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1. APRESENTAÇÃO 

 Paulo Freire comenta em um dos inúmeros textos que escreveu que: 

―Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possiblidades para sua 

produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender.‖ Esse trecho retrata a escola e sua relação com a 

aprendizagem, nos lembra da importância do protagonismo estudantil e ainda a 

valorização dos sujeitos que aprendem e ensinam nesse ambiente. 

O trecho do texto propõe ainda uma redução na relação de poder no espaço 

escolar quando sugere que todos os sujeitos envolvidos estão na condição de 

ensinar e aprender, fazendo-se necessário a união de todos em prol do sucesso, de 

superar obstáculos, criar estratégias e promover diálogo e transformação.  

A comunidade da Escola Classe 22 é constituída por profissionais, amigos, 

estudantes, professores, funcionários, pais, coordenadores ... cada um cumprindo o 

seu papel para tornar esse lugar cada vez melhor, aconchegante, harmonioso e 

produtor de conhecimento.  

A Proposta Pedagógica para o ano de 2020 reorganizou-se por essa 

comunidade a partir de discussões com profissionais na semana pedagógica, em 

coordenações coletivas e ainda por meio de aplicação de entrevista\questionários 

aos funcionários, pais e estudantes, entendendo que com a participação de todos é 

possível alcançar uma escola cada vez mais democrática e de qualidade. 

O trabalho a ser desenvolvido nesta instituição educacional de ensino no 

corrente ano está, em linhas gerais, apresentado nessa proposta. Os principais 

suportes para sua construção foram os documentos publicados pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e pelo Ministério da Educação 

(MEC), que estão em vigência e as publicações de importantes autores da área 

educacional. 

Destacamos: o Currículo em Movimento da educação básica: Educação 

Infantil, Anos Iniciais e Ensino Especial, as Diretrizes de avaliação educacional, as 
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Diretrizes pedagógicas dos Anos Iniciais, a Orientação Pedagógica: projeto 

político-pedagógico e coordenação pedagógica nas escolas e a Base Nacional 

Comum. 

 O histórico da escola, o diagnóstico da realidade da comunidade escolar, a função 

social e os princípios orientadores das práticas pedagógicas, os objetivos, as 

concepções teóricas da organização do trabalho pedagógico, das práticas e 

estratégias de avaliação, bem como da organização curricular e do trabalho 

pedagógico da escola estão contempladas neste documento e foi fruto de pesquisa, 

estudo e discussão entre equipe gestora, professores, funcionários, estudantes e 

pais desta unidade de ensino. São apresentados também o plano de ação da 

coordenação pedagógica, do Serviço de Orientação Educacional (SOE), Equipe de 

Apoio à aprendizagem e Sala de Recurso. 

 Para concluir, o plano de ação para implementação da PP e o modo como será o 

acompanhamento e avaliação da mesma e ainda as referências bibliográficas. Nos 

apêndices, será apresentado o modelo das fichas utilizadas nas entrevistas. 

 De acordo com a afirmação de Vasconcelos (2008), almeja-se que uma proposta 

pedagógica tenha como princípio participação coletiva, consciência pedagógica e 

social e, sobretudo autonomia garantindo que não se torne um documento 

engavetado para cumprir protocolo, mas sim um ―instrumento teórico-metodológico 

para a transformação da realidade‖ . 

2. HISTÓRICO 

2.1 Constituição Histórica 

A Escola Classe 22 do Gama iniciou suas atividades em 18 de agosto de 

1971, sob a direção da professora Nilce Braga Coelho. Atendeu Educação Infantil, 

Anos Iniciais e Educação de Jovens e Adultos, essas modalidades de ensino 

estavam divididas nos três turnos: matutino, vespertino e noturno. 

Em 2004 a escola deixou de oferecer ensino noturno dedicando-se somente 

aos turnos matutino e vespertino. 
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Ao longo de mais de quarenta anos a escola recebeu apenas serviços de 

manutenção emergenciais, ficando a desejar com relação à estrutura, parte elétrica 

e hidráulica, isso acarretou infiltrações, rachaduras, vazamentos e inundações o que 

prejudicava o trabalho nos períodos de chuvas, o grupo de funcionários unidos ao 

conselho e à comunidade escolar resolveram iniciar uma mobilização em busca da 

reconstrução da escola uma vez que esta já era uma determinação do Ministério 

Público no ano de 2011. 

Durante esse período o grupo tornou-se mais coeso e participativo, 

entendendo as necessidades do coletivo e compreendendo a importância do papel 

de cada um na instituição para lutar pela construção da escola já prevista e 

orçamentada. 

No ano de 2013, por consequência da mobilização da comunidade e 

debilidade da estrutura do prédio, já constatada em anos anteriores pelos órgãos 

competentes, a escola foi transferida de local enquanto aguardava a reconstrução 

da nova sede. Foi estabelecida no prédio da Coordenação Regional de Ensino do 

Gama há mais ou menos 5 quilômetros do local de origem. 

A infraestrutura desse novo local deixou a desejar em todos os aspectos visto 

que se encontrava em instalações provisórias e improvisadas, portanto não havia 

áreas de recreação e salas adequadas. Os profissionais procuraram adaptar-se às 

adversidades, para realizar o trabalho, ajustando suas ações à realidade com o 

compromisso de melhorar a qualidade. 

A mudança serviu para fortalecer os laços entre todos bem como definir os 

papéis e responsabilidades, principalmente dos profissionais.  A comunidade 

também se fortaleceu e participou de todas as manifestações em favor da 

construção, apoiando as decisões, vivenciando e enfrentando as dificuldades. 

Nesse período (2013 e 2014) a escola participou do Projeto Mediação de 

Conflitos coordenado pela Universidade de Brasília (UNB) com apoio do Serviço de 

Orientação Educacional desta IE que possibilitou uma reflexão e tomada de decisão 

a partir da cultura de paz envolvendo estudantes e profissionais da escola como um 

todo a fim de superar os obstáculos e promover uma educação transformadora. 
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A orientação transformadora, segundo Bush e Folger, está vinculada à visão 

referencial do mundo, ou seja, o foco dessa mediação não é satisfazer necessidades 

individuais (concepção individualista do mundo) nem buscar o bem-estar coletivo 

(visão orgânica do mundo), mas promover a transformação das partes envolvidas no 

conflito (BUSH e FOLGER 2004, p. 349-352). 

O projeto de mediação também possibilitou o estabelecimento de uma 

relação profissional de respeito, valorização e participação na construção coletiva. 

Partiu-se do pressuposto que todos os trabalhadores em educação deviam ter o 

objetivo de resgatar a qualidade do ensino e promover um ambiente mediador. 

As ações pedagógicas foram definidas pelo coletivo, onde as prioridades 

foram delimitadas, definidos os resultados desejados e realizados momentos de auto 

avaliação, num processo avaliativo de reflexão-ação-reflexão dando sentido ao 

trabalho. 

Em abril de 2015, após dois anos em instalações provisórias, a escola 

retornou ao local de origem, com prédio reconstruído e espaço amplo.  

O trabalho a partir da mediação foi se aprimorando e em 2017, como 

implementação ao projeto foi elaborado o Projeto ―Amigos do Recreio‖ com 

estudantes do 5º ano como protagonistas e em 2019 o Projeto Força Substantivo 

Feminino. 

Tais projetos (Mediação de conflitos, Amigos do Recreio e Força Substantivo 

Feminino) constam com maiores detalhes na parte de projetos específicos e ainda 

ao longo desta Proposta Pedagógica, visto que se almeja tornar a Escola Classe 22 

do Gama uma escola referência em mediação. 

2.2 Caracterização física  

Localizada na entre quadra 33/39, área especial do setor central, a EC 22 

apresenta boa estrutura física, quadra de esportes, sala de reforço, de leitura, pátio 

e salas de apoios. Os espaços destinados às salas de aula, respectivamente nos 

turnos matutino e vespertino, são: 
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o Sala EI 1  1° Período A e 1º ano B 

o Sala EI 2   2º Período A e 1º ano C 

o Sala EI 3  1º ano A e 1º ano D 

o Sala 01   2º ano A e 2º ano D 

o Sala 02  2º ano B e 2º ano C 

o Sala 03  3º ano A e 3º ano D 

o Sala 04 3º ano B e 3º ano F 

o Sala 05  3º ano B e 3º ano E 

o Sala 06  4º ano A e 4º ano D 

o Sala 07  Reforço escolar 

o Sala 08  5º ano C e 5º ano E 

o Sala 09  5º ano B e 5º ano D 

o Sala 10  5º ano A e 4º ano E 

o Sala 11  4º ano C e 5º ano  D 

o Sala 12 4º ano B e Classe Especial 

 

As salas EI 1, EI2 e EI3 possuem banheiros; todos com 2 boxes contendo vaso 

sanitário e lavatório. 

Além das salas de aulas existem outros ambientes que promovem o 

fortalecimento do trabalho pedagógico como: Sala de leitura: utilizada semanalmente 

por alunos e professores, nesse ambiente, há horários definidos para a utilização 

desse espaço.  

Há laboratório de informática, onde o/a professor/a leva sua turma em um horário 

definido por meio de um cronograma no qual são apresentados aos alunos 

atividades/jogos vinculados aos conteúdos ministrados em sala de aula. Esse 

espaço é reservado para atuação de um professor que atenda nos dois turnos as 

turmas de 1º ao 5º ano, mas nesse momento há ausência desse profissional. 

A sala 7 foi organizada para funcionar reforço escolar e projetos interventivos. 

A parte administrativa da escola está composta pelos seguintes ambientes: 

o 1 secretaria 

o 1 direção  

o 1 sala de apoio administrativo 
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o 1 banheiro masculino (servidores) 

o 1 banheiro feminino (servidores) 

o 1 sala de professores  

o 1 copa 

o 1 coordenação com serviço de mecanografia 

o 1 guarita 

o 1 depósito para guardar material pedagógico 

o 1 depósito de gás 

2.3 Da organização das turmas 

Observa-se que a SEEDF segue as orientações da LDB e a escola adotou o 

sistema de ciclos de aprendizagem. Assim o ensino fundamental de 9 anos está 

dividido em 2 blocos: Bloco I – BIA ( 1º, 2º e 3º ano) e Bloco II (4º e 5º ano). 

A escola atende atualmente aproximadamente 536 estudantes, todos 

regularmente matriculados em um dos dois turnos: matutino e vespertino. São 28 

turmas do Ensino Fundamental de 09 Anos, distribuídas entre Educação Infantil, 1ºs, 

2ºs, 3ºs, 4ºs e 5ºs ano, e uma Classe Especial.  

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

do vespertino de 13:00 às 18:00 horas, cabe lembrar que os portões são abertos 10 

min. (dez minutos) antes do final de cada turno para liberação de alunos 

acompanhados pelos pais, responsáveis ou pessoas devidamente autorizadas. Essa 

dinâmica colabora com a segurança dos estudantes no sentido de facilitar a saída 

dos mesmos sob a supervisão do professor em sala de aula. 

  Em 2020 dispõe de 14 salas de aula e uma de reforço escolar. A escola 

atende 28 turmas em três modalidades: Ensino Especial, Educação Infantil e Ensino 

Fundamental- anos iniciais, divididas em dois turnos conforme estratégia de 

matrícula do ano corrente. 

 As turmas são formadas pelo grupo de professores de cada ano orientados 

pela equipe pedagógica. São heterogêneas no que cerne ao gênero, níveis de 

aprendizagem, econômico e social. 
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Das 28 turmas citadas, 13 são turmas de integração inversa e 08 classes 

comuns inclusivas, 1 classe especial e 6 classes regulares, conforme quadro a 

seguir: 

Educação Infantil:  

o Duas turmas no turno matutino 1º Período A e 2º Período A  

Ensino Fundamental 

o 1º Ano: 1 turma no turno matutino 1º A  e 3 turmas no turno vespertino 1º B, 1º C 

e 1º D 

o 2º Ano: 2 turmas no turno matutino 2º A e 2° B e 2 turmas no turno vespertino 2º 

C e 2º D 

o 3º Ano: 3 turmas no turno matutino 3º A,  3° B e 3º C e 3 turmas no turno 

vespertino 3º D, 3º E e 3º F. 

o 4º Ano: 3 turmas no turno matutino 4º A, 4° B e 4º C e 2 turmas no turno 

vespertino 4º D e 4º E 

o 5º Ano: 3 turmas no turno matutino 5º A,  5° B e 5º C e 2 turmas no turno 

vespertino  5º D e 5º E. 

 

Ensino Especial 

o 1 turma de classe especial no turno vespertino 

2.3 Dados de identificação da Instituição e Gestão escolar 

o Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação 

o CRE: Coordenação Regional de Ensino do Gama 

o CNPJ: 00.394.676/0001-07 

o Endereço: Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar 

o Email: se@se.df.gv.br 

o Data da fundação: 17/06/60 

o Utilidade Pública: Oferecer recursos para a viabilização da Educação Formal. 

o Secretário: Júlio Gregório 

o Unidade Escolar: Escola Classe 22 do Gama 

o Endereço: E/Q 33/39 Setor Central  

mailto:se@se.df.gv.br
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o Telefones: 39018120  

o Email: ec22.cregama@gmail.com 

o CRE: Gama 

o Turnos de funcionamento: Matutino e Vespertino 

o Modalidades de Ensino: 

 Educação Infantil (04 e 05 anos) 

 Educação Especial 

 Ensino Fundamental de 09 anos (1º ao 5º ano) 

o Equipe Gestora: 

 Diretora: 

 Karla Cristina Meneses do Nascimento                                     Matrícula: 31487-0 

Vice-Diretora:  

Josefa Josiene Nascimento                                                       Matrícula: 66934-2 

 Supervisora Pedagógica:  

Susiamara Gonçalves dos Santos                                            Matrícula: 219190-X 

 Chefe de Secretaria:  

Carlos Ulisses Moura  Neves                                                    Matrícula: 219725-1 

 Coordenadores Pedagógicas: 

Emília Sousa Costa do Nascimento                                         Matrícula: 26677-9 

Elisangela Aparecida Dantas                                                    Matrícula: 210977-8 

Ilson de Holanda Cavalcante                                                    Matrícula 48914-X 

Vanessa Alves Maciel  Fernandes                                            Matrícula 239119-8 
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 Dos Profissionais Atuantes

1 diretor e 1 vice-diretora 

1 supervisora pedagógica 

1 chefe de Secretaria  

2 professores de Sala de Recursos 

4 professores – coordenadores (2 

readaptadas) 

2 professoras readaptadas em 

atendimento na sala de leitura 

2 professoras readaptadas de apoio 

pedagógico 

14 professores regentes no turno 

matutino 

14 professores regentes no turno 

vespertino 

01 professore da Portaria 259 em 

regime de 20hs/semanal 

1 monitor 

5 educadores sociais 

1 merendeira 

1 merendeira readaptada 

Não há agente de portaria 

5 auxiliares de educação em apoio 

2 vigias da SEEDF 

1 professor de Ed. Física do Programa 

CID 

1 orientadora educacional 

1 pedagoga da Equipe de Apoio à 

Aprendizagem 

 7 servidores terceirizados responsáveis 

pela limpeza, da empresa privada 

Interativa 

2.4 Atos de Regulação da Instituição Educacional  

Como espaço de convivência que favoreça o exercício da cidadania, a Escola 

Classe 22 como tantas outras IEs, possuem formas de sistematização, normas e 

procedimentos que não são meros aspectos formais, mas mecanismos de 

organização interna. Esses mecanismos são facilitadores e colaboram com a 

disciplina e dinâmica escolar. 

Tais normas foram criadas pelos grupos de professores, apresentadas, 

discutidas e aprovadas pelo Conselho Escolar desta instituição. Consta da agenda 

escolar do estudante e é apresentada aos pais na 1ª reunião do ano letivo ou 

sempre que houver necessidade. Segue resumo do referido informe: 

1- Saída antecipada 
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Considerando a Lei nº 9.394/96, em seu artigo 24, inciso I que diz que ―A 

Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com 

as seguintes regras – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar...‖ orienta-

se às famílias que evitem retirar o aluno da escola antes do término da aula. 

Caso seja necessária a saída antecipada os pais/responsáveis devem 

solicitar a saída à direção da escola por meio de preenchimento da ficha individual 

do aluno. Caso o pai/responsável não esteja presente, o aluno somente será 

autorizado a se ausentar da escola se estiver acompanhado de um maior de 18 

anos. 

 

2- Uniforme 

O uso do uniforme é obrigatório, é importante para a identificação do aluno da 

instituição de ensino, todos deverão comparecer às aulas uniformizados. Casos 

específicos devem ser comunicados à direção da escola para providência.  

 

3- Medicamento 

Quando o aluno não se sentir bem durante o período de aula, a escola fará 

contato por telefone para que um responsável possa buscá-lo. A escola não 

administra medicação.  

 

4- Brinquedos 

Alguns brinquedos não serão permitidos na escola: patins, patinetes, skates, 

skatênis, jogos que incluam objetos cortantes que possa provocar acidentes.  

Não serão permitidos ainda, objetos de valor como: ipods, mp3, celulares e 

walkman, pois a escola não se responsabilizará por perdas ou danos.  

5- Tarefa de casa 

A tarefa de casa é um complemento das atividades realizadas em sala de 

aula, a frequência dessas tarefas é definida pelo professor regente da turma. É 

importante incentivar a autonomia do aluno e desenvolver hábito de estudo, portanto 

devem ser realizados e entregues na data estipulada pelo professor, 

Os pais/responsáveis serão informados por meio da agenda caso a tarefa não 

seja realizada e o mesmo deverá dar ciência ao fato. 
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6- Lanche 

O cardápio semanal fica disponível no quadro da cantina e na portaria da 

escola, podendo sofrer alterações. Casos de alergias ou intolerância a algum 

alimento deverão ser comunicados à direção com apresentação de laudo médico 

para providências.  

7- Passeios e eventos 

Serão realizados mediante autorização dos responsáveis e os alunos deverão 

estar devidamente uniformizados. 

A previsão dos eventos referente às datas comemorativas e aos passeios 

será entregue aos pais com antecedência. 

8- Reuniões 

Serão realizadas bimestralmente, ou quando necessário pela direção, 

coordenação e professores regentes. Será indispensável a presença dos pais e/ou 

responsáveis para tomarem conhecimento do trabalho realizado e verificarem o 

desenvolvimento do aluno.  

Caso haja necessidade dos pais/responsáveis, conversarem com os 

professores regentes, estes deverão agendar um horário em turno inverso ao turno 

de aula do aluno.  

9- É vedado ao aluno: 

 Portar celular, cartinhas, maquiagem, objetos de valor, substâncias que 

representem perigo à saúde, segurança e integridade física do mesmo ou de 

terceiros. 

 Promover dentro da escola, campanha ou atividades sem prévia autorização da 

Direção. 

 Impedir colegas de assistir às aulas ou participar das atividades escolares 

promovidas pelo corpo docente. 

 Palavras agressivas, obscenas para com os colegas e demais funcionários da 

escola (direção, professores, servidores, portaria, cantina, vigias...). 

 O aluno que desobedecer às normas disciplinares está sujeito a sofrer 

penalidades, que serão aplicáveis a cada caso, conforme a gravidade e/ou 

reincidência. Serão aplicadas as seguintes sanções:  

 Advertências orais pelo professor, coordenação, orientação e/ou direção ; 
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 As advertências escritas somente serão administradas pela direção e/ou 

SOE (Serviço de Orientação Educacional)... três advertências escritas, com 

exceção de agressão física, sofrerá suspensão de até três dias com tarefas 

escolares conforme o caso; 

 Casos informados de agressão física receberão suspensão com realização 

ou apresentação de trabalhos sobre temas sugeridos pelo SOE e/ou 

direção; 

 Transferência do aluno por comprovada inadaptação ao regime escolar. 

As sanções podem ser aplicadas gradativamente, ou não, dependendo da 

gravidade ou reincidência da falta.  

Cabe lembrar que a escola prima pela mediação dos conflitos e cria um 

espaço de diálogo participativo, esse espaço convida os envolvidos a refletirem e 

discutirem toda e qualquer proposta apresentada podendo, dentro da legalidade, 

alterá-la. 

Conforme comenta Freire, ―O diálogo instaura a confiança entre os seres 

humanos, rompe silêncios e implica um pensar crítico sobre si, a coletividade e a 

realidade conflituosa – diálogo problematizador‖. (FREIRE, 2005, p. 90 a 96) 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

3.1. Perfil das famílias 

 A Escola Classe 22 está inserida num contexto em que os pais e 

responsáveis pelos alunos são em sua maioria moradores do Gama, porém boa 

parte reside em municípios do estado de Goiás como Novo Gama, Pedregal e 

Valparaíso. Percentualmente os estudantes da Classe Especial e do 3º ano são, dos 

que moram no Goiás, em maior número. 

As famílias exercem atividades diárias variadas, porém os mais citados com 

relações aos pais relataram que trabalham como  autônomos, serviços de portaria e 

serviço militar e as mães em serviços públicos variados, diaristas e boa parte 

trabalha em casa.  
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A grande maioria possui residência própria, boa parte alugada ou cedida, 

conforme mostra o gráfico a seguir. 

 

                                Figura 1 Resultado de pesquisa aplicada aos pais 

 

                               Figura 2 Resultado de pesquisa aplicada aos pais 

A religião que predomina entre as famílias é a evangélica, seguida da 

católica, porém outras declararam não professar nenhuma religião ou participar de 

outras não citadas na entrevista.  

