
acompanhar o 
processo de ensino 
aprendizagem dos 
estudantes com 
deficiência. 

 
 Escuta Pedagógica  

vislumbrando  
contribuir  com a 
construção de um 
processo  de ensino e 
aprendizagem  
exitosa; 
 
 

 Participar das 
coordenações 
pedagógicas; 
Formação continuada 
do corpo docente 
(vivências  e oficinas 
);Conselhos de 
Classe;  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Intervenção nas 

situações de queixa 
escolar, relacionado 
ao acompanhamento 
especializado aos 
estudantes que se 

 
SEAA/ OE 

AEE-SRG e SRE-

S/DA e itinerante 

S/DA 

 

 

SEAA/ 

OE 

AEE-SRG e SRE-

S/DA e itinerante 

S/DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

AEE-SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

 
 Fevereiro/ 

Março 
 

 

 

 

 

 No decorrer 
do ano letivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Durante do 
ano letivo 

 
 
 
 

 
A Avaliação deste 
Plano de Ação 
deverá ocorrer em 
articulação com os  
autores  de cada 
uma das 
dimensões de 
trabalho, ao final de 
cada bimestre 
letivo, com vistas 
ao 
redirecionamento  
das  ações e 
intervenções 
pedagógicas  que 
assegure /ou 
favoreçam o 
cumprimento dos 
objetivos traçados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

especificidades do 
estudante de forma a 
garantir a qualidade 
do atendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Realizar 

procedimentos de 
avaliação/ 
intervenção ás 
queixas escolares, 
visando conhecer e 
investigar os múltiplos 
fatores envolvidos no 
contexto escolar; 
 

 
 
 
 Realizar orientações 

advindas do 
conhecimento 
pedagógico que 
instrumentalize a 
família na condução 
das questões de seu 
filho; 
 

 Sensibilizar as 
famílias para maior 
participação no 
processo 
avaliativo/interventivo 
tornando-as 
corresponsáveis no 
desenvolvimento e 
aprendizagem de 
seus filhos; 

 
 
 

 
 Promover a inclusão 

do estudante com 
necessidade 
educacional especial 
no ambiente escolar. 

encontram nesta 
situação, ou seja, 
promover intervenções 
no contexto escolar a 
partir das demandas 
originadas pelos 
atores da instituição 
educacional 

 
 Devolutiva (orientação 

ao professor e a 
escola sobre 
procedimentos 
adequados); 

 
 
 Informar a família da 

demanda de queixas e 
apresentar as ações já 
desenvolvidas pela a 
escola e pelo SEAA/ 
 AEE-SRG; SRE/S-DA; 

 
 
 
 Realizar 

Oficinas/encontros 
com as famílias / 
Vivências; conforme 
as demandes 
apresentada; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realizar 

sensibilizações com os 
professores e demais 

 

 

 

 

 

 

AEE-SRE-S/DA e 

itinerante S/D.A 

 

 

AEE- 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

 

AEE- 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

 

 

 

 

 

SEAA/ 

OE 

AEE-SRG/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante o 
ano Letivo; 

 
 
 
 
 

 Durante o 
ano Letivo; 

 
 
 
 
 
 

 Durante o 
ano Letivo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Durante o 

ano Letivo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meta 4: 
Estratégias: 
4.3 – Promover a 
articulação 
pedagógica em rede, 
envolvendo o 
atendimento no 
ensino regular na 
modalidade da 
educação especial 
na perspectiva da 
educação inclusiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 2 
Estratégias: 
2.14 – Reorganizar, 
por meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o trabalho 
pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da 
educação 
 

 
 Sensibilizar a 

comunidade escolar 
quanto ao respeito as 
diferenças; 

 
 Envolver 

efetivamente todos os 
segmentos da 
comunidade escolar 
no processo 
educacional visando 
um desenvolvimento 
integral do estudante 
com necessidade 
educacional especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desenvolver ações 
que promovam a 
mudança de 
conceitos 
historicamente pré-
estabelecidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

servidores da Escola 
Classe 206, para 
construção de um 
trabalho voltado à 
Inclusão dos ENNES 
no ambiente escolar; 

 
 
 Realizar 

sensibilizações com 
todos os estudantes 
da escola primando 
pelo respeito as 
diferenças e 
especificidade de cada 
estudante. 