 

 

                                       

                                                   

 

                                                Figura 3 Resultado de pesquisa aplicada aos pais 
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A escolaridade em sua maioria refere-se ao Ensino Médio, ressaltando-se que 

as mães são mais escolarizadas que os pais, o que poderia favorecer o 

acompanhamento dos seus filhos nas tarefas escolares. A maioria se dispõe a 

participar das reuniões e ajudar nas tarefas de casa. 

O número daqueles que se declararam não alfabetizados ou apenas 

alfabetizados precisa ser considerado, visto que nos anos iniciais muitos estudantes 

ainda precisam da orientação de um adulto para realizar as tarefas. 

 

                                                Figura 4 Resultado de pesquisa aplicada aos pais 

A maior parte das famílias sobrevive com um ou até três salários mínimos, 

mas tem acesso à internet e equipamentos eletrônicos variados.  

Atualmente poucos possuem telefone fixo, mas praticamente todos possuem 

aparelho celular. A condição financeira da maioria das famílias permitiu a 

implantação da Associação de Pais e Mestres (APM), a partir do ano de 2018. A 

sugestão surgiu em uma reunião do conselho escolar onde a demanda foi 

apresentada e aprovada.  Na primeira reunião de pais o valor da contribuição 

mensal voluntária ficou fixado em cinco reais por família. 
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                                              Figura 5 Resultado de pesquisa aplicada aos pais            

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Perfil dos estudantes 

A EC 22 possui matriculados quinhentos e trinta e seis (536) estudantes nos 

turnos matutino e vespertino em 2020. São estudantes oriundos da creche PAX que, 

normalmente permanecem na escola até completarem o 5º ano e tantos outros que 

vieram pelo 156 ou remanejados de outras instituições públicas e privadas. Neste 

ano, a escola efetivou mais de 100 (cem) novas matrículas, o maior número 

concentrou no 1º e 3º ano. 

A faixa etária dos estudantes está compreendida entre 4 e 14anos. Em sua 

maioria são estudantes alegres, participativos e apresentam disposição para 
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  Figura 7 Ilustração do estudante do 1º Ano  Figura 8  Ilustração do estudante do 2º Ano 

aprender e brincar. Obedecem às normas de boa convivência e colaboram para 

tornar o ambiente cada vez mais harmonioso. 

Possuem uma visão positiva da escola e sentem-se acolhidos por ela. Em 

entrevista realizada por amostragem em todas as turmas, declararam o que mais 

gostam, o que não gostam e ainda o que falta no local onde estudam.  

As crianças da Educação Infantil e do Bloco Inicial de Alfabetização (1º e 2º 

anos) manifestaram suas preferências por meio de desenhos e conversas com a 

coordenação pedagógica, apontaram ainda o que não gostam e o que falta na 

escola. 

Quanto às preferências as crianças comentaram que gostam da quadra, de 

fazer amizades, de estudar e do parquinho. Não gostam de correria no recreio e 

brigas entre os colegas, além disso, comentaram que na escola falta respeito entre  

os colegas. 

                

 

 

 

 
Figura 9 Ilustração do estudante do 2º Ano 
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Já os estudantes do 3º, 4º e 5º ano se pronunciaram por meio de um 

questionário escrito onde avaliaram vários segmentos e atividades realizadas na 

escola, foram entrevistados 44 estudantes dos dois turnos.  

Consideraram em sua maioria que os serviços oferecidos na escola, bem 

como o trabalho da direção, dos professores e da coordenação pedagógica são 

excelentes. O recreio e a quadra de esportes é o momento mais apreciado por eles 

e pronunciaram o desejo de ter o tempo dessas atividades ampliado.  

Comentaram sobre a necessidade de ter um lanche mais variado e de 

melhorar a limpeza dos banheiros, mas ainda assim consideraram o serviço 

oferecido de qualidade.  
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Também responderam a respeito do que mais gostam, não gostam e o que 

falta na escola. Suas maiores preferências foram o laboratório de informática, as 

visitas pedagógicas e as festas, a sala de leitura, e o basquete, de um modo geral 

relataram que não há do que não gostar, poucos declararam não gostar da gritaria e 

correria no recreio, mas que não querem deixar de ir.  Apontaram ainda que o 

recreio e o tempo da quadra poderiam ser mais extensos, o lanche poderia ser mais 

variado e ter mais passeios. 

Os estudantes demonstram interesses e necessidades diversas que nos 

coloca diante do desafio de atendê-los a partir de uma Educação Integral proposta 

pela SEEDF e também de respeitar as diferenças e incentivar o processo de 

inclusão na escola. 

Nesse contexto, evidenciam-se outras fragilidades como a insuficiência das 

verbas recebidas do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal por meio do 

Programa de Descentralização Financeira – PDAF – e do Programa Dinheiro Direto 

na Escola – PDDE, diante das despesas e necessidades da escola; a qualidade do 

lanche que é oferecido aos alunos, a falta de jogos e de brinquedos para recreação, 

entre outros. 

Quanto à aprendizagem, o desenvolvimento dos estudantes foi evidenciado 

por meio dos diagnósticos iniciais. Foram realizados testes da psicogênese, provas 

e atividades para esse fim, os resultados serão apresentados nas estratégias de 

avaliação deste documento. 

3.3 Perfil dos Professores/Carreira Magistério  

 A EC22 possui 28 professores regentes em sala de aula, desses, 17 são 

efetivos e 11 temporários, convocados para suprir as carências dos gestores e 

coordenadores pedagógicos. Conta com 4 coordenadores pedagógicos (dois 

readaptados), dois profissionais para sala de leitura, um profissional de Ed. Física 

que atua no Projeto de Iniciação ao Desporto (CID) e atualmente não há profissional 

atuante no laboratório de Informática. 
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 O perfil desses profissionais foi traçado a partir de um questionário online 

objetivo com espaço para comentário nas questões avaliativas de cada setor. Houve 

38 respondentes dos 41 enviados. As principais informações coletadas serão 

apresentadas em gráficos e/ou descritas. 

 A maioria dos professores residem em casa própria ou apartamento no 

Gama-DF, o que facilita a locomoção até à escola, possuem renda maior que 5 

salários mínimos e frequentam ambientes variados como shoppings, cinemas e 

supermercados. 

 

 

 

 

 

  

A religião predominante é a evangélica, seguida da católica.  Apenas três dos 38 

professores relataram não participar de uma religião específica. 

 

  

 

 

 

 

Figura 14 Residência dos professores 

Figura 15 Religião praticada pelos professores 
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O curso de Pedagogia, exigido e recomendado para o trabalho com os 

estudantes das modalidades de ensino ofertados nesta UE, foi cursado por todos os 

professores, 71% já possui especialização e a maioria possui mais de 10 anos de 

experiência em sala de aula. Esses fatos associados vêm contribuindo para um 

trabalho pedagógico com mais qualidade. 

 Nessa oportunidade os professores puderam ainda avaliar setores e serviços 

oferecidos na escola e considerou, em sua maioria, que o serviço de limpeza 

oferecido pela Empresa Interativa é excelente, o lanche é bom e a gestão escolar foi 

avaliada em sua maioria como excelente. 

3.4 Perfil dos Servidores/Funcionários  

A escola possui um total de 18 funcionários, sendo que 3 são readaptados e 

apresentam problemas de saúde constantemente. Esses funcionários estão 

distribuídos entre os serviços de portaria, limpeza, cantina e no atendimento aos 

estudantes com necessidades especiais.  

O atendimento na portaria da escola é realizado por 2 servidores concursados 

e readaptados. Os serviços são realizados com certa dificuldade considerando a 

faixa etária, o número dos alunos atendidos e a limitação desses servidores. Porém 

os mesmos estão dispostos a colaborar com o que é possível e foram bem avaliados 

pela comunidade. 

  O serviço de Conservação e Limpeza conta com 7 funcionários terceirizados 

da empresa Interativa. Esses funcionários iniciaram suas funções em abril de 2018 e 

têm prestado com eficiência seus serviços sendo reconhecidos por outros setores da 

escola e também pelos estudantes, que em maioria avaliaram como excelente. 

Na cozinha trabalham duas merendeiras concursadas, sendo uma readaptada 

com autorização para a função, esse número é insuficiente considerando a 

quantidade de estudantes, lanche e utensílios, mesmo com as dificuldades realizam 

o serviço com responsabilidade e cuidado.  

A secretaria escolar conta apenas com um chefe, embora a modulação 

vigente autorize um apoio técnico. 
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Figura 16 Habitação dos funcionários/servidores 

Figura 17 local onde moram os funcionários/servidores 

Para auxiliar no trabalho com os estudantes com necessidades especiais, 

contamos ainda com 1 monitor e 4 educadores sociais. Esses profissionais auxiliam 

na higienização e acompanhamento desses estudantes em situações diversas do 

dia a dia. Considerando o número de estudantes com necessidades especiais e/ou 

transtornos o número de educadores sociais voluntários é insuficiente e prejudica o 

atendimento adequado aos estudantes. 

O perfil desses profissionais foi traçado a partir de um questionário online 

objetivo com espaço para comentário nas questões avaliativas de cada setor. Houve 

14 respondentes dos 18 questionários enviados. 

A maioria dos profissionais residem em casa ou apartamento próprio em 

cidades do entorno ou no Gama, possuem renda a partir de 2 salários mínimos e 

frequentam ambientes variados como shoppings, cinemas e supermercados. 
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 A religião predominante é a Católica, seguida da Evangélica e apenas um dos 

15 funcionários relatou não participar de uma religião específica. 

 A formação acadêmica desses funcionários varia desde a conclusão dos anos 

iniciais (1º ao 5º ano) até a especialização.  

 

 

 

 

 

           

 Também avaliaram os setores e serviços oferecidos na escola e 

consideraram que todos os serviços realizados são bons, sem emitir comentários. 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

A escola tem um papel importante no processo de oportunizar ao aluno 

acesso aos diversos saberes, habilidades e valores numa relação de troca e 

descobertas com liberdade de eleger e ou descartar hipóteses em busca do 

crescimento pessoal e do grupo em que se encontra numa relação de respeito e 

solidariedade. 

Busca-se, portanto uma prática educativa pautada na contextualização, no 

conhecimento da realidade dos alunos e profissionais dando continuidade à 

construção sociocultural, visto que a escola é o primeiro grupo social que a criança 

frequenta sozinha, ou seja, sem a companhia de um adulto de sua família e que os 

profissionais atuantes permanecem nela boa parte do dia.  

Figura 18 Formação Acadêmica dos servidores/Funcionários 
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―A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a 

aprendizagem‖ (Resolução CNE/CEB 04/2010), e isto só é possível se o acesso e a 

permanência das crianças na escola passarem por alguns fatores determinantes: A 

valorização dos profissionais da educação pública, a elaboração e aplicação de 

políticas públicas efetivas na educação, a revisão da relação entre família e escola, 

dentre outros que são parte do contexto social contemporâneo. 

Assim, a EC22 entende que sozinha não consegue atender a todas as 

necessidades da comunidade e busca apoio no conselho escolar e no 

estabelecimento de parcerias e do trabalho em rede de instituições civis e 

governamentais tais como: conselhos tutelares, SESC, UNB, Universidade Católica, 

Centro Olímpico e outros. 

Por meio da gestão democrática e participativa reconhece a importância de 

estabelecer vínculos e estreitar laços. Para tanto oferece atividades diversificadas à 

comunidade, como: CID Basquete, aulas de balé, capoeira, zumba e Hip hop no 

espaço escolar no turno contrário ao das aulas, no noturno e aos sábados. 

 A fim de acolher a comunidade e/ou evidenciar os projetos desenvolvidos   

ao longo do ano letivo, a EC22 realiza vários eventos e atividades festivas que são 

apreciados pela comunidade. Na semana pedagógica deste ano ficou definido um 

evento/festa por bimestre conforme cronograma: 

o 1º Bimestre: Festa da Família 

o 2º Bimestre: Festa Junina 

o 3º Bimestre: Feira de Ciências  

o 4º Bimestre: Feira Literária 

Vários dos projetos propostos buscam alcançar transformação social a partir do 

enfoque na diversidade e nos direitos humanos promovendo o protagonismo infantil, 

a valorização da figura humana e da mulher especificamente e, sobretudo a 

mediação entre os sistemas e os sujeitos envolvidos. 
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Todas as atividades citadas possuem cunho pedagógico e em todos os anos 

envolvem a comunidade de maneira positiva, ressalta-se que os dias trabalhados 

servirão de reposição aos dias letivos móveis propostos no calendário da SEDF.  

Ficou acordado ainda, que nesses momentos serão oferecidos produtos 

variados, inclusive de gêneros alimentícios. Os lucros obtidos serão revertidos em 

bens à comunidade sob decisão da assembleia. 

Dessa forma, considera-se a abordagem de Mendonça (2016) quando afirma que 

a escola deve oportunizar aprendizagem e formação, permitindo desenvolvimento 

integral do estudante. A escola não é dos professores, nem dos alunos, a escola é 

de toda sociedade e deve ser pensada e planejada para todos. 

  

5. PRINCÍPIOS  

Os princípios que orientam as práticas pedagógicas da Escola Classe 22 do 

Gama estão expressos no Currículo em Movimento da Educação Básica e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. 

          Segundo o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1996), o 

ensino deve ser ministrado com base na igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber; no pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; no respeito à liberdade e apreço à tolerância, assim baseia-se os 

princípios orientadores das práticas pedagógicas da Escola Classe 22 do Gama 

baseia-se ainda na gestão democrática do ensino público; na valorização da 

experiência extraescolar, especialmente agregando às discussões os 

conhecimentos trazidos pelos alunos; e na vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais, considerando as características da comunidade e 

suas especificidades. 

No Art. 22º da mesma Lei, que indica a finalidade da educação básica: 

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

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

posteriores.  
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Da mesma forma, para a Educação Infantil, atende-se ao disposto no Art. 

29º da LDB, que a define como a primeira etapa da educação básica, tendo como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade.  

Assim como os eixos temáticos abordados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

desde 2013, tem em suas premissas a educação infantil — obrigatória para crianças 

entre 4 e 5 anos e 11 meses, considerando a importância do brincar. 

As mudanças na Base procuram, a partir desses princípios, chegar à 

conclusão de que, brincando, também é possível educar. Consequentemente, a 

educação infantil passa a ter um papel importante no período escolar de qualquer 

cidadão. (BNCC, 2018) 

A maneira de tratar os temas nesse período escolar é diferente do que 

estamos acostumados a ver nos ensinos fundamental e médio, pois não existem 

disciplinas isoladas, e as diferentes temáticas devem ser ensinadas pensando na 

experiência. 

O Art. 32º da LDB nos indica que o ensino fundamental terá por objetivo a 

formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de 

aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; e o fortalecimento 

dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca 

em que se assenta a vida social.  

Com a homologação da BNCC há de se considerar as competências como 

mobilizadoras do conhecimento, das habilidades e valores para os anos iniciais. 

Essas competências devem acompanhar os estudantes desde a educação infantil. 

Conforme orienta o documento: 

https://blog.portabilis.com.br/mudancas-na-base-curricular-nacional/
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"A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as 

situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária 

articulação com as experiências vivenciadas na Educação Infantil. Tal 

articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas 

experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas 

formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e 

formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de 

elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de 

conhecimentos. Nesse período da vida, as crianças estão vivendo 

mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que 

repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com 

o mundo." (BNCC, 2018, p. 58) 

A opção pela Educação Integral proposta pelo Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Distrito Federal (2014) reafirma esses princípios norteadores 

em seus Pressupostos Teóricos (p. 27-28), como emergente da responsabilidade 

dos sistemas de ensino, tal proposta vai ao encontro de uma sociedade democrática 

de direito, constituindo-se como uma política pública de inclusão social e de vivência 

da cidadania como parte de um conjunto articulado de ações por parte do Estado 

que preconiza a importância do desenvolvimento humano em todas suas 

dimensões, além da necessidade de se garantir direitos e oportunidades 

fundamentais para a população infanto-juvenil.  

Considera-se ainda, os princípios do estudante com necessidades 

especiais. Atualmente estudam nesta IE 48 (quarenta e oito) alunos com 

deficiências diversas e 24 (vinte e quatro) com transtornos. Esses estudantes 

estão distribuídos em classes comuns inclusivas, de integração inversa e classe 

especial, esses estudantes têm os mesmos direitos que todos os outros 

cidadãos brasileiros, pois conforme a legislação que nos rege, Art. 5º da CF/88, 

―Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade‖. 

É sabido que o preconceito e a falta de informação muitas vezes 

tornam as pessoas que convivem ou mesmo os pais de outros estudantes da 

escola à resistirem quanto a aceitar a inclusão de pessoas com necessidades 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf
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especiais em nosso cotidiano. Por esse motivo as ações diárias no momento da 

entrada, recreio e atividades da sala de aula, promovidas de forma intencional 

ou intuitiva colaboram para reversão dessa concepção equivocada. Além disso, 

as Equipes Especializadas e o Serviço de Orientação Educacional se 

organizam em datas específicas para tal fim momentos de reflexão com a 

comunidade. 

Dessa forma, pretende-se garantir os pressupostos da educação 

inclusiva, conforme prevê o Currículo em Movimento da Educação Especial: 

―A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, 
fundamenta-se em princípios de equidade, de direito à 
dignidade humana, na educabilidade de todos os seres 
humanos, independentemente de comprometimentos que 
possam apresentar em decorrência de suas especificidades, no 
direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade 
de aprender e de expressar-se, e no direito de ser diferente. 
Essa modalidade de educação deve estar apoiada em políticas 
públicas educacionais reconhecedoras da diferença e da 
necessidade de condições distintas para a efetivação do 
processo de ensino-aprendizagem de estudantes com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.‖ (pág.12) 

 

Seguem a missão, os objetivos da educação, do ensino e da aprendizagem 

que foram elaborados baseados nos princípios norteadores apresentados. 

6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÂO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

6.1 Missão  

Proporcionar ao aluno desenvolvimento integral de forma que o mesmo possa 

contribuir para a transformação da sociedade e para o pleno exercício da cidadania 

de forma crítica e dialética fazendo uso de ferramentas permeadas pela mediação e 

leitura. 

6.2 Objetivos do Ensino e das Aprendizagens 

o Criar mecanismos capazes de promover e elevar o empenho acadêmico dos 

estudantes; 

o Melhorar as aprendizagens e consequentemente reduzir a reprovação; 
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o Estimular a participação de pais e de estudantes nas decisões escolares, 

tornando a escola um espaço democrático, garantindo momentos de criação 

espontânea, debates, rodas de conversa, trocas coletivas, sempre 

incentivando a interação entre todos os envolvidos no processo. 

o Promover a articulação de todos os segmentos da educação visando à 

melhoria do trabalho coletivo. 

o Tornar a escola um espaço de mediação; 

o Compreender as práticas de mediação e atuar para validá-las no ambiente 

escolar; 

o Desenvolver, através da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem 

(EEAA) e SOE ações de orientação, reflexão e apoio aos estudantes com 

necessidades especiais e/ou com dificuldade de aprendizagem e à 

comunidade escolar como um todo. 

o Manter e aprimorar o espaço físico de modo a atender às necessidades 

pedagógicas, respeitando prioridades definidas pelo grupo e Conselho 

Escolar; 

o Administrar e aplicar os recursos financeiros destinados à escola na forma da 

lei; 

o Manter a comunidade esclarecida sobre os projetos implantados pela 

Secretaria de Educação; 

o Manter a ordem e o ambiente escolar favorável à realização do ensino de 

qualidade; 

o Possibilitar o cultivo de bens culturais e sociais considerando as expectativas 

dos alunos, dos membros da comunidade, dos professores, enfim, dos 

envolvidos diretamente no processo educativo. 

o Buscar participação dos pais e da comunidade na escola e 

consequentemente na vida escolar dos seus filhos. 

o  Buscar parceiros para os projetos desenvolvidos na escola.  

7. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

                A escola entende que a educação é uma construção coletiva que se dá 

através das relações dos indivíduos, estes a partir da concepção de si mesmo e da 
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convivência com o outro constroem e desconstroem conceitos, elaboram, elegem e 

descartam hipóteses e consolidam sua identidade cidadã. 

           O homem é um ser social que busca na relação com o outro, novas 

perspectivas, novos conceitos, essa inter-relação quando pautada no respeito e 

reciprocidade provoca reflexões, afeta o envolvimento com o outro que 

consequentemente aprende e lança mão desse aprendizado em suas ações 

cotidianas. ―Na ausência do outro o homem não se constrói‖ escreveu Vigotsky 

(1994) que defendia a necessidade da interação social no processo de 

aprendizagem. 

Assim a atmosfera da sala de aula deve ser de cooperação, incentivando a 

troca entre os alunos, entre estes e o professor, caracterizada especialmente pela 

convivência amistosa e respeito mútuo, esse ambiente acolhedor permeado pelo 

incentivo e elogios nas conquistas, contribuem para elevar a autoestima e 

consequentemente acontece a aprendizagem realmente significativa, onde o 

indivíduo descobre suas potencialidades, através dos compartilhamentos e 

impressões próprias retiradas dos momentos vivenciados com o outro, esses 

fragmentos farão parte de uma espécie de memorial, e serão utilizados em 

momentos oportunos, como hipóteses testadas e validadas ou mesmo descartadas 

para a construção da autonomia moral e intelectual. 

Não há como pensar a escola distante da sociedade, na atualidade as 

representações sociais são pautadas nas urgências, na informação e repercussão 

rápida dos fatos, na provisoriedade, as relações virtuais crescem e praticamente 

ditam o cotidiano dos indivíduos, esse novo paradigma tecnológico vem provocando 

modificações na sociedade e aponta para a necessidade de repensar a educação 

escolarizada sem, contudo, mecanizar os alunos. Trabalhar os desafios da 

sociedade com vistas à transformação dos sujeitos e consequentemente a melhoria 

de sua qualidade de vida no futuro, provocada por suas próprias ações torna-se hoje 

mais uma das funções sociais da escola. 

Devido ao fato de nossa sociedade estar em uma fase crítica de evolução do 

âmbito industrial para o informacional e do âmbito nacional para o internacional, é 
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importante evitarmos os erros do passado. ―Precisamos de Escolas que promovam 

aceitação social ampla, paz e cooperação‖. (STAINBACK, 1999, p. 26 e 27). 

Sem dúvida, a razão mais importante para o ensino inclusivo é o valor social da 

igualdade, em contraste com experiência passadas de segregação, a inclusão 

reforça a prática da ideia de que as diferenças são aceitas e respeitadas. 

Nesse contexto há que se potencializarem ações cotidianas voltadas para a 

construção coletiva, para os valores históricos de cada um e a importância da 

contribuição deste para as construções do grupo. O papel do educador é relevante 

nesse processo quando incentiva as pesquisas, e valorizam as descobertas, as 

conquistas individuais e do grupo. É importante ainda trabalhar com situações reais, 

cotidianas, com acesso a culturas diversas, objetivando a superação de práticas 

discriminatórias. 

De acordo com currículo em movimento, segundo a concepção histórico 

crítica: 

A educação extrapola os muros da sala de aula, sendo realizada 

na vida vivida, em diversos momentos e múltiplos lugares, é 

necessária a ressignificação do próprio ambiente escolar: a escola 

deixa de ser o único espaço educativo para se tornar uma 

articuladora e organizadora de muitas outras oportunidades 

educacionais no território da comunidade. (GDF, 2014, p. 26) 

Cabe à escola, portanto, formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, 

conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em 

que vivem preparados para participar da vida econômica, social e política do país 

e aptos a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. É necessário 

que a escola propicie o domínio dos conteúdos culturais básicos, da leitura e da 

escrita, da ciência, das artes, das letras, em busca do aluno capaz de pensar, 

refletir, analisar, sintetizar, criticar, criar, classificar, tirar conclusões, argumentar, 

avaliar e justificar para isso, é preciso um trabalho fundamentado em metodologias 

participativas, desafiadoras, problematizadoras que incentivem a descoberta das 

potencialidades. Para Saviani: 
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(...) a educação é, sim determinada pela sociedade, mas que essa 

determinação é relativa e na forma da ação recíproca, o que significa 

que o determinado reage sobre o determinante. Consequentemente, a 

educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir 

para sua própria transformação. (Saviani, 2008, p.93). 

Estas descobertas só se tornam concretas a partir das oportunidades de 

interação, é um processo de conhecimento do outro e ao mesmo tempo de si 

mesmo, nesse processo há duas linhas qualitativas de desenvolvimento: Processos 

elementares de origem biológica e psicológicas superiores de origem sociocultural. 

―A história do comportamento da criança, nasce do entrelaçamento dessas duas 

linhas.‖ (VYGOTSKY, 2003, p. 61).  

O trabalho alicerçado nessa teoria ―Psicologia histórico-cultural‖, visa a 

valorização das experiências cotidianas, com contribuição para o processo de 

desenvolvimento do ser humano que é naturalmente social, o professor atua como 

mediador, que incentiva ao mesmo tempo em que aprende, pois, esse contexto 

possibilita o movimento de ação-reflexão-ação. 

A Pedagogia Histórico crítica e a Psicologia histórico-cultural, conforme comenta 

Saviane (2005), também edificada nos marcos do materialismo histórico-dialético, 

não perde de vista a natureza histórico-cultural do desenvolvimento humano; não 

pretere que a realidade existe fora da consciência dos homens, a quem compete 

representá-la em sua máxima fidedignidade; não reduz os conteúdos escolares a 

conceitos de senso comum e passíveis de serem adquiridos pela simples inserção 

social das pessoas. Pelo contrário, evidencia o papel afirmativo do ensino para que 

os sujeitos singulares humanizem-se, o que significa dizer: desenvolvam em si as 

propriedades de alcances incomensuráveis que já se fazem consolidadas no gênero 

humano.  

Essa concepção também vem de encontro aos pressupostos apresentados pela 

Base Nacional comum ao definir competências a partir de conhecimentos 

historicamente construídos e para firmar valores e estimular ações que contribuam 

para formação do sujeito e transformação da sociedade. 

8.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  
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8.1 Alinhamento com as Diretrizes Curriculares e Orientações Pedagógicas 

É sabido que o trabalho pedagógico nos anos iniciais envolve estudo, 

planejamento e avaliação constante (SEEDF 2014) e a partir dessa perspectiva foi 

elaborada a proposta aqui apresentada, perfilada nos documentos norteados da 

Secretaria de Educação. 

O currículo da EC 22 está apresentado nessa Proposta Pedagógica e 

alinhado às diretrizes da SEEDF, bem como às Orientações Pedagógicas. Pretende-

se ainda progressivamente ajustá-lo à BNCC. 

O planejamento anual envolvendo datas de eventos, planejamentos, 

reuniões... é organizado pela coordenação pedagógica e equipe gestora e discutido, 

avaliado e definido pelo grupo de professores e equipes de apoio para possíveis 

alterações durante a semana pedagógica.  

A partir do Currículo em Movimento 2ª Edição (revisado após a homologação 

da BNCC), organizou-se os conteúdos bimestrais por disciplina e ano. Ao final de 

2019 nos momentos de coordenação pedagógica os profissionais reuniram-se para 

organizar os conteúdos que seriam propostos bimestralmente no ano letivo de 2020. 

Com o novo PNLD (2019-2022) houve a necessidade de rever a organização 

anterior, além de oportunizar a apropriação do livro didático que vem sendo utilizado. 

 Dessa forma, iniciou-se o ano com a previsão de todos os conteúdos 

distribuídos por ano/bimestre que seriam disponibilizados para elaboração das 

unidades e também sequências didáticas.  

O trabalho interdisciplinar e a partir das competências propostas pela BNCC é 

impulsionado e dessa maneira estimula cada vez mais a aprendizagem dos 

estudantes nos ciclos de aprendizagem. 

Para Zabala (1998, p.18) as sequências didáticas são um conjunto de 

―atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores quanto pelos alunos. ‖ 
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De posse da grade de conteúdos bimestrais, o planejamento das aulas/ 

sequências didáticas é realizado no horário de coordenação pedagógica, no turno 

contrário ao da aula. A Ed. Infantil e o Bloco Inicial de Alfabetização planejam 

quinzenalmente nas terças-feiras, já os professores do segundo bloco (4º e 5º ano) e 

Ensino Especial planejam nas quintas-feiras também quinzenalmente. Os 

coordenadores pedagógicos e a vice-diretora participam desse momento 

colaborando com o que for necessário. 

A coordenação coletiva acontece nas quartas-feiras.  Esse espaço tem por 

objetivo promover oportunidades de reflexão sobre questões pedagógicas e 

estratégias a serem adotadas em sala de aula e a equipe gestora reúne-se para 

trocar experiências, avaliar o processo ensino-aprendizagem e/ou passar informes. 

Além de se configurar como um espaço privilegiado de formação continuada. 

Considerando a avaliação formativa especificamente em seu caráter 

diagnóstico, outro ganho significativo na formação dos estudantes são os projetos 

interventivos e reagrupamentos. 

Proposto como uma das Diretrizes para o 2º ciclo o projeto interventivo 

consiste no atendimento aos estudantes que após as estratégias desenvolvidas nas 

aulas não alcançaram a aprendizagem esperada para o ano, cabe lembrar que tal 

projeto tem suas especificidades desde a sua elaboração. Cada professor, orientado 

e acompanhado pela equipe pedagógica, nos planejamentos e conselhos de classe 

deve estar atento à necessidade de elaborar o PI.  

Fica acordado que no 4º bimestre os estudantes que estiverem próximos às 

metas estabelecidas para cursar o ano seguinte participarão de um projeto 

interventivo a fim de possibilitar sua promoção, além dos PIs, elaborados de acordo 

com a necessidade de cada turma/estudante ao longo de todos os outros bimestres. 

Outra estratégia proposta pela diretriz é o reagrupamento. Consiste na 

formação de grupos de estudantes, permitindo avanços na aprendizagem a partir da 

necessidade de cada grupo/estudante. Na EC 22, deve ocorrer nas duas 

modalidades: intraclasse e interclasse, com material e planejamento específico para 

cada nível. Cada estudante fará os registros em um caderno específico para 
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observação dos resultados alcançados por parte do professor, esse registrará 

também no diário de classe conforme orientação da SEEDF.   

Serão organizados nos dois blocos: com todas as turmas do Bloco Inicial de 

Alfabetização por turno nas quartas-feiras e turmas de 4º ano também por turno nas 

quintas-feiras. As turmas de 5º ano participarão apenas de acompanhamento 

individualizado no turno contrário ao da aula e projetos interventivos quando houver 

necessidade. 

A aula em um sistema de ciclos nos dias atuais em que o acesso à 

informação e à tecnologia está ao alcance das mãos precisa extrapolar as paredes 

da sala de aula.  

A organização do tempo e espaço na escola interfere na organização do 

processo didático, no sentido de revelar a forma como o trabalho é concebido e 

realizado no ambiente escolar, conforme afirma Wallon apud Almeida (2000, p. 86): 

―Somos componentes privilegiados do meio do nosso aluno, torná-lo propício ao 

desenvolvimento é nossa responsabilidade.‖ 

Um tempo disponível e bem aproveitado é o recreio. Desde o ano de 2017 foi 

implantado o projeto ―Amigos do Recreio‖ com o intuito de harmonizar esse 

momento tão apreciado pelas crianças e propiciar descontração, segurança e 

aprendizagens coletivas.  Na legislação recreio e intervalo escolar são horas de 

efetivo trabalho Lei 5692/71 e CFE parecer 792/73 ―o recreio faz parte da atividade 

educativa, e como tal, se inclui no tempo de trabalho escolar efetivo‖. 

O recreio ocorre às 10h00min e encerra às 10h20min no turno matutino e no 

turno vespertino ocorre de 16h00min às 16h20min, ambos com duração de 20 

minutos. São disponibilizados jogos e brinquedos pedagógicos variados e ainda 

duas mesas de totó com escala para utilização, música e Xbox, além disso, uma vez 

na semana os estudantes poderão trazer seus brinquedos de casa.  

Sob a supervisão de dois professores, um monitor, dois educadores sociais e 

10 alunos do 5º ano daí o nome do projeto: ―Amigos do Recreio‖, os estudantes 
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podem interagir, apreender e vivenciar um momento prazeroso e com maior 

segurança.  

Os espaços nesta IE são adequados, arejados e propícios ao 

desenvolvimento de aprendizagens em variados aspectos: psicomotores, cognitivos, 

socioafetivos... ao dispor de sala de aula ampla, quadra de esporte coberta, parque, 

pátio, sala de leitura, laboratório de informática... é possível além de conhecimento, 

promover interação entre os sujeitos.  

São utilizados ainda tantos outros documentos que norteiam a organização 

escolar e serão tratados posteriormente, como a diretriz de avaliação por exemplo. 

8.2 Organização escolar em ciclos: Contextualização 

 A partir de 2005 o DF adotou o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), como 

estratégia pedagógica para ampliar o Ensino Fundamental na Rede Pública de 

Ensino.  

Dessa forma os três primeiros anos do Ensino Fundamental passam a 

compor um único bloco, permitindo que as crianças pudessem prosseguir 

continuamente sem retenção até o 2º ano. 

Vale lembrar que essa organização ocorre de maneira gradativa, sendo que a 

RA de Ceilândia foi a primeira nessa iniciativa.  

A cidade do Gama iniciou a implantação do BIA em 2008 e a EC 22 em 2013. 

Sob a perspectiva de ampliar os avanços obtidos no BIA, a SEEDF implantou 

a partir de 2013 o 2º bloco do 2º ciclo para as aprendizagens da Educação Básica 

nas escolas públicas do DF (4º e 5º anos). 

Nesse período somente 13 escolas do Gama aderiram à ampliação. Após 

discussões e plenárias esta IE fez a adesão no ano de 2017. 

No sentido de garantir as aprendizagens faz-se necessário a compreensão 

sobre o modo como o estudante aprende e organizar a escola em ciclos, requer que 

o ensino seja entendido em função das aprendizagens. 
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Essa concepção de organização escolar centrada nas aprendizagens 

(SORDI, 2010), traz desdobramentos significativos que demandam concepções e 

práticas voltadas à progressão continuada dos estudantes e pressupõem elementos 

organizadores do trabalho pedagógico escolar.  

Assim na semana pedagógica, com base nos documentos orientadores, 

foram estabelecidas metas para cada ano. Essas metas estão registradas nesta 

proposta e devem ser alcançadas pelos professores, observadas, apoiadas e 

acompanhadas pela equipe pedagógica por meio do planejamento e conselho de 

classe a fim de garantir aos estudantes a sua progressão independente da 

reprovação no ano que cursa. 

8.3 Relação escola comunidade 

A educação é um direito de toda criança, garantir esse direito implica 

considerar a família como base afetiva e de referência a sua individualidade e 

socialização. 

Para que a criança se beneficie dos dois contextos (família e escola) é 

necessário que se estabeleça uma parceria entre ambos. 

A parceria que se espera que ocorra entre a escola e a comunidade pode ser 

considerada o elo principal para o sucesso dos educandos nos dias atuais, sendo 

esse um direito garantido na LDB e no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cabendo aos gestores e professores o dever de buscar inserir os responsáveis nas 

decisões da escola. 

Cabe à escola proporcionar meios que resulte na participação da família no 

ambiente escolar, por meio de projetos, reuniões, conselho escolar sempre 

buscando o diálogo entre a instituição e a família, ressaltando qual é o papel de 

cada: a escola ensina e a família educa, tendo como objetivo comum à formação do 

indivíduo. 

―A escola, entretanto, tem uma especificidade – a obrigação de ensinar 

(bem) conteúdos específicos de áreas do saber, escolhidos como sendo 

fundamentais para a instrução de novas gerações. O problema de as 

crianças aprenderem fração é da escola.‖ (Szymanzki, 2007: p. 99). 
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―As famílias têm de dar acolhimento a seus filhos: um ambiente estável, 

provedor, amoroso.‖ (Szymanzki, 2007: p. 99). 

 A Escola Classe 22 do Gama, compreendendo a importância do 

conhecimento da realidade e da parceria com a família realizou junto à comunidade 

escolar uma pesquisa que possibilitou acompanhar e aprimorar o conhecimento do 

perfil que a escola atende. Muitas das informações coletadas foram apresentadas no 

perfil das famílias (item 3.1), no início deste documento. 

 Observou-se que as famílias costumam conversar sobre a escola com os 

seus filhos, mas ao mesmo tempo não possuem interesse em participar de 

atividades propostas e/ou oferecidas na escola. Esses dados retratam que a 

comunidade escolar em sua maioria, possui uma participação, ainda que de maneira 

indireta, satisfatória, porém o interesse com relação às atividades propostas não 

está presente, faz-se necessário rever tais propostas e investigar mais 

especificamente suas causas. 

Não há como a escola/família ignorar as ocorrências do dia-a-dia, cabe o 

diálogo, o debate e ações em conjunto a fim de resguardar aos educandos, 

especialmente, dialogando com demais setores (Saúde, segurança, conselho 

tutelar). Considera-se a importância de efetivar a participação nas reuniões para 

assim possibilitar esse debate conjunto pois esta ainda pode melhorar. 

Qualquer proposta que se pretenda na escola, tem que levar em conta a 

proposta pedagógica, as prioridades e o desejo de toda a comunidade escolar.  

No questionário aplicado, os pais avaliaram o trabalho desenvolvido na escola 

como excelente, escreveram elogios e apontaram algumas sugestões para que se 

tornasse ainda melhor, como mais tarefas de casa e visitas pedagógicas. 

Os pais têm uma participação considerável nas reuniões bimestrais e 

festas/eventos promovidos pela escola, as reuniões pretendem especialmente, emitir 

resultados e desempenho escolar e os eventos apresentar trabalhos desenvolvidos 

pelos estudantes, prestar homenagens e serviços, realizar apresentações culturais 

entre outros. 
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 Tais momentos são apreciados pela comunidade que participa de maneira 

efetiva. Para o ano de 2020 foi decidido em assembleia, além das reuniões 

bimestrais e dias letivos temáticos que já fazem parte do calendário da SEEDF, 

Festa da Família, Festa Junina, Feira de Ciências e Feira Literária conforme citado 

anteriormente. 

Nos eventos são promovidos momentos culturais, de lazer e esporte, 

apresentações infantis e de parceiros da escola, além de comercializados produtos 

de natureza diversa. 

Faz-se necessário aprimorar o espaço de discussão e de tomada de decisão 

por meio do estímulo à participação utilizando dinâmicas, entrevistas, 

enquetes...somente com a participação da família é possível construir uma proposta 

pedagógica útil, capaz de atender às necessidades dos alunos, que enfrentam as 

dificuldades de aprendizagem, a falta de interesse, a indisciplina e demais 

problemas que já existiam ou aparecem recentemente no ambiente escolar e na 

sociedade no geral. 

8.4. Outros profissionais (Sala de Recurso, EEAA, OE...) 

  A Sala de Recursos, composta por dois profissionais atende aos estudantes 

com deficiências, TGD e DI no contra turno das aulas, com atividades específicas 

para desenvolver as habilidades necessárias ao processo de ensino aprendizagem 

dos conteúdos previstos no Currículo em Movimento da Educação Básica. Em 2020 

atendem alunos distribuídos nos dois turnos, matutino e vespertino. 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem EEAA é composta 

apenas por Pedagoga, há mais de três anos não contamos com o serviço de 

psicólogo escolar. O objetivo desse trabalho é avaliar e oferecer apoio aos pais e 

professores de estudantes com transtorno de aprendizagem. Vale lembrar que a 

reorganização desse serviço na SEDF foi representada em 2008 o que tornou o 

serviço legalizado com tal denominação.  

O Serviço de Orientação Educacional desenvolve projetos voltados para as 

questões comportamentais, disciplinares, autoestima e mediação de conflitos em 
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atendimentos individuais, em grupos, por turma, aos pais e responsáveis e 

profissionais da escola. ―(...) o trabalho do Orientador é contínuo, dinâmico e 

permanente.‖ (Porto, 2009:75, apud Grinspun, 1998). 

Nesta escola o Serviço de Orientação conta com uma profissional concursada 

que atende aos 536 estudantes e às demandas dos professores e pais relativas a 

esses estudantes. Além das demandas diárias, desenvolve projetos diversos e 

busca parcerias e apoio em outras instituições para auxiliar o processo 

aprendizagem dos estudantes. 

A escola conta com a atuação de um Monitor de gestão Educacional com 

regime de trabalho de 40 horas semanais, que atende aos estudantes com 

deficiência nos turnos matutino e vespertino, sendo responsável por executar, sob 

orientação da equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e estímulo dos 

estudantes com deficiência. 

 
Atualmente quatro Educadores Sociais Voluntários, com carga horária 

de 20 horas semanais, também atuam com os estudantes com Deficiência e 

Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA, sendo dois no turno matutino e 

dois no turno vespertino. Há ainda um Educador Social Voluntário exclusivo para o 

acompanhamento aos estudantes da Educação Infantil. 

 

Os ESVs realizam atividades de acompanhamento das habilidades 

adaptativas (higienização, locomoção e alimentação), bem como outras atividades 

voltadas para a área de Educação Especial, com a supervisão do Professor regente 

e Equipe Gestora. 

 

O quadro de monitores lotados na IE, atualmente encontra-se deficitário 

tendo em vista que o atendimento aos 28 estudantes com necessidades de 

acompanhamento sistemático de monitoria diária, dentre estes doze estudantes 

autistas e um cadeirante com necessidades para as habilidades adaptativas.  

8.5 Plano de permanência dos estudantes na escola 
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   Figura 19 Percentual de alunos retidos em 2017    Figura 20 Percentual de alunos retidos em 2018 

 O desafio da escola não se constitui somente em  ensinar os estudantes, mas 

em garantir sua permanência na escola.  

 Pesquisas indicam que pelo menos dois fatores interferem no abandono 

escolar: o chamado risco social que envolve condições socioeconômicas da família 

e o alto índice de repetência.  

 Esses fatores tornam-se mais evidentes nos anos finais e Ensino Médio, 

porém as escolas que atendem anos iniciais não estão totalmente isentas dessa 

situação. 

 A implantação do Ciclo de alguma maneira reduziu o índice de repetência no 

1º, 2º e 4º anos, mas de alguma maneira promove um afunilamento no 3º e 5º anos. 

 Temos avançado nas aprendizagens, mas ainda apresentamos índices de 

reprovação que precisam de um olhar mais criterioso como mostram os dados a 

seguir:  
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   Figura 21 total  de alunos retidos em 2019    Figura 22 total  de alunos retidos em 2019 

 

 

 

 

 

Com a adesão ao sistema de ciclos 

também no 4º ano, a partir da discussão e decisão em dezembro de 2016, o número 

de repetentes foi reduzido consideravelmente no ano letivo de 2017 e essa redução 

também ocorreu em 2018. Além dessa adesão, os trabalhos diversificados, o 

acompanhamento sistemático das equipes de apoio e os atendimentos 

individualizados contribuíram para tal resultado.  