 
 Promover encontros 

com os 
pais/responsáveis 
pelos estudantes 
regularmente 
matriculados nesta UE 
para realização de 
sensibilizações 

 
 
 
 
 
 
 
 Participar das 

coordenações 
pedagógicas 
realizadas pela 
Coordenação 
Intermediária da 
Educação Especial  

 
 Promover em conjunto 

ações para o 
desenvolvimento da 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

SEAA/ OE 

AEE-SRG/ 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

SEAA/ OE 

AEE-SRG/ 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

 

 

 

AEE- 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

 

SEAA/ 

AEE-SRG/ 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante o 
ano Letivo; 

 
 
 
 
 
 

 
 Durante o 

ano Letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante o 
ano Letivo 
 
 
 
 
 
 

 1º bimestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação será 
formativa e se dará 
por meio da 
observação 
sistematizada, 
realização das 
atividades 
propostas e dos 
registros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanhamento do 
Processo de Ensino e 
Aprendizagem 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.22 – 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.29 – Criar sistema 
de avaliação 
qualitativa do 
desempenho escolar 
que possibilite 
acompanhar de 
maneira democrática 
o desenvolvimento 
do estudante no 
ensino fundamental. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colaborar para que o 
estudante com 
necessidades 
educacionais 
especiais  integre-se 
efetivamente e se 
reconheça como 
agente ativo do seu 
desenvolvimento e 
crescimento. 

 Favorecer maior 
envolvimento do 
estudante na 
realização das 
atividades cotidianas 

Semana Distrital de 
Conscientização e 
promoção da Ed. 
Inclusiva aos alunos 
com Necessidades 
Educacionais 
Especiais. (Lei Distrital 
5.714/2016) 

 
 Realizar Estudos de 

caso para Estratégia 
de Matricula e/ou 
conforme necessário; 

 
 
 
 
 
 
 
 Orientar os 

professores na 
construção da 
Adequação Curricular 
e acompanhar a 
aplicabilidade da 
mesma 

 
 
 
 
 Acompanhar o 

desenvolvimento do 
estudante no contexto 
sala de aula 
observando a 
participação, interação 
e a socialização entre 
os envolvidos. 
 
 

 Viabilizar e garantir 
atendimento conforme 

 

 

 

SEAA/ 

AEE-SRG/ 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

Equipe Gestora 

 

 

 

AEE- 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

 

 

AEE- 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

 

AEE- 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3º bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No decorrer 
do ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 No decorrer 

do ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
. 
2.38 – Garantir o 
atendimento aos 
estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais transitórias 
ou não, segundo a 
Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 
2001, nas salas de 
apoio à 
aprendizagem, 
garantindo a 
presença de 
profissional 
responsável.  

 

 
 
 
 
Meta 5  
Estratégias: 
5.4 – Garantir a 
alfabetização das 
pessoas com 
deficiência, 
considerando as 
suas 
especificidades, 
inclusive a alfabeti-
zação bilíngue de 
pessoas surdas, sem 
estabelecimento de 
terminalidade 
temporal. 

com segurança e 
autonomia 

 
 
 
 
 Complementar as 

habilidades 
desenvolvidas em 
classe regular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Promover a aquisição 

da LIBRAS 
 
 
 
 
 
 

 Oferecer o ensino da 
Língua Portuguesa 
como segunda 
língua. 

 
 
 

a necessidade 
apresentada pelo 
estudante. 

 
 
 
 
 
 Realizar atendimento 

educacional 
especializado aos 
estudantes com 
deficiência. 

 
 Organizar e viabilizar a 

participação dos 
ENEEs nas atividades 
promovidas pela 
UE(pedagógicas, 
festivas, esportivas, 
recreativas e 
extraclasse). 

 
 Buscar e/ou 

confeccionar materiais 
pedagógicos para 
atender a necessidade 
e a especificidade do 
estudante; 

 
 

 Propiciar momentos de 
interação entre os 
estudantes surdos 
e/ou deficiência 
auditiva para 
ampliação do 
vocabulário em 
LIBRAS. 

 
 Utilizar estratégias 

adequadas para 
aquisição da língua 

 

AEE- 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

AEE- 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

AEE- 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

 

AEE- 

SRE-S/DA e 

itinerante S/DA 

 

 

 

 

AEE- 

SRE-S/DA  

 

AEE- 

SRE-S/DA  

 No decorrer 
do ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No decorrer 
do ano letivo 
 
 
 
 
 

 No decorrer 
do ano letivo 

 
 
 

 
 
 

 No decorrer 
do ano letivo 

 
 
 
 
 
 

 No decorrer 
do ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Meta 1:  
Estratégias: 
1.30 – Garantir às 
crianças com 
deficiência, 
imediatamente após 
a entrada em vigor 
deste PDE, nas 
unidades da rede 
pública de ensino, o 
atendimento com 
profissionais 
devidamente 
qualificados e 
habilitados para 
tanto 

 
 
 Contribuir para a 

construção da 
identidade surda 

 
 
 
 

portuguesa como 
segunda língua.   