 Estratégias variadas são utilizadas no sentido de obter não só a permanência, 

mas a aprendizagem dos estudantes na escola cita-se algumas utilizadas nesta IE: 

o Acompanhamento das aprendizagens pela equipe pedagógica; 

o Aplicação e acompanhamento de avaliações diagnósticas; 

o Conselho de classe participativo; 

o Reagrupamentos inter e intraclasses; 

o Acompanhamento individual no turno contrário ao da aula; 

o Projetos interventivos; 

o Intervenções constantes junto às famílias; 

o Apoio das Equipes especializadas e atividades complementares como basquete e 

informática.  

o Parcerias com instituições; 

Na condição de Escola Classe almeja-se imprimir a curiosidade inerente aos 

estudantes e o desejo pelo saber para que a jornada acadêmica não seja 

interrompida pela crença da impossibilidade de aprender. 

8.6 Plano de ação da Coordenação Pedagógica 
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PLANO DE AÇÃO/ ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA- 2020 

OBJETIVO GERAL: Planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte ao Projeto Político-

Pedagógico, promovendo ações que contribuam para implementação dos Currículo de Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação. 

Demandas Pedagógicas Objetivos Específicos Ações/Estratégias Parcerias Cronograma 

 

Planejamento 

pedagógico 

 
 
 
 
 
 
 
 

o Acompanhar o 

planejamento 

pedagógico e de aula; 

o Apresentar sugestões 

conforme o ano a ser 

acompanhado; 

o Oferecer suporte 

técnico e pedagógico 

o Quinzenalmente reunir-se com 

o grupo; 

o Fazer levantamento dos 

conteúdos a serem 

trabalhados; 

o Colaborar com organização de 

materiais digitados, xérox, 

formatação.. 

Professores e equipe 

gestora e equipes de 

apoio 

 
 
 
 
 
 

Quinzenalmente  
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação continuada o Possibilitar o 

aprofundamento dos 

debates sobre assuntos 

de extrema relevância 

para o processo ensino-

aprendizagem; 

o Elaboração de pauta, 

roteiro no qual constam os 

objetivos, os conteúdos que 

serão tratados e as estratégias 

propostas. 

o Planejamento prévio dos 

Equipe gestora, 

equipes de apoio e 

parcerias 

Mensalmente  
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o Promover a reflexão 

sobre o trabalho 

pedagógico e 

estratégias de 

aprendizagem; 

temas relevantes a serem 

colocados para discussão, de 

acordo com realidade da escola 

e interesse dos docentes 

 

Acompanhamento de 

instrumentos de 

avaliação 

o Orientar sobre os 

conteúdos trabalhados no 

bimestre de acordo com o 

currículo, importância dos 

conteúdos e normas 

avaliativas; 

o Oferecer apoio 

técnico; 

o Sugerir atividades 

objetivas e adequadas 

ao nível das turmas; 

o Apresentar 

descritores compatíveis 

com os conteúdos 

trabalhados no bimestre; 

o Atendimento individualizado ao 

professor/grupo para discutir 

sobre estratégias e conteúdos 

importantes a serem colocados 

nas avaliações; 

o Realizar ajustes de digitação e 

formatação quando 

necessário; 

o Participar da coleta de dados 

para elaboração das 

avaliações; 

Professores e equipe 

gestora e equipes de 

apoio 

Bimestralmente  

Participação nos o Introdução dos o Apresentar sugestões nos Professores, equipes Durante o ano 
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projetos específicos  conteúdos bimestrais 

de forma lúdica; 

o Auxiliar na 

aprendizagem e 

incentivar a leitura; 

o Elaborar estratégias de 

aplicação e inovação 

dos projetos; 

o Providenciar recurso 

humano e material; 

planejamentos; 

o Promover momentos de 

descontração por meio de 

contação de histórias e 

teatros; 

o Buscar junto a equipe gestora 

recursos materiais para 

realização dos projetos; 

o Mobilizar a comunidade 

escolar; 

e direção 

Participação na reunião 

de pais 

o Socializar, acompanhar 

e orientar os pais sobre 

assuntos relacionados 

ao processo ensino-

aprendizagem dos 

alunos. 

 

o Possibilitar a 

socialização entre 

escola e comunidade; 

o Acompanhar as reuniões e 

informar aos pais sobre o 

andamento das atividades 

pedagógicas realizadas na 

escola;  

o Orientar os pais sobre a 

importância da participação na 

vida escolar dos filhos; 

o Promover a participação 

dos pais nas deliberações 

escolares; 

Pais/responsáveis,pr

ofessores equipes de 

apoio e direção 

Bimestralmente  
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o Promover palestras com 

temas relevantes para o 

crescimento do ser humano 

como cidadão; 

Organização/participaçã

o de coordenações 

coletivas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Planejar e organizar 

com a equipe gestora as 

coordenações coletivas; 

o Realizar 

levantamentos prévios de 

temas para serem 

discutidos; 

o Zelar para que as 

decisões sejam 

cumpridas; 

 

 

o Elaboração de pauta, 

roteiro no qual constam os 

objetivos, os conteúdos que 

serão tratados e as estratégias 

propostas. 

o Planejamento prévio dos 

temas relevantes a serem 

colocados para discussão, de 

acordo com realidade da escola 

e interesse dos docentes; 

o Registrar ata dos 

encontros e colher assinatura 

Professores, equipes 

de apoio e direção 

Quinzenalmente  
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dos participantes. 

Organização/participaçã

o de coordenações 

coletivas  

o Planejar e organizar 

com a equipe gestora as 

coordenações coletivas; 

o Realizar levantamentos 

prévios de temas para 

serem discutidos; 

o Zelar para que as 

decisões sejam 

cumpridas; 

o Elaboração de pauta, roteiro 

no qual constam os objetivos, 

os conteúdos que serão 

tratados e as estratégias 

propostas. 

o Planejamento prévio dos 

temas relevantes a serem 

colocados para discussão, de 

acordo com realidade da 

escola e interesse dos 

docentes; 

o Registrar ata dos encontros e 

colher assinatura dos 

participantes; 

Professores, equipes 

de apoio e direção 

Quinzenalmente  
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 8.7 Estratégia de valorização e formação continuada dos profissionais de 

educação 

É sabido que a formação continuada do docente deve ocorrer durante toda 

sua vida profissional, deve ser encarada como um repensar permanente da prática 

pedagógica (SEEDF, 2014).  

A formação continuada já faz parte do cenário educacional, a tendência 

crescente de se oferecer cursos de formação aos professores e estimular o estudo 

contínuo na escola se constituem em objetivos significativos por parte das 

secretarias e também do próprio Ministério da Educação. 

Além dos convênios, as próprias regionais e unidades de ensino , por 

meio de seus órgãos centrais e intermediários, também têm assumido a tarefa de 

‗capacitar‘, ‗reciclar‘, ‗melhorar a competência‘ dos agentes escolares, sejam eles 

professores, diretores, coordenadores ou supervisores. 

Na Escola Classe 22 do Gama o trabalho com a formação continuada de 

professores será implementado com os cursos oferecidos pela SEDF, por meio da 

Escola de Aperfeiçoamento e outras parcerias, atividades promovidas pela CRE e 

ainda na própria unidade escolar. 

Conforme sugestão da maioria do grupo docente será promovida oficinas e/ou 

palestras e estudos nas coletivas, ou quando a equipe gestora e coordenação 

pedagógica julgar necessário. Os temas apresentados durante a semana 

pedagógica como de interesse do grupo de professores foram: psicomotricidade, 

consciência fonológica e método fônico, Psicogênese da Língua Escrita e níveis pós 

alfabéticos, produção textual e ortografia, estratégias pedagógicas e de avaliação 

específicas para estudantes com necessidades especiais e transtornos de 

desenvolvimento, ludicidade no ensino de Matemática, Ciências, História e 

Geografia; entre outros. 

8.6 Metodologias de ensino adotadas 
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O termo método vem do grego Méthodos = caminho para chegar a um fim e 

se refere a um caminho para atingir um fim, um objetivo, já o método aplicado à 

aprendizagem se constitui em um procedimento didático caracterizado por certas 

fases e operações para alcançar um objetivo previsto. 

É sabido que a maneira como o professor apresenta o conteúdo é de suma 

importância para o processo ensino-aprendizagem. O procedimento de ensino 

deverá responder às perguntas: O que eu quero ensinar? Este é o melhor caminho 

para trabalhar este conteúdo com esses alunos? 

Segundo Haydt (2006, p. 145), ao escolher um procedimento de ensino, o 

professor deve considerar como critérios de seleção, os seguintes aspectos básicos: 

a) Adequação aos objetivos estabelecidos para o ensino e a aprendizagem; 

b) A natureza do conteúdo a ser ensinado e o tipo de aprendizagem a efetivar-se; 

c) As características dos alunos, como, por exemplo, sua faixa etária, o nível de 

desenvolvimento mental, o grau de interesse, suas expectativas de aprendizagem; 

d) As condições físicas e o tempo disponível. 

A concepção teórica utilizada na SEDF é a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Psicologia Histórico-Cultural, é importante pensar o papel da escola e do ensino 

nessa abordagem, o que incorre na metodologia a ser utilizada.  

 A valorização do diálogo é algo presente no dia a dia da escola, seja nas 

rodas de conversa da rotina ou nos momentos de escuta. A disposição das carteiras 

em grupo ou em forma de ―U‖ é indicada, pois favorecem o olhar e aproxima os 

estudantes uns dos outros e também do professor. 

Iniciar as aulas com indagações, curiosidades... faz da sala de aula um 

espaço de possibilidade para aquisição de conhecimento e não só a sala de aula em 

si, mas todos os espaços disponíveis como pátio, quadra, estacionamento... 

A disposição em grupo, utilização de monitorias ou atividades em duplas e/ou 

trios proporciona o processo de internalização a partir das relações sociais entre os 

sujeitos. Além do reagrupamento intra e interclasse que abre o leque de 

possibilidades de interações. 
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Outra prática adotada que caracteriza a metodologia utilizada por esta IE é a 

valorização de conhecimentos já socialmente adquiridos pelos estudantes o que 

enriquece as aulas expositivas. 

Busca-se ainda aliar tecnologias como recursos auxiliares na aquisição dos 

conteúdos, pois a escola dispõe de Laboratório de Informática, data show, aparelho 

de som... 

O processo de alfabetização é iniciado na Educação Infantil com a proposta 

embasada pelo método fônico, porém a partir de texto (método global). Apresenta-se 

uma história, música ou brincadeira da unidade temática proposta e então se chega 

à menor unidade que é o fonema, além do trabalho diário da rotina com o alfabeto 

realizado com brincadeiras variadas: bingo, amarelinha, adedonha...Esse trabalho é 

estendido aos próximos anos para que seja dado continuidade. 

Utiliza-se com frequência, as sequências didáticas que se bem planejadas 

impulsionam o trabalho de forma interdisciplinar de forma sistematizada e 

contextualizada SEDF (2014) 

9.  ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

9.1 Avaliação das aprendizagens 

A avaliação na escola constitui-se em algo de grande valor, isto porque por 

meio dela se define as diretrizes que nortearão não somente a aprovação dos 

alunos, mas também o desenvolvimento de procedimentos metodológicos dos 

professores, portanto sua discussão faz-se necessária. 

Há um consenso, por parte do grupo da escola, para uma postura a partir da 

Avaliação Formativa, ―a que promove a aprendizagem do aluno e do professor e o 

desenvolvimento da escola‖ (VILLAS BOAS, 2004, p. 30) ―É marcada pela lógica da 

inclusão do diálogo, da construção da autonomia, da mediação, da participação, da 

construção da responsabilidade com o coletivo‖ (FERNANDES e FREITAS, apud 

BEAUCHAMP et al (orgs), 2007, p 30). 
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Uma avaliação formativa informa os dois principais atores do processo. O 

professor, que será informado dos efeitos reais de seu trabalho pedagógico, poderá 

regular sua ação a partir disso. O aluno, que não somente saberá onde anda, mas 

poderá tomar consciência das dificuldades que encontra e tornar-se-á capaz, na 

melhor das hipóteses, de reconhecer e corrigir ele próprio seus erros. (HADJI, 2001) 

9.1.1 Avaliação para o estudante com necessidades especiais 

Considera-se ainda a avaliação diferenciada aos estudantes com 

necessidades especiais. Vygotsky (1997), em seus estudos sobre defectologia, 

propõe a superação da leitura negativa do sujeito que apresenta uma deficiência. 

Não se pode olhar somente o que falta e enfatizar que se dê atenção àquilo que o 

sujeito faz e consegue dentro de suas habilidades.  

A avaliação que leva em conta as diversidades, da mesma forma que o 

currículo, precisa sofrer adaptações. Trata-se de desenvolver uma perspectiva crítica 

quanto à avaliação, uma vez que o estudante com necessidades educacionais 

especiais é um indivíduo que se desenvolve de forma qualitativamente diferente.  

Portanto, a consideração do estilo pessoal e de competências de cada 

estudante certamente propiciará a utilização de formas mais criativas de avaliar o 

rendimento escolar, ampliando para avaliações de atividades realizadas em grupos 

ou mediadas pelo professor. Deve-se, portanto, garantir o processo de avaliação 

contínuo e formativo, com subsídios de uma variedade de metodologias, situações e 

instrumentos de avaliação.  

Seguem algumas adaptações que serão utilizadas com os estudantes com 

deficiência e transtorno funcional do desenvolvimento, no processo de avaliação:  

• Avaliação oral, quando o registro escrito se constituir uma dificuldade para o 

estudante, ou material de apoio ou avaliação escrita com menos páginas e/ou com 

enunciados curtos e objetivos, evitando-se uso de sinônimos e pistas visuais.  

• Avaliação que contemple questões com alternativas para serem marcadas, 

utilizando palavras: ―certo‖ ou ―errado‖, ―sim‖ ou ―não‖, ou lacunas a serem 

completadas. 
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• Utilização de gravuras que possam ser adicionadas como respostas a 

alternativas propostas.  

• Aumento do tempo previsto para execução da atividade ou ainda divisão de 

atividades em partes com vistas a um melhor aproveitamento.  

• Utilização de Portifólio que propiciará ao professor uma visão do 

conhecimento que foi adquirido pelo estudante, com resultados obtidos e 

instrumentos para que sejam realizados planejamentos necessários, permitindo um 

olhar sobre as habilidades que estão sendo desenvolvidas. 

Diversos instrumentos e procedimentos são utilizados na escola como 

estratégias de avaliação, entre os quais citamos: observações, relatórios, Conselho 

de Classe, reuniões de pais, provas, testes...fizeram-se necessárias discussões com 

vistas à adequação dessas práticas às Diretrizes de Avaliação Educacional da 

SEEDF (2014) e um estudo desse documento e de outros materiais que abordam a 

temática da avaliação foi realizado e os instrumentos definidos por ano, conforme 

especificações a seguir. 

9.1.2 Avaliação das aprendizagens  por etapa/modalidade e ano 

 Os instrumentos de avaliação utilizados pela Escola Classe 22 definidos 

coletivamente e em consonância com os documentos orientadores são: 

Educação Especial 

Será observada a participação do estudante nos diversos contextos e 

espaços da escola sendo registrada e analisada a evolução dessa participação. 

O plano pedagógico individual (PPI) auxiliará para registro do aluno e 

abrangerá as funções intelectuais, o comportamento adaptativo, a formação da 

identidade e as funções psicomotoras; componentes estes propostos pela matriz do 

currículo funcional constante nas Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. 
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Os registros e as atividades selecionadas serão apresentados aos pais 

bimestralmente por meio de portfólios.  

Esses instrumentos deverão produzir informações para planejar, intervir e /ou 

modificar determinadas situações que serão registradas em cadernos de campo 

e/ou relatórios semestrais. O conselho de classe será realizado bimestralmente. 

Educação Infantil 

Será observada e registrada a evolução e o progresso das crianças nos 

diversos contextos e momentos. Serão utilizados portfólios contendo o grafismo e 

autoavaliação, além das atividades desenvolvidas no decorrer do bimestre.   Os 

conselhos de classe comporão a avaliação no sentido de analisar necessidades, 

intervenções, avanços, e intervenções pedagógicas utilizadas e ocorrerão por 

bimestre ou semestre conforme necessidade. 

Esses instrumentos deverão produzir informações para planejar, intervir e /ou 

modificar determinadas situações que serão registradas em cadernos de campo 

e/ou relatórios semestrais. 

Bloco Inicial de Alfabetização 

 Farão parte dos instrumentos de avaliação do BIA os testes de Psicogênese 

da Língua Escrita, realizado no início do ano letivo, ao início de cada bimestre ou 

quando surgir necessidade, tais resultados serão registrados nos cadernos 

individuais dos professores e os dados gerais computados e organizados em arquivo 

pela coordenação pedagógica.  

 Provas e portfólios contendo atividades selecionadas e produções textuais, no 

mínimo de seis, estarão presentes na avaliação formativa do Bloco Inicial de 

Alfabetização.  

 A auto-avaliação também será orientada e utilizada para compor os 

instrumentos. Os conselhos de classe comporão a avaliação no sentido de analisar 

necessidades, avanços, e intervenções pedagógicas utilizadas. 
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Esses instrumentos deverão produzir informações para planejar, intervir e /ou 

modificar determinadas situações que serão registradas em pastas pela 

direção/coordenação pedagógica e relatórios bimestrais produzidos pelos 

professores. Cabe ressaltar que esses instrumentos analisados e discutidos servirão 

de fonte para formação de grupos para organização dos Reagrupamentos bem 

como Projetos Interventivos orientados pela Diretriz do Bloco Inicial de 

Alfabetização. 

Ensino Fundamental 4º e 5º ano 

A observação diária da evolução e do progresso das crianças nos diversos 

contextos e momentos será observada e registrada também no 4º e 5º ano. 

  Produções de textos serão realizadas para compor o portfólio/pasta do aluno, 

no mínimo de seis, que servirão de diagnóstico para planejamento de estratégias e 

intervenções pedagógicas ao longo do ano. 

Provas e/ou testes serão aplicados com data e conteúdos previamente 

informados à família e aos estudantes. Os conteúdos abordados serão selecionados 

a partir da grade curricular do bimestre em questão e de sua relevância. Serão 

utilizados ainda, seminários, trabalhos de pesquisas individuais e em grupo. 

 A auto-avaliação também será orientada e utilizada para compor os 

instrumentos. Os conselhos de classe comporão a avaliação no sentido de analisar 

necessidades, avanços, e intervenções pedagógicas utilizadas. 

Esses instrumentos deverão produzir informações para planejar, intervir e /ou 

modificar determinadas situações que serão registradas em cadernos de campo 

e/ou relatórios bimestrais. 

9.2 Conselho de Classe 

No Distrito Federal a Lei nº 4751/2012, reserva ao conselho de classe o status 

de colegiado, a escola reconhece esse espaço como um espaço privilegiado para 

discussão, avaliação e intervenção pedagógica. O artigo 35 desta legislação diz: 
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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 institucional 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, escolhida 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. 

A Escola Classe 22 do Gama, realiza o Conselho de Classe para avaliação 

dos estudantes dos anos iniciais a cada bimestre e Ensino Especial e Educação 

Infantil a cada semestre, a representatividade ocorre conforme orientação prevista 

na lei nº 4751/2012. Nele é discutido o rendimento de cada aluno em cada disciplina 

e as estratégias adotadas para sanar as dificuldades detectadas.  
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Será realizado por turma no 1º e 3º bimestre, por ano e turno no 2º  e por ano 

no 4º bimestre. Os conselhos das turmas de 5º ano serão por turno em todos os 

bimestres para atender a demanda do Projeto de Transição, com exceção do 4º 

bimestre que será com todas as turmas (matutino e vespertino) 

A Ata do Conselho será arquivada em uma pasta por turma conforme 

documento orientado pela SEE-DF, a mesma será preenchida pelo professor 

regente e assinada pelos participantes, ainda fará parte do conselho de classe o 

relatório individual do aluno, para apreciação e possíveis ajustes por parte dos 

membros do conselho. 

9.3 Avaliação de Larga escala, rede e Institucional 

Em 1988 o Ministério da Educação (MEC) criou o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb). A análise dos resultados dessas avaliações possibilita a 

criação de um painel da Educação pública nos estados, municípios e no Brasil. 

Esses resultados são essenciais para que as escolas de todo país possam refletir 

quais estratégias para promover uma educação de qualidade. 

Após os resultados anunciados surgem as perguntas: ―Onde melhoramos e 

quais práticas permitiram isso? Como mudar os pontos em que não houve avanço? 

Precisamos dar mais atenção à formação dos docentes? Criar grupos de apoio aos 

alunos com dificuldades? ‖ As respostas a essas perguntas nos fazem traçar 

caminhos de progresso. 

De 2007 para 2013, houve um aumento considerável no rendimento dos 

alunos, que passou de 5.1 para 6.0, alcançando-se a meta que estava prevista 

apenas para 2017.  
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EC 22 DO 

GAMA 
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                   Figura 23 Resultado do IDEB Escola Classe 22 

A última avaliação, porém, apresentou uma queda significativa nesse índice 

que decresceu em 0.5 pontos, o que nos moveu para o desenvolvimento de 

estratégias específicas e eficientes para uma intervenção emergencial: 

o Assegurar as aprendizagens por meio do cumprimento do currículo e das 

diretrizes; 

o Acompanhar a frequência dos estudantes às aulas; 

o Promover acompanhamento pedagógico nos momentos de planejamento, 

coordenação pedagógica e conselhos de classe; 

o Conversas com os alunos sobre o que é a avaliação, quais são seus objetivos e 

como a escola pode aproveitar os resultados. Reforçar a importância de 

responder as questões com seriedade; 

o Propor, no cotidiano das avaliações em sala de aula, provas no mesmo formato 

da Prova Brasil, com testes e anotação de respostas em gabarito, para os 

alunos aprenderem a fazer exercícios neste formato; 

o Realizar esclarecimentos aos pais sobre o que é a avaliação, como a análise 

dos resultados pode contribuir para melhorar a aprendizagem dos alunos e a 

responsabilidade dos responsáveis em assegurar a presença da criança ou 

jovem, tanto no cotidiano escolar, quanto no dia da aplicação da prova, por meio 

de bilhetes; 
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o Orientar os professores quanto às suas atribuições no dia da aplicação, assim 

como na preparação dos alunos para que realizem com tranquilidade e 

segurança a prova; 

o Assegurar a compreensão, pelos estudantes e docentes, sobre a necessidade 

do preenchimento correto dos questionários socioeconômicos aplicados no dia 

do exame; 

o Organizar as salas de aula com a quantidade correta de mesas e cadeiras e um 

ambiente limpo e agradável para a realização da avaliação; 

o Garantir o ajuste da rotina da escola de modo a favorecer tanto os alunos que 

estiverem realizando a prova, quanto aqueles que estarão em aulas normais. 

Por exemplo: ajustar horário de merenda, entrada e saída etc para que não 

ocorra interrupções durante a aplicação. 

                          Figura 24 Resultado do IDEB Escola Classe 22 

       Em 2018 um novo resultado do IDEB foi divulgado e a escola ultrapassou já em 

2017 a meta projetada para 2019.  

A terceira e última edição da ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização), foi 

realizada em 2016, embora os dados estejam de certa forma defasados serão 

apresentados. 

Tal avaliação revela o nível de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática. Os resultados da ANA no ano citado, 
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demonstram que em relação à leitura a maior parte dos estudantes encontravam-se 

no nível 3 quando o esperado era o nível 4, foi necessário, portanto investir em um 

trabalho capaz de auxiliar o estudante a identificar o referente em textos de gêneros 

variados, estabelecer relação de tempo entre ações e interlocutores e 

especialmente, inferir sentido de expressão não usual em fragmento de texto. Essas 

habilidades foram propostas a partir de intervenções em sala de aula, sala de leitura 

e projetos específicos. 

 

                        Figura 25 Resultado da ANA Escola Classe 22 

Em relação à escrita, a escala de proficiência vai até o nível 5 e a maior parte, 

mais que a metade dos estudantes no ano de 2016 foi o nível 4. Os estudantes que 

se encontram neste nível escreviam ortograficamente palavras com diferentes 

estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, articulavam as partes do texto 

com a utilização de conectivos, recursos de substituição lexical e outros 

articuladores, mas ainda cometem desvios que comprometem parcialmente o 

sentido da narrativa, inclusive por não utilizar a pontuação ou utilizar os sinais de 

modo inadequado.  

Além disso, o texto pode apresentar poucos desvios de segmentação e 

alguns desvios ortográficos que não comprometem a compreensão as atividades 

específicas. 

Os reagrupamentos intra e interclasse foram fundamentais para correção 

desses desvios.  
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Figura 26 Resultado do IDEB Escola Classe 22 

 

Os números da ANA com relação à matemática são mais animadores, mais 

que a metade dos estudantes, foi capaz de inferir medidas, compor e decompor 

ordens, realizar operações e resolver problemas envolvendo números naturais com 

variados significados. O trabalho com materiais alternativos favorece a aquisição de 

aprendizagem mais significativa. O nível alcançado pela escola é maior que o das 

escolas similares e também da média do DF. 

            

 Figura 27 Resultado da ANA Escola Classe 22 

Os dados obtidos a partir das avaliações nacionais são apresentados e 

discutidos à comunidade escolar a fim de diagnóstico e possível erradicação de 
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dificuldades apontadas por elas. A SEDF também dispõe de um sistema próprio de 

avaliação cujas informações são disponibilizadas e utilizadas para fins pedagógicos, 

além das avaliações diagnósticas e bimestrais previstas pela EC22. 

Em 2020 foram realizadas avaliações elaboradas e tabuladas pela equipe 

pedagógica e apresentadas aos professores a fim de organizar o trabalho 

pedagógico do corrente ano. Os testes de Psicogênese para avaliar o nível de 

escrita foram aplicados pelos professores, onde observou-se os resultados a seguir: 

 

 

Figura 28 Resultado de Psicogênese Escola Classe 22 

 

Das 4 turmas de 1º ano (94 estudantes), duas são oriundas das turmas de Ed. 

Infantil da EC22, os outros estudantes vieram de outras IE do DF ou de GO. 

Observa-se que mais de 50% dos estudantes se encontra no nível pré-silábico,  uma 

parte já alcançou os níveis silábicos e alfabéticos e apenas 1 no alfabetizado 1. A 

partir dos reagrupamentos e dos atendimentos em sala de aula espera-se alcançar a 

meta e ao final de 2020 ter todos os estudantes pelo menos no nível alfabético. 
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Figura 29 Resultado de Psicogênese Escola Classe 22 

O 2º ano é formado por 4 turmas, 3 de integração inversa e 1 comum 

inclusiva, todas oriundas do 1º ano da EC22. Quase 80% dos estudantes finalizaram 

o ano de 2019 com a meta prevista alcançada (alfabético).  Para o 2º ano a meta 

prevista é nível alfabetizado 2, observa-se que boa parte dos estudantes já está 

nesse nível, outra está bem próxima (Alf. ¹) e 2 deles já ultrapassaram a meta 

prevista. 

 

Figura 30 Resultado de Psicogênese Escola Classe 22 
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As turmas de 3º ano são formadas em boa parte por estudantes vindos de 

remanejamentos da rede de ensino do DF e/ou matriculados pelo 156, além das 

matrículas realizadas na secretaria da própria escola, das 6 turmas de 3 ano apenas 

3 são formadas a partir das turmas de 2º ano, 5 dessas turmas são de integração 

inversa e 1 classe comum inclusiva. 

  O número de estudantes retidos, inclusive ANEEs nesse ano ainda se 

constitui um desafio para escola. Mesmo com as intervenções e atendimentos esses 

estudantes necessitam de um tempo maior para desenvolverem o processo de 

leitura e escrita. Todos os estudantes pré-silábicos, silábicos e alfabéticos 

mencionados no gráfico possuem diagnóstico ou já foram encaminhados. 

Como a meta estabelecida para o 3º ano é o nível Alfabetizado 3, é possível 

observar o grande desafio a atingir.  Faz-se necessário um investimento em novas 

estratégias e intervenções além do acompanhamento sistemático das famílias 

desses estudantes. 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 O Currículo da Educação Básica da SEEDF 2019 se constituiu em instrumento 

fundamental para construção desta Organização Curricular. Nela será apresentada a 

forma como a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, com os eixos 

transversais e integradores serão promovidos na Escola Classe 22, por etapa e por 

modalidade de ensino. 

Os Eixos transversais foram definidos pela SEEDF e apresentados no 

Currículo em Movimento da Educação Básica para serem articulados aos 

conhecimentos das diversas áreas, esses eixos devem ser trabalhados de forma 

transversal.  O documento enfatiza que os eixos transversais: Educação para a 

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

para a Sustentabilidade favorecem a uma organização curricular mais integrada, 

possibilitando a focagem de temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente. 

Assim, há a expectativa de que a transversalidade desses temas torne o Currículo 

mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que 
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a responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos é do coletivo de profissionais 

que atuam na escola. 

 Os Pressupostos Teóricos apontam uma definição para o currículo:  

O currículo é o conjunto de todas as ações desenvolvidas na e pela escola 

ou por meio dela e que formam o indivíduo, organizam seus conhecimentos, 

suas aprendizagens e interferem na constituição do seu ser como pessoa. É 

tudo o que se faz na escola, não apenas o que aprende, mas a forma como 

aprende, como é avaliado, como é tratado. Assim, todos os temas 

tradicionalmente escolares e os temas da vida atual são importantes e 

compõem o currículo escolar, sem hierarquia entre eles. (p. 37) 

É sabido que Base Nacional Curricular Comum não é currículo, mas sim um 

documento que define o conjunto de aprendizagens fundamentais, as quais os 

alunos da Educação Básica devem desenvolver. Na Educação Infantil quanto no 

Ensino Fundamental trazem diretrizes que devem ser implementadas.  

Na Educação Infantil o foco é trabalhar nos eixos estruturais, direitos de 

aprendizagem da criança e campos de experiência. Os eixos estruturais, interagir e 

brincar, são importantes para que a criança consolide sua aprendizagem. É a partir 

da brincadeira e da interação que ela desenvolve, nesta etapa, as estruturas, 

habilidades e competências que serão importantes ao longo de toda a vida. 

De acordo com a faixa etária foram sugeridas unidades temáticas que 

favoreçam a aplicação dos diversos campos de experiências: 1. O eu, o outro e o 

nós; 2. Corpo, gestos e movimentos; 3. Traços, sons, cores e formas; 4. Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; 5. Espaço, tempo, quantidades, relações e 

transformações. 

Nos anos iniciais, no que tange à alfabetização a BNCC  considera que toda 

criança deverá estar plenamente alfabetizada até o fim do 2º ano. Antes, esse prazo 

era até o terceiro ano – de acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), portanto além das estratégias já utilizadas  tantas outras precisam 

ser adotadas para que a meta seja alcançada. 
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As dez competências gerais definidas para os anos iniciais, conforme BRASIL 

2017,  contemplam elementos cognitivos, sociais e pessoais a serem desenvolvidos 

pelos alunos e aplicam-se a toda a área do conhecimento, independente do 

componente curricular. Dessa forma, as aulas devem possibilitar a articulação de 

habilidades relacionadas ao conhecimento e não o trabalho com a competência em 

si.  

Cabe lembrar que em se tratando de uma escola inclusiva,os projetos 

institucionais desenvolvidos na escola devem estar  integrados à Sala de Recursos 

por meio de trabalhos coletivos com todo grupo escolar para que se efetive a 

inclusão, promovendo ações educativas com todas as pessoas da instituição, 

apoiando os professores que atuam em regência de classe e equipe gestora da 

escola.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC,2008) contida na Orientação Pedagógica, o qual pontua que: 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar 

e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades 

específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas 

à escolarização. 

Considerando a perspectiva da inclusão em todas as áreas de conhecimento, 

faz-se necessário a realização da adequação curricular para atender aos estudantes 

da Educação Especial. Destacamos que a realização da adequação curricular é um 

direito do estudante, um dever do professor e responsabilidade da Instituição 

Educacional, conforme legislação descrita abaixo: 

1. Lei nº 9.394/96 da LDBEN de 20/12/1996: art. 59, “os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais”, no seu inciso I ―assegura 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para 

atender as suas necessidades.‖; 
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2. Lei nº 3.218/2003 (DF) de 10/11/2003: o inciso II do art. 3º diz: ―cabe às 

escolas da rede pública de ensino definirem em seu projeto educacional as 

adaptações curriculares no âmbito da escola, da sala de aula e do aluno portador de 

deficiência individualmente.‖; 

3. Resolução CNE/CEB nº 02/2001: o inciso III, do art. 8º preconiza: ―as 

escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas 

classes comuns: flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o 

significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e 

recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao 

desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, 

em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola, respeitada a 

frequência obrigatória; 

4. Resolução CE/DF nº 01/2003: os incisos I e III, do art. 41º estabelecem: ―a 

estruturação do currículo de modo a atender aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, deve observar, entre outros aspectos: 

Inciso I – Dosagem e sequência dos conteúdos, com objetivo de adequação ao ritmo 

próprio do aluno e a especificidade do atendimento. 

Inciso III – Adaptações curriculares, quando necessário, nos diferentes níveis, 

etapas e modalidades de educação e ensino. 

Com vistas ao cumprimento das referidas normatizações, orienta-se o 

professor: 

o Conhecer o histórico acadêmico dos alunos e seu diagnóstico, por meio dos 

documentos disponíveis na secretaria da escola e com apoio do profissional do 

Atendimento Educacional Especializado; 

o Construir a adequação curricular, respeitando as diretrizes recebidas pela 

SEEDF e pelo serviço de Atendimento Educacional Especializado; 

o Participar, quando oportuno, de cursos de formação na área de Ensino Especial, 

preferencialmente ofertados pela EAPE.  
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A organização do currículo na escola foi estabelecida conforme o que orienta 

a legislação vigente e discutida e complementada conforme o ano pelo grupo de 

professores e equipe pedagógica ao qual pertencem. 

10.1 Alinhamento com o currículo da etapa/modalidade  

Ensino Especial 

A Educação Especial é uma modalidade de educação escolar oferecida aos 

alunos com necessidades educacionais especiais. O Distrito Federal tem ações de 

atendimento a esses estudantes desde 1970. Porém, segundo o Currículo em 

movimento da educação especial foi na década de 90 que essa modalidade recebeu 

um caráter inclusivo. 

O currículo dessa modalidade baseia-se nas especificidades de cada aluno, 

daí a importância da elaboração cuidadosa do Plano Individual Pedagógico (PPI ), 

do conhecimento da realidade das famílias dos estudantes, bem como da 

valorização de suas habilidades e centro de interesses. 

                         

A ludicidade que é o eixo do Currículo deve estar presente nas atividades 

diárias também da Educação Especial, considerando o desenvolvimento psicomotor 

e cognitivo de cada aluno.  Todas as atividades deverão ter um objetivo pedagógico.  

A recreação será planejada e dentro dos limites e possibilidades do espaço e 

tempo (clima), mas deve ser priorizada. Participarão de todos os projetos da escola 

e ainda daqueles oferecidos especificamente para essa modalidade como o 

atendimento no Laboratório de Informática Educativa (LIED), no Centro de Ensino 

Especial. 

A rotina deve ser estruturada e planejada com sequências diárias, 

flexibilizando quando necessário: disposição e organização do material pessoal, 

utilização de banheiro, calendário, quantos somos, quem faltou, explicar as 

atividades do dia, contação de história, músicas, brincadeiras... 
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     Tarefas de casa devem ser realizadas pela criança com auxílio de um adulto. 

É imprescindível que seja corrigida, avaliada, com frequência de pelo menos duas 

vezes por semana. 

Educação Infantil 

Participar da Educação Infantil que, do ponto de vista legal, passou a ser um 

dever do Estado e um direito da criança (Constituição Federal de 1988, art. 208, 

inciso IV) seja talvez a única oportunidade da família de ter assegurado ―o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade‖ contribuindo dessa 

forma para o bom desempenho escolar no Ensino Fundamental. 

O eixo integrador específico da educação infantil é considerado juntamente 

com o eixo transversal do Currículo da Educação Básica do SEEDF. O primeiro 

refere-se ao educar e cuidar, brincar e interagir esses eixos estão inseridos no 

planejamento formando um elo com os conteúdos propostos e também com os eixos 

transversais - Educação para sustentabilidade, cidadania e educação em e para os 

direitos humanos e educação para diversidade.  

Os conteúdos foram organizados por semestre a partir da indicação do 

quadro organizativo apresentado no caderno 1 do Currículo, onde serão trabalhados 

desde o Cuidado Consigo e com o Outro até à Linguagem Digital. 

O perfil dos estudantes demonstra alunos com falta de autonomia para 

realizar as atividades de sala, na comunicação e também quanto à higiene pessoal. 

Alguns têm dificuldades em aceitar limites e as regras propostas na rotina diária, 

mas estão sendo orientados bem como as suas famílias, há ainda uma grande 

disparidade entre os níveis de aprendizagem. O número excessivo de estudantes 

também interfere no bom desempenho dos mesmos. 

Atualmente o 1º período possui 24 estudantes em uma turma regular no turno 

matutino, a maioria é estudante oriundo da Creche Instituto PAX. Já o 2º período 

possui 25 estudantes, com uma turma regular, os estudantes em sua maioria são 

oriundos do 1º período da Escola Classe 22. 
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A ludicidade é eixo do Currículo e deve estar presente nas atividades diárias 

considerando o desenvolvimento psicomotor das crianças bem como o 

desenvolvimento da autonomia. Todas as atividades deverão ter um objetivo 

pedagógico. A recreação será planejada e dentro dos limites e possibilidades do 

espaço e tempo (clima), mas deve ser priorizada. Haverá a utilização de materiais 

variados como bola, corda, bambolê... envolve atividades realizadas no parque, sala 

de leitura, quadra e circuitos de psicomotricidade. 

Durante a primeira semana de aula (momento de adaptação das crianças), 

programar brincadeiras que eles possam participar ainda, ornamentar as salas com 

balões, preparar lanches especiais para que as crianças se sintam acolhidas tenham 

vontade de voltar para a escola no dia seguinte. 

A rotina deve ser estruturada e planejada com sequências diárias, 

flexibilizando quando necessário: recepção, disposição e organização do material 

pessoal, utilização de banheiro, calendário, quantos somos, quem faltou, explicar as 

atividades do dia, alfabeto e som de letras e números, contação de história, músicas 

infantis, brincadeiras... 

     Tarefas de casa devem ser realizadas pela criança com auxílio de um adulto. 

É imprescindível que seja corrigida, avaliada, com frequência de pelo menos duas 

vezes por semana. 

A Educação Infantil participará dos projetos gerais da escola que poderão 

ser adaptados à faixa etária e desenvolvimento das crianças e ainda de outros 

específicos que poderão ser elaborados. 

Ensino Fundamental Anos Iniciais- Bloco Inicial de Alfabetização 

 O Currículo é operacionalizado através de componentes curriculares, que se 

desenvolverão com a finalidade de ampliar a construção de habilidades e 

competências, adquiridas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as quais serão 

necessárias para assegurar a aquisição do conhecimento e a formação integral e 

ainda, fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Tais 

componentes serão distribuídos por meio da matriz curricular com 05 horas diárias 
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de aula, com professores que atuam em atividades, que cumprem uma carga horária 

de 40 horas semanal incluída a coordenação pedagógica. 

Serão incluídos nas atividades curriculares sobre a forma de eixo transversal 

a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena: com objetivo de resgatar as 

contribuições desses dois grupos étnicos na formação da sociedade nacional, 

ministrados em todo currículo escolar, em especial nas áreas de arte, literatura e 

história brasileiras. 

Os conteúdos foram organizados a partir de diferentes áreas do 

conhecimento pelo grupo de professores de cada ano no final do ano letivo de 2019 

e sistematizado pela equipe gestora, tais conteúdos foram estabelecidos com a 

expectativa de trabalho para o período de um bimestre. A interdisciplinaridade é 

promovida por meio dos projetos e sequências didáticas. A unidocência facilita esse 

trabalho, pois um professor regente tem a possibilidade de ministrar as diversas 

disciplinas, articulando-as aos conteúdos. 

O eixo integrador específico do Bloco Inicial de Alfabetização é considerado 

juntamente com o eixo transversal do Currículo da Educação Básica do SEEDF. O 

primeiro refere-se à alfabetização, letramento e ludicidade, esses eixos estão 

inseridos no planejamento formando um elo com os conteúdos propostos e também 

com os eixos transversais - Educação para sustentabilidade, cidadania e educação 

em e para os direitos humanos e educação para diversidade.  

Tais eixos serão explorados no cotidiano escolar por meio de atividades como 

leitura de livros relacionados ao tema, apreciação de poemas, vídeos e músicas, 

rodas de conversa, brincadeiras e outros. 

De um modo geral os conhecimentos se integram aos projetos educativos da 

escola. A sala de leitura e o laboratório de informática são aliados à esse trabalho 

pois oportunizam acesso à informação e um espaço privilegiado de aprendizagem, 

estimulando pesquisa e leitura. 

A recuperação de estudos se associa à avaliação formativa e na perspectiva 

de ―promover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento‖ o Projeto 
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Interventivo constitui-se em uma estratégia adequada e possível. Ele é um 

procedimento elaborado pela escola, com caráter investigativo, pois, por meio dele, 

investigam-se as melhores estratégias de aprendizagem para cada estudante. 

Desse modo, a intervenção e a investigação conduzem à prática da inovação. 

O Projeto Interventivo constitui-se em um princípio do Bloco Inicial de 

Alfabetização, consta nas Diretrizes Pedagógicas do BIA, tem caráter coletivo e 

integrador; deve ser permanente em sua oferta e flexível, dinâmico e temporário no 

atendimento aos estudantes. Além disso, está em consonância com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB nº 9394/96: 

Art. 12 Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão à incumbência de:  

V .promover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento. 

Art. 24; A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 

organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 

V. a verificação do rendimento escolar observará os seguintes 

critérios: 

e)- obrigatoriedade de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; 

  Projeto Interventivo acontece na modalidade estudantes que apesar de 

participarem das outras estratégias propostas pelo Bloco Inicial de Alfabetização 

ainda apresentam necessidades específicas de aprendizagem. Ocorre no turno 

contrário ao horário de aula conforme organização e comunicado prévio às famílias. 

 Faz-se necessário que todas as equipes trabalhem coletivamente estipulando 

e cumprindo prazos para devolutivas e orientações aos professores, executem os 

atendimentos solicitados e colaborem efetivamente para o desenvolvimento do 

aluno. 