 
 
 

 Promover atendimento 
aos estudantes da 
Educação infantil com 
surdez/deficiência 
auditiva. 

 
 

 
 
 

  No decorrer 
do ano letivo 
 
 
 
 
 
 

 No decorrer 
do ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

05 de março de 2020 

 

 



 
 

 

PLANO DE AÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE SURDEZ / 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 
 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 

 

 

 
PLANO DE AÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE SURDEZ / DEFICIÊNCIA AUDITIVA 2020               

   PROFESSORA ITINERANTE 
 
UNIDADE DE ENSINO: Escola Classe 206 de Santa Maria, CEF 209 e CED 310 

 
EIXOS 

 
OBJETIVO GERAL 

 

   Orientar e realizar supervisão pedagógica desenvolvida por professor especializado que fazem visitas periódicas às escolas. Viabilizar a 
remoção de barreiras ao desenvolvimento do estudante no processo de aquisição da aprendizagem. 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

S
 D

O
 A

E
E

/D
A

 

 
 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

 

   Ofertar aos estudantes S/ DA um atendimento com a finalidade de garantir –lhes as condições mínimas necessárias ao desenvolvimento 
pleno da aprendizagem. Para tanto, o foco de atuação da itinerância será o estudante, o professor e, quando se fizer necessário, a família. 

AÇÕES 
 

COLABORADORES CRONOGRAMA 

 

 Capitação de estudantes com 
deficiência auditiva; 
 

 Articulação com gestão,  equipe do 
Serviços de Orientação Educacional, 
das Equipes de Apoio à Aprendizagem 
e da Coordenação Intermediária; 

 
 

 Orientar familiares e estudante, quando 
solicitado; 
 
 

  Professor Itinerante, Família, Equipe Gestora, Serviços de 
Orientação Educacional e das Equipes de Apoio à 
Aprendizagem; 
 

 Gestores, Professor Itinerante, Serviços de Orientação 
Educacional e das Equipes de Apoio à Aprendizagem 
Professor intérprete, professor regente; sala de recursos/DA; 

 
 
 

 

 Professor Itinerante, Equipe Gestora, Família;  
 

 

 No decorrer do ano letivo; 
 
 

 

 No decorrer do ano letivo; 
 

 
 
 
 
 

 

 No decorrer do ano letivo; 
 



 
 

 

 Visitas e reuniões nas escolas Pólos; 
 

 
 

 Resolução de conflitos envolvendo 
professor intérprete, estudantes, 
professor regente e professor das salas 
de recursos específica S/ DA; 

 

 Reunião na CRE com Coordenação 
Intermediária e Salas de Recursos; 

 

 Reunião com DIEE (Diretoria de 
Ensino Especial) e GDSAH (Gerência 
de Políticas para Atendimento aos 
Estudantes com Deficiência Sensorial e 
Altas Habilidades)   sobre assuntos 
referentes à Itinerância e discussões 
sobre a reformulação da nova 
Orientação Pedagógica; 

 

 Atendimento aos estudantes; 
 

 

 Confecção de materiais adaptados; 
 

 

 Apoiar a formação continuada dos 
professores;  

 
 

 

 Participar de reuniões de coordenação 
pedagógica nas instituições 
educacionais da área de abrangência de 
sua atuação, para orientar e apoiar os 
professores regentes das classes comuns 
e classe bilíngue mediada; 

 
 

 Professor Itinerante, Sala de Recursos Específica/ DA e 
intérpretes; 

 
 

 Professor Itinerante, Sala de Recursos Específica/ DA e 
intérpretes; 

 
 
 
 

 

 Professor Itinerante, Coordenação Sala de Recursos 
Específica/ DA e família. 
 

 

 Professores Itinerantes de todas as CREs, Diretoria de 
Ensino Especial. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Estudantes que estudantes que estão fora dos Polos; 
 
Estudantes que estudantes que estão fora dos Polos; 
 
 
 

 Professor Itinerante, Professor intérprete, professor regente; 
sala de recursos/DA; 

 

 Professor Itinerante, Serviços de Orientação Educacional e 
das Equipes de Apoio à Aprendizagem Professor intérprete, 
professor regente; sala de recursos/DA; 

 
 

 

 diariamente; 
 
 

 No decorrer do ano letivo; 
 

 
 

 
 
 

 No decorrer do ano letivo; 
 
 
 

 Semanalmente; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Semanalmente; 

 
 

 Semanalmente; 
 
 

 
 

 1º e 2ª semestres; 
 
 

 Semanalmente; 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

   
 
 

AVALIAÇÃO 
 

Diariamente por meio da observação, verificação e análise dos resultados obtidos na realização das ações. 
 

 
 
 
 

 
EIXOS 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 

Promover a inclusão de todos os estudantes em consonância com a perspectiva da educação inclusiva. 

IN
T

E
G

R
A

D
O

R
E

S
 

 S
E

A
A

, 
C

E
E

 e
 o

u
tr

os
 

 
 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

 
 

Sensibilizar a comunidade escolar em relação à convivência harmoniosa no contexto social; 
Desenvolver ações que promovam a mudança de conceitos historicamente pré-estabelecidos. 
 
 
 

AÇÕES 
 

COLABORADORES CRONOGRAMA 

 

 Participação do Festival de 
Atividades Físicas Educativas 
Especiais (FAFEESP) /CEE01 
de Santa Maria; 
 

 Sensibilizações com os pais, 
professores e alunos. 

 
 

 Participação nos conselhos de 
classe; 
 

 Elaboração e colaboração nos 
Estudos de Casos; 

 

 Apoiar a instituição 
educacional nas ações de 

  

 Professor Itinerante, Profissionais do CEE 01 de Santa 
Maria, Monitores, Sala de Recursos Específica S/DA, 
Serviços de Orientação Educacional e das Equipes de 
Apoio à Aprendizagem e Equipe Gestora. 

 

 Professor Itinerante, SEAA; Sala de Recursos Específica 
S/DA e família; 

 

 Professor Itinerante, SEAA; Sala de Recursos Específica 
S/DA e família; 

 

 Professor Itinerante, SEAA; Sala de Recursos Específica 
S/DA, Professor Itinerante; Sala de Recursos Generalista e 
família; 

 

 

 Primeiro semestre; 
 

 
 

 

 Trimestralmente; 
 

 Bimestralmente; 
 

 2º Semestre; 
 

 3º Semestre; 
 

 
 

 No decorrer do ano letivo. 
 



 
 

 

orientação e de preparação 
para acolhimento do estudante 
com necessidades educacionais 
especiais; 

 

 Orientar a direção da 
instituição educacional quanto 
à organização das turmas; 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Professor Itinerante, Sala de Recursos Específica S/DA, 
Equipe Gestora, Serviços de Orientação Educacional e das 
Equipes de Apoio à Aprendizagem; 

 
 
 
 

 Professor Itinerante, Sala de Recursos Específica S/DA, 
Equipe Gestora, Serviços de Orientação Educacional e das 
Equipes de Apoio à Aprendizagem; 

 
 

 
 
 
 
 

 No decorrer do ano letivo. 

AVALIAÇÃO 
 

Diariamente por meio da observação, verificação e análise dos resultados obtidos na realização das ações. 
 

 
                                                                                                   
                                                                                                      Mônica Oliveira dos Santos matrícula:0208492-9 
                                                                                         _____________________________________________________ 

                        Assinatura Profissional do AEE (Professor Itinerante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (OE) -2020 

 
 

   

 

              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

                                       Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

 

 

 
 

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2020 
 

 

CRE: SANTA MARIA 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 206                                                                            Telefone: (61) 39016581 

Orientador(a) Educacional: Elaine Silva Ramos de Souza                                                 Matrícula: 243.176-9 

E-mail: nanane2@gmail.com                                                                                                 Celular: 982400087 

Turno(s) de atendimento: Matutino/Vespertino 

 
 



 
 

 

 
 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

 

           A Escola Classe 206 de Santa Maria, situada em Santa Maria Sul oferece atendimento à comunidade na qual está inserida numa perspectiva 

na modalidade de Ensino Fundamental de 9 anos/Anos Iniciais no segundo Ciclo de Aprendizagem (Bloco 1 – BIA e Bloco 2 – 4º ano e 5º ano). Esta 

UE também é Polo de Estudantes Surdos dos Anos Iniciais. 