 Os estudantes com necessidades especiais integrados nessas turmas bem 

como aqueles com Transtornos terão atendimento diversificado, avaliação adaptada 

conforme cada caso e necessidade e ainda um espaço reservado e com 
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acompanhamento de um profissional para tal realização, conforme recomendação 

da legislação vigente. 

 Haverá ainda a adequação curricular e pedagógica, elaborada pelo professor 

da turma sob orientação do profissional da sala de recurso ou equipe pedagógica, 

entregue até o quinto dia do início de cada bimestre para cada um desses 

estudantes. 

1º ano 

O perfil dos estudantes apresenta crianças inteligentes, dispostas a realizar 

trabalhos artísticos/manuais, são amigos, participativos e ávidos para novas 

aprendizagens. Gostam de brincadeiras como parlendas, advinhas, histórias 

cantadas... algumas crianças necessitam de desenvolver autonomia e cuidados de 

higiene pessoal e com os pertences. Necessitam ainda de limites e comportamentos 

adequados para maior atenção e responsabilidade bem como desenvolver os 

hábitos e rotinas dos estudantes. 

 Atualmente o 1º ano possui 104 estudantes, distribuídos em 4 turmas 

regulares, boa parte é de estudante oriundo da Educação Infantil (2º período) da 

EC22 e outros remanejados de diversas escolas da CRE Gama. São alegres, 

gostam de brincar, conversar e apresentam disponibilidade para aprender. 

As metas previstas para o ano letivo são, entre outros, ler e escrever 

palavras, alcançar o nível alfabetizado 1 conforme proposta do GEEMPA, produzir 

frases e pequenos textos com sequência lógica e organização de ideias, mesmo 

sem aspectos estruturais. Conhecer o sistema de numeração decimal pelo menos 

até 99, resolver soma e subtração simples. 

A ludicidade deve estar presente considerando o desenvolvimento 

psicomotor das crianças nessa faixa etária bem como o desenvolvimento da 

autonomia. O lúdico este ano deverá ser bem sistematizado, pois os espaços físicos 

são adequados. Todas as atividades deverão ter um objetivo pedagógico e 

pretende-se resgatar as brincadeiras antigas.  
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A recreação será dentro dos limites e possibilidades do espaço e tempo 

(clima), mas deve ser priorizado e cada turma se organizará para definir o melhor 

horário. Serão inclusas atividades realizadas no parque e na quadra da escola. 

A rotina deve ser estruturada e planejada com sequências diárias, 

flexibilizando quando necessário: Calendário, quantos somos, quem faltou, explicar 

as atividades do dia, alfabeto e correspondência letra/som. 

Tarefas de casa devem proporcionar o hábito de estudos ser realizadas pela 

criança com auxílio de um adulto. É imprescindível que seja corrigida, avaliada, com 

frequência de pelo menos duas ou três vezes por semana e/ou de acordo com a 

necessidade da turma. As orientações para realização da tarefa devem ser 

registradas na agenda escolar do estudante pelo professor, por ele mesmo ou por 

informação impressa. 

Os trabalhos diversificados deverão ser de acordo com a necessidade de 

cada aluno. A escola como um todo deve ser sensibilizada, as datas voltadas para o 

tema devem ser aproveitadas por meio de planejamento coletivo de trabalhos 

específicos envolvendo a Sala de Recursos. 

O reagrupamento deve ocorrer uma vez por semana com material específico 

organizado em um caderno. A organização será feita entre todas as turmas do Bloco 

Inicial de Alfabetização do turno e ocorrerá uma vez por semana (quarta-feira), 

excetuando a semana de avaliação e/ou eventos. 

O atendimento individual (reforço escolar) ocorrerá uma vez por semana 

com atendimento de grupos de alunos no turno contrário ao da aula. 

Os estudantes devem ser convocados por escrito via agenda escolar com 

ciência do responsável. Acaso a impossibilidade de participar do atendimento o 

responsável deverá comparecer à direção para assinar ata justificando a não 

participação. 

O 1º ano participará dos projetos gerais da escola que poderão ser 

adaptados à faixa etária e desenvolvimento das crianças e ainda de outros 

específicos que poderão ser elaborados: Projeto de leitura, parlendas, cantigas... 
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2º Ano 

O perfil dos estudantes do 2º ano refere-se à estudantes autônomos e 

participativos, que apreciam rodas de conversa onde possam expor suas ideias, 

demonstram interesse por atividades que envolva música, dramatização, brinquedos 

cantados, jogos e competições. São bons expectadores, envolvem-se nos enredos 

das histórias, apresentam bom vocabulário e criatividade. Alguns encontra-se no 

nível acadêmico esperado para o ano em curso. 

Atualmente o 2º ano possui 63 estudantes, distribuídos em 4 turmas, duas no 

turno matutino e duas no vespertino. Todos são estudantes oriundos do 1º ano da 

EC22.  

As metas estabelecidas para o ano letivo são, entre outros, ler, interpretar e 

produzir textos de gêneros variados e estar no nível alfabetizado 2. Realizar 

operações e resolver situações problemas de adição sem e com agrupamento e 

subtração sem e com desagrupamento, noções de tempo, noções de multiplicação e 

divisão, compreender gráficos e tabelas. 

A ludicidade deve estar presente considerando o desenvolvimento 

psicomotor das crianças nessa faixa etária bem como o desenvolvimento da 

autonomia. O lúdico este ano deverá ser bem mais sistematizado, pois os espaços 

físicos são adequados. Todas as atividades deverão ter um objetivo pedagógico. 

 A recreação será planejada e organizada previamente dentro dos limites e 

possibilidades do espaço e tempo (clima), mas deve ser diária com atividades 

dirigidas como corda, bola, jogos e sempre acompanhadas por professor por meio 

de escala e outros profissionais da escola. Serão incluídas atividades realizadas no 

parque, na quadra da escola circuitos de psicomotricidade e jogos. 

A rotina deve ser estruturada com vistas ao desenvolvimento da socialização 

e envolver ações planejadas com sequências diárias, flexibilizando quando 

necessário: agenda, calendário, correção de tarefas, hora do conto, atividades 

diárias com pelo menos dois registros no quadro e recreação. 
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Tarefas de casa devem proporcionar o hábito de estudo serão realizadas 

pela criança e estabelecerão uma ponte com a família, devem ainda ser realizada 

com auxílio de um adulto. É imprescindível que sejam corrigidas, avaliadas, com 

frequência de pelo menos três vezes por semana e/ou de acordo com a necessidade 

da turma. As orientações para realização da tarefa devem ser registradas na agenda 

escolar do estudante pelo professor, por ele mesmo ou por informação impressa. 

Os trabalhos diversificados deverão ser de acordo com a necessidade de 

cada aluno. A escola como um todo deve ser sensibilizada, as datas voltadas para o 

tema devem ser aproveitadas por meio de planejamento coletivo de trabalhos 

específicos envolvendo a Sala de Recursos. 

O atendimento individual (reforço escolar) ocorrerá uma vez por semana, no 

turno contrário ao da aula. 

Os estudantes devem ser convocados por escrito via agenda escolar com 

ciência do responsável. Acaso a impossibilidade de participar do atendimento o 

responsável deverá comparecer à direção para assinar ata justificando a não 

participação. 

      O 2º ano participará dos projetos gerais da escola que poderão ser 

adaptados à faixa etária e desenvolvimento das crianças e ainda de outros 

específicos que poderão ser elaborados. 

3 º ANO 

Os estudantes pertencentes às turmas de terceiro ano apresentam característica 

peculiar, possui alunos vindos do segundo ano e ainda aqueles que ficaram retidos 

no ano anterior, portanto crianças de faixa etária diferentes, é onde há também 

maior concentração de alunos com necessidades educacionais especiais. É bom 

lembrar que esse foi o ano que a escola recebeu a maior quantidade de estudantes 

remanejados e/ou transferidos de outras instituições de ensino privadas e públicas. 

Há muitos alunos que residem no entorno do DF, fato que interfere no 

atendimento individual em horário contrário.  



78 

 

Atualmente possui 78  estudantes, distribuídos em 5 turmas: 1 comun inclusiva e 

5 de integração inversa. São crianças alegres, participativas que gostam de brincar, 

especialmente na quadra e ouvir histórias. 

As metas estabelecidas para o ano letivo são, entre outros: Produzir textos 

estruturados em parágrafos, com ideias organizadas, utilizando sinais de pontuação, 

empregando ortografia adequada ao ano além de estar preferencialmente no nível 

alfabetizado 3, será considerada ainda a adequação curricular e casos específicos 

apresentados para avaliação do conselho de classe.  Ler, interpretar e resolver 

situações matemáticas envolvendo operações de adição com agrupamento e 

subtração com desagrupamento, noções de multiplicação e divisão. Trabalhar com o 

sistema de numeração decimal até a unidade de milhar. 

A ludicidade deve estar presente considerando o desenvolvimento psicomotor 

das crianças nessa faixa etária bem como o desenvolvimento da autonomia. O 

lúdico este ano deverá ser bem sistematizado, pois os espaços físicos são 

adequados. Todas as atividades deverão ter um objetivo pedagógico. 

 A recreação será dentro dos limites e possibilidades do espaço e tempo (clima), 

com atividades dirigidas e/ou livres e sempre acompanhadas por professor ou outros 

profissionais da escola. 

A rotina deve ser estruturada com vistas ao desenvolvimento da socialização 

e envolver ações planejadas com sequências diárias, flexibilizando quando 

necessário: agenda, calendário, correção de tarefas, hora do conto, atividades 

diárias com pelo menos um registro no quadro e recreação. 

Tarefas de casa devem proporcionar o hábito de estudo ser realizadas pela 

criança com auxílio de um adulto. É imprescindível que seja corrigida, avaliada, com 

frequência de pelo menos três vezes por semana e/ou de acordo com a necessidade 

da turma. A sexta-feira poderá ser reservada para tarefa como o projeto literário. As 

orientações para realização da tarefa devem ser registradas na agenda escolar do 

estudante pelo professor, por ele mesmo ou por informação impressa. 
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Os trabalhos diversificados deverão ser de acordo com a necessidade de 

cada aluno. A escola como um todo deve ser sensibilizada, as datas voltadas para o 

tema devem ser aproveitadas por meio de planejamento coletivo de trabalhos 

específicos envolvendo a Sala de Recursos. 

O reagrupamento deve ocorrer no mínimo 4 horas semanal, uma vez por 

semana com material específico organizado em um caderno. O reagrupamento intra-

classe também deve ser observado. 

O atendimento individual (reforço escolar) ocorrerá uma vez por semana no 

turno contrário ao da aula, a fim de auxiliar o aluno em suas dificuldades. É 

importante a aplicação de recursos variados e de uma dinâmica que favoreça a 

aprendizagem efetiva e não a reprodução das atividades da sala de aula. 

Os estudantes devem ser convocados por escrito via agenda escolar com 

ciência do responsável. Acaso a impossibilidade de participar do atendimento o 

responsável deverá comparecer à direção para assinar ata justificando a não 

participação. 

O 3º ano participará dos projetos gerais da escola que poderão ser 

adaptados à faixa etária e desenvolvimento das crianças e ainda de outros 

específicos que poderão ser elaborados. 

Ensino Fundamental Anos Iniciais- 4º e 5º ano 

Os Eixos Transversais do Currículo, Educação para sustentabilidade, 

cidadania e educação em e para os direitos humanos e educação para diversidade 

devem ser contemplados no processo ensino-aprendizagem, sendo incluídos em 

todas as disciplinas de modo que esses eixos façam parte das aulas.  

O currículo é operacionalizado através de componentes curriculares, que se 

desenvolverão com a finalidade de ampliar a construção de habilidades e 

competências, adquiridas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as quais serão 

necessárias a fim de assegurar a aquisição do conhecimento e da formação integral 

e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, distribuídos 

através da matriz curricular com 05 horas diárias de aula, com professores que 
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atuam em atividades, que cumprem uma carga horária de 40 horas semanal incluída 

a coordenação pedagógica. 

Serão incluídos nas atividades curriculares sobre a forma de eixo transversal 

a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena: com objetivo de resgatar as 

contribuições desses dois grupos étnicos na formação da sociedade nacional, 

ministrados em todo currículo escolar, em especial nas áreas de arte, literatura e 

história brasileiras;  

Os conteúdos foram organizados a partir de diferentes áreas do 

conhecimento, porém articulados em uma perspectiva de unidade para promover o 

trabalho interdisciplinar, tais conteúdos foram estabelecidos com a expectativa de 

trabalho para o período de um bimestre. A interdisciplinaridade é promovida ainda 

por meio dos projetos e sequências didáticas. A unidocência facilita esse trabalho, 

pois um professor regente tem a possibilidade de ministrar as diversas disciplinas, 

articulando-as aos conteúdos e pode ser utilizada até o 4º ano, visto que o 5º ano 

possui projeto de adaptação e a docência dependerá do número de turmas. 

Os conhecimentos se integram aos projetos educativos da escola. A sala de 

leitura e o laboratório de informática poderão ser aliados à esse trabalho pois 

oportunizam acesso à informação e um espaço privilegiado de aprendizagem, 

estimulando pesquisa e leitura.  

4 º ANO 

O perfil atual dos estudantes do 4º ano revela estudantes alegres, que 

gostam de brincar, especialmente na quadra. Alguns apresentam dificuldades 

pontuais de leitura e interpretação que incidem na produção escrita e também 

dificuldades em matemática relacionadas à interpretação de situações matemáticas, 

como também na base (Sistema de numeração decimal), comprovados em 

avaliações diagnósticas realizados no início do ano.  

Atualmente o 4º ano possui 103 estudantes, distribuídos em 5 turmas 4 

comuns inclusivas e 1 de integração inversa, 3 turmas no turno matutino e 2 no 

vespertino a maioria é estudante oriundo do 3º ano da EC22.  
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As metas estabelecidas para o ano letivo são, entre outros, ler com fluência, 

interpretar e produzir textos de gêneros diversos, utilizando estruturas textuais 

adequadas com poucos erros ortográficos. Resolver operações e realizar situações 

problemas envolvendo as quatro operações fundamentais.  

A ludicidade deve estar presente considerando o desenvolvimento 

psicomotor das crianças nessa faixa etária bem como o desenvolvimento da 

autonomia, brincadeiras dirigidas ajudam no trabalho em equipe e na socialização. A 

recreação será dentro dos limites e possibilidades do espaço e tempo (clima). A 

quadra poderá ser um espaço privilegiado para o desenvolvimento de atividades 

motoras e/ou desportivas. 

A rotina deve ser estruturada e envolver ações planejadas com sequências 

diárias, flexibilizando quando necessário: horários definidos para lanche, banheiros e 

tarefas. 

Tarefas de casa devem proporcionar o hábito de estudo ser realizadas pela 

criança com auxílio de um adulto se necessário. É imprescindível que seja corrigida 

de forma coletiva, e em casos específicos individualmente, com frequência de três 

dias da semana e sem excessos. As orientações para realização da tarefa devem 

ser registradas na agenda escolar do estudante pelo professor, por ele mesmo ou 

por informação impressa. 

Os trabalhos diversificados deverão ser de acordo com a necessidade de 

cada aluno. A adequação curricular deverá ser feita bimestralmente aguardando 

desenvolvimento e avaliação posterior. 

O reagrupamento ocorrerá uma vez por semana, com organização e 

planejamento para avanços das dificuldades e potencialidades dos alunos em língua 

Portuguesa e Matemática. 

O atendimento individual (reforço escolar) ocorrerá uma vez por semana a 

fim de auxiliar o aluno em suas dificuldades. É importante a aplicação de recursos 

variados e de uma dinâmica que favoreça a aprendizagem efetiva e não a 

reprodução das atividades da sala de aula. 
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Os estudantes devem ser convocados por escrito via agenda escolar com 

ciência do responsável. Acaso a impossibilidade de participar do atendimento o 

responsável deverá comparecer à direção para assinar ata justificando a não 

participação 

O 4º ano participará dos projetos gerais da escola que poderão ser adaptados à 

faixa etária e desenvolvimento das crianças. 

5 º ANO 

O perfil dos estudantes do 5º ano: Os alunos em sua maioria apresentam 

características acadêmicas esperadas para o ano, alguns têm dificuldades de leitura, 

por ser uma prática pouco valorizada em seu cotidiano. Gostam dos professores, do 

recreio e da quadra. 

Atualmente o 5º ano possui 121 estudantes, distribuídos em 6 turmas 2 de 

integração inversa e 4 comuns inclusivas, 3 no turno matutino e 3 no turno 

vespertino a maioria é estudante oriundo do 4º ano da EC22.  

As metas estabelecidas para o ano letivo são, entre outros, ler com fluência e 

compreender o que lê, extraindo do texto informações explícitas e implícitas. 

Produzir textos de gêneros diversos, utilizando estruturas textuais adequadas (uso 

de parágrafo e pontuação, coerência, coesão e poucos erros ortográficos). Resolver 

operações e realizar situações problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais.  

A ludicidade deve estar presente considerando o desenvolvimento 

psicomotor das crianças nessa faixa etária bem como o desenvolvimento da 

autonomia. Deve estar adequado às possibilidades, o teórico vem desmitificar a falta 

de recursos.  

A realidade atual é quadro e livros, porém, pode ser feito de uma forma mais 

dinâmica, onde seja possível que o aluno descubra seu meio de interagir com o que 

lhe é ensinado, criar material coletivo e individual sempre que possível, para uma 

realização lúdica, concreta, teórica mais prazerosa.  
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A recreação será dentro dos limites e possibilidades do espaço deverá ser 

organizado e estabelecido previamente podendo ser direcionada pelo professor com 

jogos, brincadeiras e atividades físicas, a quadra de esportes poderá ser um espaço 

importante para realização dessa tarefa.  

A rotina deve ser estruturada, necessidades que o professor deverá criar com 

os alunos modificando-as ou criando novas de acordo com a demanda, porém é 

importante que o aluno também tenha uma rotina em casa criada pela família ou 

responsável, principalmente nas tarefas de casa, que devem ser oferecidas pelo 

menos 3 vezes por semana.  

Os trabalhos diversificados deverão ser de acordo com a necessidade ou 

interesse da disciplina/professor. Os pais devem ser informados e as orientações 

sobre o trabalho disponibilizadas na agenda do estudante. 

O reagrupamento inter-classe não será realizado em função do projeto de 

adaptação, porém o reagrupamento  intra-classe e o projeto interventivo poderão ser 

utilizados considerando a necessidade dos estudantes ou das turmas. 

O atendimento individual (reforço escolar) ocorrerá uma vez por semana a 

fim de auxiliar o aluno em suas dificuldades. É importante a aplicação de recursos 

variados e de uma dinâmica que favoreça a aprendizagem efetiva e não a 

reprodução das atividades da sala de aula. Os estudantes devem ser convocados 

por escrito via agenda escolar com ciência do responsável. Acaso a impossibilidade 

de participar do atendimento o responsável deverá comparecer à direção para 

assinar ata justificando a não participação. 

O 5º ano participará dos projetos gerais da escola que poderão ser 

adaptados à faixa etária e desenvolvimento das crianças e ainda de outros 

específicos que poderão ser elaborados. 

10.2  Projetos específicos  

A proposta que inspira o trabalho com projetos favorece a criação de 

estratégias de organização dos conhecimentos escolares, a qual objetiva a 
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compreensão das estruturas internas de um conteúdo que intencionalmente se quer 

ensinar aos educandos. 

O conhecimento é visto sob uma perspectiva construtivista, onde se procura 

estudar e pesquisar com os educandos de forma lúdica e prazerosa, respeitando as 

características internas das áreas de conhecimentos envolvidos no trabalho. 

Ao planejar os projetos, os professores têm claro qual o objetivo a ser 

alcançado, ou seja, o que quer realmente que os educandos aprendam. Para tanto, 

é necessário um planejamento prévio, que embase a sua prática educativa, bem 

como pesquisas sobre o assunto. 

Durante o corrente ano vários projetos e programas serão desenvolvidos em 

determinados anos e pretendem resgatar os conhecimentos prévios dos alunos e 

articular as várias áreas de conhecimentos/disciplinas.  

Na semana pedagógica todos os projetos foram apresentados e revistos pelo 

grupo de profissionais desta UE 12 (doze) deles serão trabalhados em 2020: 

Leitura, adaptação para o 6º ano, visitas, preparação para OLIMGAMA, informática, 

Balé, zumba, capoeira... 

 Segue todos os projetos e programas explicitando objetivos, principais ações e 

público alvo de cada um deles. 

10.1 Projeto de Leitura 

 Objetivo: conscientizar a comunidade escolar da importância do processo de 

desenvolvimento das habilidades de leitura, com intuito de despertar o hábito de ler 

e consequentemente a compreensão do que é lido. 

 Principais ações: 

o Contato e manuseio de livros; 

o Empréstimo de livros; 

o Uso do espaço da sala de leitura semanal; 

o Seleção e leitura de autores do repertório infantil; 

o Momentos de contação de histórias no pátio da escola; 
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o Exposição de trabalhos por meio de Feira Literária. 

 Público: Todas as turmas sob a responsabilidade do professor e apoio da 

equipe de coordenação. 

10.2 Projeto Amigos do Recreio 

 Objetivo:  

o Promover espaço e tempo prazeroso de recreação na escola, contribuindo para 

momentos de interação e respeito mútuo por meio da colaboração dos alunos 

participantes da mediação de conflitos. 

 Principais ações: 

o Formação de alunos do 5º ano; 

o Manuseio de brinquedos e jogos; 

o Utilização de materiais variados; 

 Público: Todas as turmas sob a responsabilidade do professor e apoio  da equipe 

de gestão pedagógica. 