A escola incialmente foi nomeada como Escola Classe 02 de Santa Maria, pela resolução 3964 de 16/02/1993 SE/DF, sendo o segundo 

estabelecimento de Ensino entregue a população desta cidade. A partir de 2000 passou-se se chamar Escola Classe 206. Em 2018 a escola completa 

25 anos. 

Ao longo dos anos a escola sofreu diversas alterações na sua planta original buscando melhorar as condições de infraestrutura. A escola também 

atendeu diversas modalidades de ensino tais como Ensino fundamental anos finais, educação infantil e EJA, em caráter emergencial e transitório. 

Em 2007 recebeu estudantes surdos e professores oriundos do Centro de Ensino Fundamental 215 de Santa Maria tornando-se Polo de 

Surdos/Deficiência auditiva e contava com o Atendimento Curricular Especifico. 

Em 2008 iniciou o atendimento do SOE e da Sala de Recursos Generalista. Em 2009 instituiu a EEAA com a atuação do Pedagogo. Em 2012 abriu-

se a Sala de Recursos de Específica de Surdez/Deficiência auditiva. Em 2015 foi encerrado o Atendimento Curricular Especifico. 

Atualmente, a escola conta com 618 estudantes matriculados de acordo com a modulação a seguir: Classe Especial – DI 01; Classe Bilingue Mediada 

05; Classe de Integração Inversa 17; Classe Comum Inclusiva 09, perfazendo um total de 32 turmas. Sendo que 44 estudantes com Deficiências/TGD 

– TEA/ Transtornos Funcionais Específicos; e 08 estudantes na Classe DI. Atualmente a escola acolhe 578 estudantes. Dentre estes, 53 com 

necessidades educacionais especiais, distribuídos entre as 32(trinta e duas) turmas existentes.  



 
 

 

Conta com o Serviço de Apoio formado pela Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, AEE (Sala de Recursos Generalista; Sala de  

 

 

Recursos Específica de Surdez/Deficiência Auditiva) e busca desenvolver a articulação entre os serviços. A escola encontrava-se desde 2015 sem o 

Serviço de Orientação Educacional, apenas em meado do mês de abril essa UE foi contemplada com a chegada de uma Orientadora, porém, continua 

sem o Psicólogo. 

Enquanto Instituição Educacional, a EC 206 tem por objetivo promover e garantir Educação de qualidade, com foco no desenvolvimento de 

habilidades e competências que subsidiem aprendizagem significativa ao corpo discente, na formação do ser consciente de deveres e obrigações, 

valores individuais e coletivos, pautados na solidariedade, fraternidade, cuidados com o Meio Ambiente e Saúde, Ética, Artes, Orientação Sexual, 

entre outros que se fizerem necessários em função de situações inusitadas no decorrer das atividades pedagógicas do ano em questão. 

 

   Para tanto, pensaram-se os seguintes projetos: 

 

- Teatro. 

- Terapia do Silêncio (Eu me escuto). 

- Michaellângelo: Aulas de Desenhos x Pinturas em telas; 

- Patrulha da Amizade. 
 
- Eu Cuido (de mim, do Meio Ambiente, dos meus amigos,etc); 
 
- Todo dia é dia de Gente. 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 
OBJETIVO GERAL: Elaborar ações/projetos que auxiliem o (a) professor (a) na facilitação da aprendizagem do estudante, na aquisição de 

valores para que exerçam sua cidadania de acordo com o versado nos Direitos Humanos, com atitudes pautadas no respeito às diferenças, 

cuidar de si e do Meio Ambiente, da coisa pública, e se desenvolvam como pessoas éticas, que tenham condições para resolverem seus conflitos 

e serem mediadores pacíficos em frente a conflitos alheios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Atender atenciosamente aos chamados dos professores para que, juntos, se elabore ações, projetos e ou estratégias que auxiliem para melhorar 

o desempenho na conduta e na aprendizagem do estudante; 

- Acolher alunos que forem enviados a SOE com muito carinho, atenção e dispensar a devida importância conforme se apresente a “demanda”; 

- Realizar acolhida às famílias para aquisição de dados, informações pertinentes ao histórico de desempenho, aprendizagem e vivências em 

família para que sejam efetivadas ações em conjunto (OE, Equipe Gestora, Sala de Apoio a Aprendizagem, Sala de Recurso Generalista e Sala 

de Recursos Especifica – SRE/DA, professores(as) e famílias), de modo que possibilite à criança, melhorias na interação/socialização com seus 

pares, mais autonomia no desempenho da sua aprendizagem; 

- Promover momentos de interações saudáveis através da Arte (desenhos, teatros, etc.) 



 
 

 

 - Participar das estratégias de acompanhamentos dos estudantes com necessidades educacionais especiais, transitórias ou não, respeitando o 

número de estudantes por sala, de acordo com o disposto pela Resolução CNE/CEB Nº 2, DE 2001 e de conformidade com planejamentos e 

critérios da Equipe de Apoio, 

- Adquirir conhecimentos das concepções e expectativas dos (as) professores (as) com relação a sua turma e o que esperam do Serviço de 

Orientação Escolar.   

 

   
 
 
 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
               Projetos pensados pela Orientação Educacional tem por finalidades contribuir com o aprendizado dos alunos, bem como atrair a comunidade 

escolar para a escola. Também, como tentativas de esforços para promover mais autonomia para os estudantes, proporcionando atividades que 

atendam a interesses e motivem a clientela a mudanças de hábitos, reforço nos valores positivos já conquistados e aquisição de valores ainda novos 

para eles. 

 

 
 
 

 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  



 
 

 

TEMÁTICAS 

 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

(quando) 

 

PARCEIROS 

(com quem?) 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA O.E 

DESENVOLVIDA 

 

- Teatro. 

(Trabalhando Expressão 
Corporal x Cuidados x 

Valores) 

 
Mini Teatros(com 
autorização do 

responsável legal para 

postagens; 

 
Estudantes 

 

1º e 2º Semestres 

 

Voluntário (Escritor e 
Diretor de Projetos 

Assistenciais. 

 

Ação junto aos 
estudantes. 

 

- Terapia do Silêncio 

 (Eu me escuto) – Cuidando das 
Emocões. 

 
Sala Ambiente 

preparada para essa 
finalidade. Atividades 

de relaxamento e 
silêncio mental. 

 
Estudantes Professores. 

 

1º e 2º Semestres 

 

Orientação Educacional, 
Equipe Gestora e 
professores(as). 

 

Ação entre Orientação 
Educacional, Equipe 

Gestora e 
professores(as). 

 

- Michaellângelo: (Aulas de 
Desenhos x Pinturas em 

telas) – Ansiedade. 

 
Estudantes(acompanha

dos pela O.E 
(preferencialmente) 

com Técnicas de 
Desenhos e pinturas. 

 
Estudantes do 1º ao 5º 

ano. 

 

1º bimestre e 2º 
Semestres 

 

Estudantes. 

 

Ação junto aos 
estudantes e professores. 

- Patrulha da Amizade. 
Relacionamento Interpessoal; 
Bullying. 

 
Oficinas x Atividades x 

Palestras que 
promovam 

relacionamentos 
saudáveis entre as 

crianças. 
 

 
Estudantes do 1º ao 5º 

ano. 

 

Quinzenalmente de início, 
adequando conforme 

situações/demandas que 
surgirem durante o ano. 

 

Professores 

Conselho Tutelar, 

Batalhão Escolar. 

 

Ação junto aos 
estudantes e em Rede 

- Eu Cuido (de mim, do Meio 
Ambiente, dos meus amigos,  
da minha família, etc.) 

 
Palestras 
Folders 
Teatro 

Expressões Livres. 

 
Estudantes do 1º ao 5º 
Comunidade Escolar 

Fórum de Santa Maria 
 

 

Bimestral e ou Semestral 
e (Dias Letivos 

Temáticos) 

 

Estudantes, Comunidade 
Escolar, Fórum de Santa 

Maria e Palestrantes 
Convidados. 

 

Ação junto aos 
estudantes, Comunidade 

e em Rede 

 



 
 

 

 
- Todo dia é dia de Gente.

(Respeito as diferenças). 

 
Palestras 
Folders 
Teatro 

Expressões Livres 

 
Estudantes do 1º ao 5º 
Comunidade Escolar. 

 

 

Bimestral e ou Semestral. 

 

Estudantes, Comunidade 
Escolar e Palestrantes 

Convidados. 

 

Ação junto aos 
estudantes, Comunidade 

 
Escritores Mirins 

 
 

Produção de Livro 

 
 

Estudantes do 1º ao 5º 
 

 

Todo o Ano Letivo 

 

 

Estudantes, Professores 
UNIEB/CRE. 

 

Ação junto aos 
estudantes, professores, 

UNIEB/CRE. 

   
Data: ____/____/_____ 

 
          

______________________________________ 
Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 

_____________________________________ 
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula 

Assinatura com carimbo
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