       10.3 Projeto Mediação de conflitos 

 Objetivo:  

o Propiciar aos estudantes, professores, gestores e pais subsídios para que 

possam atuar como mediadores em situação de conflitos, visando uma 

transformação positiva dos comportamentos agressivos no cotidiano. 

 Principais ações: 

o Formação de estudantes para atuarem como mediadores; 

o Reflexão sobre os tipos de violência; 

o Parcerias com redes sociais (UNB, UCB, Conselho tutelar...); 

o Promoção de espaços e momentos para atuação dos mediadores; 
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o Realização de campanhas com a comunidade escolar envolvendo temas 

variados. 

 Público: Todas as turmas sob a responsabilidade do Serviço de Orientação 

Educacional e apoio da equipe de gestão pedagógica. 

10.4  Projeto de Laboratório de Informática: 

 Objetivo:  

o Promover o acesso às novas tecnologias, como recurso auxiliar para o 

desenvolvimento dos processos cognitivos, motores, sociais e afetivos dos 

estudantes da Escola Classe 22 do Gama. 

 Principais ações:  

o Linguagem digital; 

o Uso e manuseio de computador; 

o Uso dos recursos do Google para avaliações, testes, localização em mapas, etc. 

o Realização de pesquisas; 

o Apresentação e fixação de conteúdo; 

o Jogos e desafios disponíveis no sistema Linux Educativo e/ou na internet para 

exercício do raciocínio lógico; 

o Produção e reestruturação de textos com gêneros e objetivos variados; 

     Público: Todas as turmas do 3º ao 5º ano sob a responsabilidade do professor 

do laboratório de informática, participação do professor regente e apoio da equipe de 

coordenação e gestão pedagógica 

 

 10.5 Projeto: “A Ponte” Adaptação para o 6º ano 

 Objetivo:  

o Promover aos alunos do 5º ano atividades de adaptação para o 6º ano, afim de 

garantir avanços na aprendizagem, na postura do estudante, nas relações 

interpessoais e no desenvolvimento acadêmico e pessoal.  
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 Principais ações:  

o Realização de encontros entre equipe gestora, professores e alunos da EC 22 

E CED 07; 

o Dispor as disciplinas em grade horária; 

o Levantamento de expectativas dos alunos com relação à nova escola; 

o Promoção de saídas de campos envolvendo as duas escolas; 

o Participação em eventos; 

o Entrevistas com professores; 

 Público: Com todas as turmas de 5º ano nos dois turnos durante todo ano 

letivo com apoio da equipe gestora e do SOE de ambas escolas. 

10.6  Projeto: Visitar para conhecer 

 Objetivo:  

o Promover aprendizagem e acesso à cultura e lazer na escola permitindo 

levantamento de hipóteses, conhecimento e vivências práticas. 

 Principais ações: 

o Levantamento de espaços possíveis de visitação por ano e de acordo com a 

proposta curricular; 

o Desenvolvimento de habilidades, autonomia, respeito, solidariedade... 

o Visitas a museus, cinemas, teatros e locais históricos. 

 Público: Todas as turmas sob a responsabilidade do professor e apoio da 

equipe de coordenação. 

 Observação: as visitas serão programadas e agendadas conforme sugestão 

feita por cada ano: 

o Ensino Especial: Eixo Monumental, zoológico, museus e exposições, jardim 

botânico, estação de tratamento de água, planetário, clube e EMBRAPA. 

o Educação Infantil: Memorial dos Povos indígenas, cinemas, sítio andorinha, 

Mostra de dança. 
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o 1º Ano: Memorial dos Povos indígenas, cinemas, sítio andorinha, Mostra de 

dança. 

o 2º Ano: Memorial dos Povos indígenas, cinemas, sítio andorinha, Mostra de 

dança. 

o 3º Ano: Planetário, Banco Central e Jardim Botânico. 

o 4º Ano: Planetário, Israel Pinheiro, Museu da Caixa Econômica, Palácio da 

Alvorada e Congresso Nacional, DETRAN, Jardim Botânico e Coca-Cola. 

o 5º Ano: CAESB, Administração Regional do Gama, Museu da Caixa Econômica, 

Câmara Legislativa, Hospital Sarah. 

 

10.7  Projeto: Ballet e Hip Hop na Escola 

 Objetivo:  

o Despertar o interesse das crianças pela dança, bem como facilitar o acesso 

ao cenário artístico. 

 Principais ações: 

o Desenvolvimento de atividades motoras e psicomotoras; 

o Despertar talentos; 

o Melhoria na disciplina; 

o Ensaios para apresentações em eventos fora e dentro do espaço escolar; 

 

 Público: O projeto atende crianças da Escola Classe 22 do Gama que são 

contempladas através de bolsas gratuitas, ofertando também aulas para pessoas da 

comunidade que estejam interessadas, mediante pagamento de mensalidade. A 

responsável é a professora Tatielle Dantas e a equipe gestora da escola acompanha 

e apoia o projeto. 

10.8  Projeto: Escola 22 em ação (Esporte na escola)  

 Objetivo:  

o Oportunizar aos alunos da Escola Classe 22 ações esportivas estimulando 

cooperação, disciplina, lazer e ludicidade por meio do esporte. 
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 Principais ações: 

o Desenvolvimento de atividades motoras e psicomotoras; 

o Integração das turmas; 

o Introdução ao desporto; 

o Melhoria na disciplina;  

o Aulas práticas de basquete e xadrez; 

o Participação na Olimgama. 

 Público: O projeto atende todas as crianças da Escola Classe 22 do Gama, 

sendo que a Educação Especial e os alunos do 3º ao 5º ano são atendidos pelo 

professor do CID. O projeto atende também alunos de outras comunidades 

escolares que estejam interessados. O responsável pelo projeto é o professor Luiz 

Carlos Pereira e a equipe gestora da escola acompanha e apoia o projeto. 

10.9 Programa: Saúde na Escola (PSE) 

 Objetivo:  

o Promover parceria entre a SEE-DF e a SES-DF a fim de realizar ações em 

conformidade com o planejamento conjunto considerando o contexto escolar e social 

dos alunos. 

 Principais ações: 

o Combate ao mosquito Aedes Aegypti; 

o Prevenção e avaliação da saúde bucal e aplicação tópica de flúor; 

o Promoção de alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil; 

o Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais 

de alteração; 

o Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais 

de alteração; 

 Público: Todas as turmas sob a responsabilidade do professor e apoio da 

equipe de coordenação. 

10.10 Força Substantivo Feminino 
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 Objetivo: 

o Propor a leitura de obras escritas por mulheres para fomentar a reflexão, o 

debate e a construção do pensamento crítico, buscando romper com a história de 

opressão, violência e invisibilidade das mulheres em suas distintas culturas. 

 Principais ações  

o Carta de apresentação, realizada coletivamente; 

o Diário de Bordo, escrito individualmente; 

o Estudo da Biografia de mulheres que entraram para a história do Brasil e do 

mundo, por sua atuação expressiva em diferentes áreas; 

o Pesquisa sobre as personalidades escolhidas, orientada pelas professoras; 

o Entrevista, supervisionada pela professora, com mulheres inspiradoras da 

comunidade que tiveram atuação relevante e  que construíram ações em favor dos 

direitos humanos; 

o Montagem de exposição dos trabalhos elaborados pela ´pelos alunos na 

primeira etapa do projeto; 

o Escolha, pelas alunas, de uma mulher inspiradora de sua comunidade, 

comunidade escolar, vizinhança, ou grupo religioso; 

o Comunicação entre os alunos com necessidades educacionais especiais (ANEE) 

e a Sala de Recursos. 

 Público: estudantes das turmas de 4º e 5º ano, sob a responsabilidade dos 

professores acompanhamento e auxílio da equipe pedagógica e gestora. 

 

10.11 Projeto Correio Campo e cidade 

 Objetivo 

o Estabelecer correspondência entre os estudantes de duas escolas da CRE 

Gama: Ec 22 e Córrego Barreiro por meio do gênero textual carta, promovendo 

laços de amizades e trocas de experiências. 

 Principais ações  

o Elaborar e aplicar sequência didática para compreensão e produção do gênero 

textual carta; 

o Despertar a curiosidade para as especificidades da vida em diferentes 

ambientes: campo e cidade por meio de pesquisas; 

o Motivar a escrita de cartas e trocar entre diretores, coordenadores e estudantes; 
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o Visitar as escolas envolvidas;  

 Público:  

A escola poderá participar de outros projetos da Secretaria de Estado de 

Educação, Subsecretarias e CRE, conforme organização e definição pelo grupo de 

professores. Convém a participação nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, Circuito 

de Ciências e Bienal do Livro. 
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11.PLANOS DE AÇÃO 

11.1 Plano de ação para implementação da Proposta Pedagógica 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 EC 22 DO GAMA 

Dimensões  Objetivos  Metas  Ações   
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o Levar o aluno a 

superar suas dificuldades 

valorizando suas 

potencialidades; 

 

 

 

o Observar através do 

acompanhamento pedagógico aqueles 

alunos que não estão conseguindo 

vencer suas dificuldades, descobrir suas 

possibilidades de aprendizagem e atuar 

a partir delas através de projetos 

específicos mensalmente; 

 

 

o Atividades específicas nos reagrupamentos e 

projetos interventivos; 

o Ofertar atendimento pedagógico individualizado 

no turno contrário. 

o Valorizar a alfabetização 

da linguagem e da 

linguagem matemática; 

 

o Promover momentos de estudos de 

níveis psicogenéticos e educação 

matemática no horário de 

coordenação coletiva mensal ou 

bimestralmente; 

o Buscar profissionais para ministrar palestras e 

oficinas relacionadas ao tema e providenciar 

recursos materiais disponibilizando-os aos 

professores. 
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o Realizar avaliação do 1º 

ao 5º ano e realizar 

Fórum das 

Aprendizagens a partir 

dos resultados 

observados; 

 

o No início do ano letivo e ao final de 

cada semestre elaborar e aplicar 

avaliações aos alunos ou utilizar 

aquelas elaboradas pela SEDF e 

apresentar aos professores para 

estabelecer estratégias de intervenção; 

o Utilizar as avaliações externas como base para 

promover avaliações internas que auxiliem no 

diagnóstico das turmas. 

 

o Oportunizar o efetivo  

atendimento 

especializado aos 

ANEES 

 

o Durante todo o ano letivo garantir o 

atendimento aos alunos com 

necessidades especiais na sala de 

recurso; 

o Sensibilizar os pais da importância 

desse atendimento; 

o Buscar apoio e parcerias para outros 

atendimentos como o LIED no CEE por 

exemplo 

o Buscando junto a SEE o profissional 

especializado para atuar na sala de recurso 

adequando o ambiente e horários de 

atendimentos aos alunos especiais. 

o Assegurar a realização 

de projetos já existentes 

e ampliá-los para 

efetivar a aprendizagem 

dos alunos. 

 

o Efetivar o projeto de leitura para todas 

as turmas e garantir o empréstimo de 

livros na sala de leitura durante todo ano 

letivo; 

o  Incentivar a participação dos alunos 

na OLIMGAMA no primeiro semestre e 

aprimorar os treinos, mantendo o 

o Catalogar os livros e elaborar ficha de controle 

de empréstimo dos mesmos na sala de leitura; 

organizar campeonatos na escola para formar 

times que treinarão conforme cronograma 

elaborado previamente; 
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funcionamento do CID. 

o Apresentar os projetos à comunidade 

escolar no início de cada ano para 

avaliação e aprimoramento daqueles 

que serão mantidos; 

 

o Propiciar a realização do 

planejamento quinzenal 

de cada ano/série; 

 

o Acompanhar o planejamento dos 

professores por ano e socializar nos 

turnos, quinzenalmente. 

(coordenadores e vice-direção). 

o Observar as adequações necessárias 

aos estudantes com necessidades 

especiais ou transtornos; 

 

o Organizar os conteúdos listados no currículo 

em movimento da educação básica por 

bimestre com a participação dos professores e 

utilizá-los nos planejamentos; 

o Promover a formação 

continuada para profe 

o ssores e servidores 

o Oferecer bimestralmente atividades e 

estudos voltados para lidar com os 

alunos e o público em geral nas 

coordenações coletivas e/ou nos 

planejamentos; 

 

 

 

o Realizar levantamento de temas de interesse 

entre a comunidade escolar; 

 

 

 

 

 

 

 

 o Implantar a 

contribuição mensal 

o No início do ano letivo reunir em 

assembleia para apresentação e votação 

o Apresentar e votar a proposta; 

o Prestar conta bimestral dos valores 
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voluntária; da proposta de contribuição voluntária; 

 

arrecadados e seus investimentos; 

o Realizar eleição de 

representantes das 

turmas de 5º ano; 

 

o No primeiro bimestre o SOE fará 

sensibilização com as turmas para 

definir papéis e apresentar a função dos 

representantes; 

o Eleição de caráter sigiloso; 

o Oportunizar discussões e momentos de 

opiniões e decisão dos representantes; 

o Promover reunião 

mensal com o conselho 

escolar; 

o  o Enviar ata para CRE Gama. 

 

 

 

 

 

 

o Cultivar a participação 

dos pais a partir do 

trabalho coletivo em prol 

das aprendizagens do 

aluno. 

 

o Realizar bimestralmente reuniões de 

pais ou convocá-los quando houver 

necessidade; 

o Promover ciclos de debates e/ou 

palestras com temas direcionados ao 

melhor acompanhamento e 

desenvolvimento integral do filho; 

o Realizar bimestralmente reuniões de pais 

ou convocá-los quando houver necessidade; 

o Promover ciclos de debates e/ou palestras 

com temas direcionados ao melhor 

acompanhamento e desenvolvimento integral 

do filho; 

o Realizar momentos de 

socialização entre 

todos os profissionais 

da escola; 

o Valorizar as datas comemorativas; 

o Incentivar o respeito e a harmonia no 

cotidiano; 

 

o Promover momentos de confraternização  

 

o Avaliar a instituição o Semestralmente buscando a o Criar formulário para avaliação, tabular os 
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escolar; 

 

participação de todos os segmentos da 

instituição. 

 

resultados e colher sugestões para sanar as 

dificuldades encontradas; 

o Atender os servidores 

em suas necessidades 

e observar os critérios 

legais pertinentes a 

cada segmento; 

 

o Rever no início do ano letivo os dados 

funcionais dos servidores e atualizá-los 

sempre que necessário na utilização 

do SEI. 

o Mantendo atualizados os dados funcionais e 

pessoais; orientando quanto a férias, 

recessos, abonos, requerimentos gerais e 

cumprindo prazos para entrega de 

documentos; 

 

 

 

 

 

o Empregar os recursos 

financeiros disponíveis 

de acordo com as 

necessidades 

pedagógicas e 

administrativas; 

o  

o Promover uma maior atuação da 

comunidade escolar envolvendo-a na 

tomada de decisão; 

o Elaborar lista de prioridades a cada 

quadrimestre e/ou quando do 

recebimento de verbas; 

o  

o Convocando as instituições responsáveis, 

Caixa Escolar e Conselho Escolar; identificando 

com a comunidade escolar as necessidades da 

escola;  
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o Discutir amplamente com todos os 

segmentos da escola o plano de 

aplicação acolhendo as demandas e 

identificando as prioridades; 

 

 

 

o Realizando rifas e eventos com objetivos 

definidos e divulgados a comunidade; prestando 

contas do valor arrecadado, após a realização do 

evento. 

o Arrecadar fundos para 

sanar demandas não 

alcançadas pelas 

verbas públicas 

o Definindo com os funcionários e 

comunidade a demanda da escola 

o Buscar parcerias e apoio com empresas, 

setores e/ou entidades públicas e particulares; 

 

 

 

 

 

 

 

o Zelar pelas 

informações solicitadas 

via CRE 

 

o Atender as solicitações feitas via CRE  

e demais, sempre que forem feitas 

com a maior presteza possível  e com 

total fidedignidade;  

o Verificar diariamente o SEI, e-mails 

ou qualquer solicitações oriundas 

da CRE.   

o Dispor na sala dos professores cópia de 

documentos que sejam de interesse coletivo. 

 

o Zelar pelo patrimônio 

público escolar; 

 

o Cuidar dos espaços e bens móveis da 

escola. 

 

o Fazer vistorias nos bens móveis da escola e 

em todos os seus espaços verificando a suas 

funcionalidades. 

o Revitalizar o espaço 

físico da escola 

 

o Vistoriar diariamente o espaço para 

identificar possíveis danos; 

o Realizar reparos imediatamente após o 

estrago; 

o Contatar a Engenharia da SEE para vistoria do 

prédio (rede elétrica, hidráulica etc.) 
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11.2 PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSO 

CRE: GAMA 

Unidade Escolar: Escola Classe 22 do Gama       Telefone: 3901-8120 

Profissional atuante: Fredson Rocha Rodrigues    Matrícula: 34358-7 
                                       Raquel Sales de O. Santos   Matrícula: 37415-6 

E-mail: ec22.cregama@gmail.com 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

OBJETIVOS AÇÕES PÚBLICO CRONOGR 

AMA 

Esclarecer o papel do AEE dentro do 

ambiente escolar, enfatizando aspecto 

gerais da atuação institucional. 

Expor por meio de apresentação 

coletiva para o grupo, o que é o AEE, 

sua função e as atribuições específicas 

do professor do AEE. 

Professor AEE e 

professores regentes 

  Fevereiro a março. 

Sensibilizar a família sobre a importância 

da rede de apoio e participação na vida 

escolar dos estudantes com 

deficiência. 

Sugestões de práticas inclusivas, 

acolhendo o estudante       com 

deficiência, com rede de apoio na 

comunidade. 

 
 
     Professor AEE 

 
Fevereiro a março 

mailto:ec22.cregama@gmail.com
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Produzir e solicitar aquisição de materiais 

específicos para atender às 

necessidades  de cada estudante 

 

Adaptar, confeccionar, ampliar,gravar, 

entre outros materiais, de acordo com as 

necessidades dos estudantes. 

   

 Professor AEE /   

Equipe Gestora 

 

Março a dezembro 

 
Organizar o  processo de atendimento, 

tipo e o número ao estudante com 

deficiência. 

 

 

Atendimento individual e/ou grupo

 de acordo com a especificidade 

 de cada um dos estudant com 

deficiência. 

 
 
 

 
Professor AEE 
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Organizar periodicamente reuniões de 

pais, esclarecendo a dinâmica do 

trabalho realizado com os discentes 

 

Reuniões de pais Oficinas abordando 

temáticas de acordo com a realidade e 

contextualização. 

Equipe Gestora 

Professor AEE 

Comunidade 

Escolar 

 

 

 

 
Acolhimento ao estudante com deficiência 

em sua Sala de aula inclusiva. 

 

 

 

Sugestões de práticas inclusivas, 

acolhendo o estudante com 

necessidade educacional especial 

 
 

 
Professor AEE 

 
 

Fevereiro a      dezembro 

 

 

 

 

 

Desenvolver encontros  individuais e/ou 

coletivos para acompanhamento da prática 

do docente garantindo a efetivação da 

Adequação Curricular e os critérios 

avaliativos conforme previsto nos 

documentos norteadores da Educação 

Especial. 

  Orientações sobre a construção da          

Adequação Curricular dos discentes. 

 

 
 

 

Professor AEE 

Promover Oficina 

de Adequação Curricular e 

acompanhamento do trabalho docente e 

análise dos diferentes instrumentos da 

ação docente como atividades e projetos. 

  

Fevereiro a      dezembro 

. 
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Investigar, analisar, evidenciar 

convergências, incoerências, conflitos  e 

avanços a partir daanálise documental do 

estudante. 

Manter atualizada e organizada toda a 

documentação dos estudantes 

 

Professor AEE Fevereiro a      dezembro 

Monitorar a entrega das 
Adequações Curriculares. 

 AEE 

Professores 

Regentes 

 

 
 

 
Acompanhamento dos estudantes nas 
avaliações 

Acompanhar os estudantes na semana 

de avaliação durante o horário de aula. 

 
 
 

 
Professor AEE 

Conforme calendário de 
avaliação escolar 

Participação nos Conselhos de Classes. 
 
 
 
 

 

Participar dos Conselhos de Classes dos 

estudantes que são atendidos na Sala de 

Recursos, conforme calendário feito pela 

Equipe gestora 

Professor AEE 

Professores Regentes 
Equipe Gestora SOE 

 
Conforme calendário 

escolar 

 

 
Participação nas Coletivas da UE 

  Quartas- feiras Do Ano 

Letivo 
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Orientar Monitores 

/Educadores Sociais em suas atividades de 

acompanhamento das habilidades adaptativas 

(higienização, locomoção  e alimentação), bem 

como outras para com  os 

estudantes com 

deficiências. 

Promover formação e ou 

orientações sobre como realizar 

sua função com os estudantes, 

e informar sobre restrições 

alimentares e ou médicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Professor AEE / 

Equipe Gestora 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fevereiro 

a      

dezembro 

 

A avaliação se 

dará ao longo 

dos processos 

de execução e 

ao final das 

atividades 

propostas 

Organizar práticas 

pedagógicas visando 

Promover 

Oficina 

Pedagógicade materiais 

Professor AEE 
Fevereiro 

a      

dezembro 

 

Acompanhar  o desenvolvimento de cada 

estudante com deficiência, procurando atendê-los

 em suas 

necessidades. 

  

 

Professor AEE 

  

 
Participação nas Coletivas da CRE 

Palestras, Estudos dirigidos, 

Viradas Pedagógicas, Oficinas. 

  

 
CRE-
Gama 
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11.3 PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APREDIZAGEM 

CRE: GAMA 

Unidade Escolar: Escola Classe 22 do Gama Telefone: 3901-8120 

Profissional atuante: Roberta Soares de Rezende Matrícula: 219918-1 

E-mail: ec22.cregama@gmail.com 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 
OBJETIVOS 

 

AÇÕES 

 Conhecer a estrutura física e funcional da escola;  Análise dos documentos institucionais da Unidade Escolar: Projeto 

Político Pedagógico; Estratégia de Matrícula; 

 Elaborar o mapeamento institucional; 

 

 Construção do Plano de Ação: Enturmações; Turmas em 
vigência; Quadro  de funcionários; Organização dos 
espaços/tempos do cotidiano escolar; Análise da Estrutura física
   da 
Unidade Escolar; Análise de cada turma pelo sistema; Análise 
 das portarias, regimentos e normas da SEEDF; 
 Levantamento de dados com secretaria: quantitativo de alunos,
 índices de reprovação, defasagem idade/série, novos alunos; 

 

 Identificar as convergências, incoerências conflitos ou 

avanços existentesnas ações institucionais. 

 Escuta pedagógica com professores, direção, coordenação, SOE, 

Salas de Recursos etc; 

  

mailto:ec22.cregama@gmail.com
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 Identificar nas práticas educativas,  as 

tendências educacionais e as concepções sobre educação, 

ensino, desenvolvimento e aprendizagem; 

 Escuta pedagógica com professores, direção, coordenação, SOE, Salas 

de Recursos etc; 

 Observação do contexto cotidiano da Unidade Escolar. 

 Identificar os tipos de 

interações que ocorrem entre os segmentos que 

compõem a comunidade escolar. 

 Escuta pedagógica com professores,direção, coordenação, SOE, Salas 

de Recursos etc; 

 

 Conhecer o regimento interno, os projetos e  a 

proposta pedagógica.  

 Analise documental; 
 

 Analisar  os sentidos subjetivos presentes nas 

vozes institucionais. 

 

 Participação nas Coordenações Coletivas e 

momentos de planejamentos diversos; 

 Observações em sala de aula para análise dos aspectos de 

interação dos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem; 

 Contribuir para a elaboração e implementação do Projeto 

Pedagógico. 

 

 Participação em todos os 

espaços/tempos do cotidiano escolar pertinentes ao processo de 

ensinoe 

aprendizagem; 

 Contribuir para a reflexão de situações que impedem o 

desenvolvimento do trabalho coletivo. 

 

 Participação em todos os 

espaços/tempos do cotidiano escolar pertinentes ao processo de 

ensino e aprendizagem; 

 Promover ações interventivas no sentido de sanar as 

dificuldades mapeadas: reagrupamento, projetos 

 Participação em todos os espaços/tempos do cotidiano escolar 

pertinentes ao processo de ensino e  aprendizagem; 
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interventivos,  vivência, oficinas e outros; 

 Desenvolver coletivamente estratégias que favoreçam o 

trabalho em equipe 

 Participação em todos os espaços/tempos do cotidiano escolar 

pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem; 

 Contribuir com o desenvolvimentode competências 

técnicas, metodológicas e pessoais dos professores e 

corpo técnico dainstituição de ensino nas quais atuam 

 Observações em sala de aula para análise dos aspectos de interaçã 

dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem; 

 

 Promover reflexões sobre novos focos de análise para o 

processo de ensino e aprendizagem, enfatizando a 

para promover a adequação curricular e pedagógica 

 Promoção de reflexões junto aos professores regentes acerca dos

 processos de ensino- aprendizagem, aspectos sobre processos e 

        adaptações avaliativas. 

 Elaborar documentos/ relatórios apresentando a conclusão

 de cada caso e indicando  as possibilidades de 

adequação  educacional e de intervenção pedagógica para 

a situação escolar do estudante. 

 

 Articulação de parcerias com os diversos serviços oferecidos na 

região: Centros de Saúde, Centro de Orientação Médico 

Psicopedagógic o (COMPP), Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), Conselhos Tutelares, Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de

 Assistência Social (CREAS), entre outros. 

 Guiar as ações dos professores e outros profissionais da 

educação para o planejamento e execução de 

intervenções educacionais adequadas à situação 

escolar do estudante  

 Elaboração de Relatórios de Avaliação e Intervençã pedagógica 

para os alunos  acompanhados nos Procedimentos de   Avaliação e 

Intervenção das Queixas Escolares. 

 

 Sensibilizar as famílias para maior participação no 

processo educacional dos estudantes; 

 Encontros e reuniões com pais e/ou responsáveis. 
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11.4 PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

CRE: GAMA 

Unidade Escolar: Escola Classe 22 do Gama Telefone: 3901-8120 

Profissional atuante: Ana Cláudia Costa Medeiros Matrícula: 212213-8 

E-mail: ec22.cregama@gmail.com 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 
OBJETIVOS 

 
AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
CRONOG.. 

 
AVALIAÇÃO 

Auxiliar professores e pais na resolução 

das dificuldades dos estudantes. 

Realizar oficinas com 

Temas voltados  para as 

necessidades escolares. 

Professores e 

Estudantes 

 

1º ao 4º 

Bimestre 

 

 
 
 

Devolutivas, fichas de 
acompanham entos e 
intervenção, relatórios, 

estudo de caso e 
outros.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sensibilizar a comunidade escolar acerca 

dos cuidados com estudante 

Reuniões e momentos de 

sensibilização. 

Professores  e 

funcionários da 

escola. 

1 vez por       

Bimestre 

Promover atendimento aos diversos 

segmentos da escola 

Atendimento individual e 
coletivo 

Pais e/ou 

responsáveis 

pelos estudantes. 

1º ao 4º 

Bim. 

Promover trocas de experiências e 

capacitação em mediação de conflitos 

Formação em Mediação de 

Conflitos a partir de convites à 

palestrantes 

Equipe 

Gestora, 

Professores, 

Coordenação 

 

 
2º Bim. 

mailto:ec22.cregama@gmail.com
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Realizar práticas de mediação 
 Realização de Mediações 

Coletivas e Individuais 

desenvolvendo subprojetos com 

os temas: Inclusão, Diversidade, 

Prevenção às Violências, 

Prevenção ao Bullying, 

Sexualidade, Hábitos de Higiene 

e outros de acordo com a 

necessidade 

Educação 

Infantil ao 5º 

Ano 

 

 

 

 

1º ao 4º 

Bim. 

 

A avaliação se dará ao 
longo dos processos de 
execução e ao final das 
atividades propostas. 

 

Participar dos projetos da escola Colaborar ativamente com os  

projetos que esteja 

relacionados ao SOE: Projeto 

Recreio Legal, 

Força Substantivo Feminino, 

Projeto A Ponte, Inclusão e 

outros 

Toda a 

Comunidade 

Escolar 

 

Visitar e fortalecer as parcerias já 

existentes. 

 
Estudantes 

Participar da Reunião da Rede 

Intersetorial do Gama 

 
Rede 

Intersetorial do 

Gama 

1x por 

mês 

Pesquisar e buscar novas parcerias para 

atendimento aos estudantes. 

 
Equipe de Apoio Todo o 

ano letivo 
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11.5 PLANO DE AÇÃO DA SALA DE LEITURA (PROFESSORAS READAPTADAS) 

CRE: GAMA 

Unidade Escolar: Escola Classe 22 do Gama Telefone: 3901-8120 

Profissionais atuantes: Denise Cristina P. M. Magalhães Matrículas:  204259-2 

Maria Aparecida Dias B. de Jesus 26120-3 

E-mail: ec22.cregama@gmail.com 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

Objetivos 
Ações Público Cronog. 

Avaliação 

o Zelar pelo acervo 

bibliográfico 

 

o Organizando o material e garantir devolução; 
Servidores da 

sala de leitura 

Ano letivo 
A avaliação se dará 

ao longo dos 
processos de 

execução e ao final 
das atividades 

propostas. 

 

o Despertar o 

prazer e gosto pela 

leitura 

o Tornando o ambiente acolhedor, 

dispondo o material necessário e 

contando história. 

Toda a 

comunidade 
Ano letivo 

 

o Garantir 

empréstimo de livro 

para alunos e 

professores. 

o Organizando o acervo garantindo o 

controle e devolução dos livros. 

 Ano letivo 
 

mailto:ec22.cregama@gmail.com
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o Promover 

momentos 

prazerosos de leitura 

o Incentivando os estudantes Professores Ano letivo 
 

o Receber e 

entregar os livros 

didáticos aos 

professores 

o Organizando e separando os livros para 

entrega na sala de leitura; 

Servidores da 

sala de leitura 
1º Bimestre 

 

o Garantir acesso 

aos livros 

o Manter o acervo organizado para 

faciliar o acesso. 

Servidores da 
sala de leitura e 
prof. 

 
 

o Receber visita na 

sala de leitura  

o Organizar e cumprir o cronograma  1 vez por 

semana 

 

o Alinhar o projeto 

de sala de aula à 

sala de leitua 

o Discutindo possibilidade com o grupo 

de professores, buscando sugestões. 

 

Professores 
Ano letivo 

 

 

 

 

z
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 
 

O acompanhamento e a avaliação da Proposta Pedagógica devem ocorrer 

periodicamente, assim como os documentos e/ou procedimentos/instrumentos 

utilizados para avaliar (fichas, questionários, encontros, assembleias, reuniões, etc.), 

assim propõe a Orientação Pedagógica do projeto político-pedagógico e 

coordenação pedagógica nas escolas (2014). 

Tal Avaliação e acompanhamento podem ocorrer nos dias letivos temáticos 

fixados no Calendário Escolar da SEEDF para tal fim ou ainda em outros momentos 

organizados e preparados pela escola. Também se esclarece que o 

acompanhamento e a avaliação da implementação da PP indicarão aspectos que 

precisam ser revistos, replanejados e os que merecem ser potencializados. 

 Nesta IE, o acompanhamento da Proposta Pedagógica ocorrerá no início de 

cada semestre letivo, esse acompanhamento pretende acompanhar as ações da 

Proposta e para o qual é fundamental registrar aspectos observados no 

desenvolvimento das ações e projetos para serem discutidos coletivamente em 

momentos como os destinados à avaliação institucional; Já a avaliação, será feita 

com espaço menor de tempo a fim de apreciar os resultados parciais e finais da PP 

confrontados com os objetivos e as ações definidas.  

Esta avaliação implica a análise das causas do sucesso ou insucesso do 

trabalho pedagógico para a sua reorganização e exige uma periodicidade definida 

pelo grupo. Vale ressaltar que as Coordenações Pedagógicas, as reuniões 

ordinárias do Conselho de Classe, do Conselho Escolar e a avaliação institucional 

dos dias letivos temáticos, se constituem momentos privilegiados para essa 

atividade. 

 

 

 

 

 



111 

 

REFERÊNCIAS  

ALMEIDA, Fernando José de e Júnior, Fernando Moraes Fonseca- PROINFO- 

Projetos e ambientes inovadores- Ministério da Educação- SEED- Brasília- 2000 

ANTUNES, Celso. Disponínel em: <htp://www.seduc.mt.gov.br/conteúdo.php.> 

acesso em:24/07/2014.  

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Lei de Diretrizes e Bases 

(9.394/96).  

____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

apresentação dos temas transversais. Secretaria de Educação Fundamental. -

Brasília: MEC/SEF/ 2001.  

____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmera de 

Educação Básica, 2009. 

____. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular Comum, 2018. 

BUSH, R. A. B.; FOLGER, J. P. La promessa de mediación. Buenos Aires: [s.n.], 

2006. 

FALCÃO FILHO, José Leão M. Escola: ambientes, estruturas, variáveis e 

competências. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Rio de Janeiro, 

v.8, n.28, p.283-312, julho/set.2000. 

FERNANDES, Cláudia de Oliveira; FREITAS, Luiz Carlos de. Indagações sobre 

currículo: currículo e avaliação. Organização do documento Jeanete Beauchamp, 

Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. 

FERREIRA, Andréa e LEAL, Telma. Avaliação na escola e ensino da Língua 

Portuguesa: introdução ao tema. In MARCUSCHI, Beth e SUASSUNA, Lívia. 

Avaliação em língua portuguesa: contribuições para a prática pedagógica. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2006.  



112 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005 

GDF/SE/FEDF, Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas 

do DF, Pressupostos Teóricos. 2000  

____Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal Ensino Fundamental – 1ª a 4ª série, janeiro 2000.  

____Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal Ensino Fundamental – Educação Infantil, janeiro 2000.  

____Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal Ensino Fundamental – Ensino Especial, janeiro 2000.  

____Diretrizes de avaliação educacional, 2014-2016.  

____Diretrizes pedagógicas do BIA, 2012. LEI nº 4036, de 25 de outubro de 2007.  

____Serviço de Orientação Educacional, Orientação Pedagógica, 2010. 

GRINSPUN, Mirian P.S. Zipun. Síntese reflexiva de quem foi  e quem é o Orientador 

Educacional dentro do processo histórico da educação no Brasil. Disponível em 

http://www.faced.ufba.br/rascunho_digital/770.htm, acesso em 27/06/2017 

HADJI, Charles. Avaliação Desmitificada.  Porto Alegre, Artmed, 2001. 

LEI nº4751-2012 da gestão democrática. Disponível em: www.sinprodf.org.br. 

Acesso em: 23/06/2017. 

LIMA, Erisevelton Silva. O diretor e as avaliações praticadas na escola. Tese de 

doutorado. UnB, Brasília-2011.  

MENDONÇA, Sueli Guadelupe de Lima. A Crise de Sentidos e Significados na 

Escola: Contribuições do Olhar Sociológico. Cad.  CEDES (online) 2011, vol. 31, nº 

35 

SAVIANI, Dermeval (1998), Da Nova LDB ao Novo Plano Nacional de Educação-Por 

Outra Política Educacional, Campinas, Autores Associados. 

http://www.faced.ufba.br/rascunho_digital/770.htm
http://www.sinprodf.org.br/


113 

 

_____ História das ideias pedagógicas no Brasil. São Paulo, 2007. 

_____ Pedagogia Histórico Crítica: Primeiras Aproximações, 9ª Ed SP. Autores 

Associados, 2005. 

SZYMANZKI, Heloísa. A Relação família/escola: desafios e perspectiva. Brasília: 

Liber Livro, 2007 

____Educação para família: uma proposta de trabalho preventivo. Rev. Bras. Cresc. 

e Des. Humano, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 34-39, 2007. 

VASCONCELOS, Celso dos S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto 

político ao cotidiano da sala de aula, 9ª Ed.SP: Libertad Editora, 2008. 

VIGOTSKY, Lev S. A Formação Social da Mente: O desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

_______. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

VILLAS BOAS, Benigna M de F. Projeto de intervenção na escola: mantendo as 

aprendizagens em dia. Campinas: Papirus, 2010.  

________. Benigna M. de F. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. Campinas, 

SP: Papirus, 2004. 

ZABALA; A. A prática educativa: como ensinar. Trad. Ernani F. da Rosa. Porto 

Alegre: ArtMed, 1998. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

 
APÊNDICE A – Ficha de entrevista com as famílias  

 

01- Nome do estudante: ________________________________________________ 

02- Filiação e idade dos pais: 

Pai:___________________________________________ Idade: _______________ 

Mãe:__________________________________________  Idade: _______________ 

Responsável (is): ____________________________________________________ 

03- Cidade/Estado onde mora: __________________________________________  

04- Casa: (   ) própria (    ) alugada ( ) cedida ( )outros _______________________ 

 05- Renda familiar: (  ) menos de um salário mínimo           (  ) um salário mínimo  

(  ) de 2 a 3 salários mínimos           (  ) acima de 3 salários mínimos 

06- Atividade profissional (trabalho que realiza fora de casa) 

Pai_________________________________________________________________ 

Mãe________________________________________________________________ 

07- Escolarização (até quando estudou?)  

PAI: (   ) analfabeto (   ) alfabetizado (   ) 1ª à 4ª série   (   ) 5ª à 8ª série (   ) ensino 

médio completo (   ) ensino médio incompleto (  ) ensino superior incompleto (   ) 

ensino superior completo (   ) pós –graduação   

MÃE: (   ) analfabeta   (   ) alfabetizada  (   ) 1ª à 4ª série   (   ) 5ª à 8ª série    (   ) 

ensino médio completo   (   ) ensino médio incompleto   (   ) ensino superior 

incompleto   (   ) ensino superior completo (   ) pós –graduação  

08- Como pode ajudar seu filho nos estudos? (   ) leitura de livros (   ) ajudar no 

dever de casa (    ) ouvir as histórias que ele tem para contar (   ) organizar os 

materiais (   ) acompanhar os cadernos (   ) ir nas reuniões (   ) incentivar a leitura  

09 – Equipamentos que a família possui:   (    ) TV    (    ) Tablet    (   ) Vídeo game 

(    ) celular  (    ) computador (    ) som (    ) telefone fixo  (   ) notebook  

10 – A criança utiliza computador? (    ) sim (   ) não    Tem acesso à internet? (   ) 

sim (   ) não  

11 – Em casa a criança possui livros infantis? (   ) sim (  ) não  

12 – Religião: (   ) Não possui (   )Católica (   ) Evangélica (   ) Espírita (   ) Budista 

(   ) Outra: ___________________________________________________________ 

13- A criança tem um lugar adequado para estudar (mesa, escrivaninha...)? (   ) sim 

(   ) não  
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14- A família costuma conversar a respeito da escola e das aulas? (   ) sim (   ) não  

15- Alguma pessoa da família poderia/gostaria de participar das atividades da 

escola?  

(   ) sim (   ) não (   ) Como? (   ) contando histórias (   ) participando de um teatro (   ) 

lendo para as crianças (   ) fazendo uma receita (   ) dando uma entrevista (   ) 

falando da sua profissão (   ) oficina de brinquedos (   ) ensinando uma música (   ) 

ensinando brincadeiras Nome da pessoa: __________________________________ 

16 – Qual o melhor dia/horário para reuniões de pais? (    ) segunda a sexta no 

horário da aula (   ) sábado pela manhã.  

17- Que assunto/tema a família gostaria de conversar nas reuniões de pais? 

___________________________________________________________________ 

18- Como a família tem avaliado o trabalho da escola até o momento (gestores, 

professores, funcionários)? Professor: (   ) excelente (   ) bom (   ) precisa melhorar            

Em 

quê?_______________________________________________________________ 

Direção: (  ) excelente (  ) bom (  ) precisa melhorar         Em quê? 

___________________________________________________________________  

Limpeza: ( ) excelente ( ) bom ( ) precisa melhorar Em quê? 

___________________________________________________________________

Lanche: ( ) excelente ( ) bom ( ) precisa melhorar Em quê?  

___________________________________________________________________ 

19- Se seu filho já era estudante da EC22 nos outros anos e/ou você já conhece o 

funcionamento da escola escreva a sua opinião sobre as atividades oferecidas 

(projetos, tarefas de casa, festas...)? Gostaria de mudar alguma coisa? O quê?  

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada! Família e escola 

juntas por uma educação com 

mais qualidade! 
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APÊNDICE B Ficha de entrevista com os Professores/Servidores 

01- Tipo de servidor: (    ) professor efetivo (    ) professor contratado (  ) outro 

02- Cidade/Estado onde mora:  Telefone celular:  Telefone fixo:  Recado: 

03- Habitação: (    ) Casa (    ) apartamento    Tipo de habitação: própria (  )alugada  

(    ) cedida   (   )outros    

04- Renda familiar: (   ) de 2 a 5 salários mínimos ( ) acima de 5 salários 

mínimos 04- Escolarização 

(    ) graduação  Curso:  Universidade pública? (    )  sim    ( ) não 

( ) pós –graduação Curso:   (   ) mestrado Fez curso magistério? (   ) sim ( ) Não 

05- Tempo de experiência como professor: (  ) até 1 ano  (  ) de 2 a 5 anos  (  ) de 6 

a 10 anos (  ) mais de 10 anos    

06– Modalidade que leciona: (   ) Educação Infantil  (    ) Anos Iniciais ( ) Ensino 

especial 

07– Possui curso específico na área que atua?   (  )    Sim ( ) Não  

08-Possui curso em Ensino Especial? (   )   Sim ( ) Não 

09 – Marque os lugares que freqüenta sempre: 

(  ) cinema              (  ) teatro    (  ) igreja  (   ) museu          (   ) livrarias  

(    ) shoping  (   ) supermercados (   ) bancas de revistas (   ) feiras livres     

(    ) parques    (   ) restaurantes/ pizzarias (   ) clubes 

10- Religião: (   ) Não possui  (    )Católica  (    ) Evangélica  (    ) Espírita   

 (    ) Budista  (   ) Outra:  

11- O que costuma fazer nos finais de semana? ( ) ficar em casa ( ) passear ( ) 

visitar parentes 

12- O funcionário participa de algum programa social? (   ) não  (   ) sim  Qual (is)? 

13-– O funcionário assina algum periódico (jornal, revistas)? (  ) não   (   ) sim Qual?    

14- O funcionário tem algum problema de saúde? (  ) não  (   )  sim Qual?  

15- Como tem avaliado o trabalho da escola? 

Portaria: (   ) excelente   (   ) bom    (   ) precisa melhorar   Em quê? 

Limpeza: (   ) excelente   (   ) bom    (   ) precisa melhorar   Em quê? 

Lanche: (   ) excelente   (   ) bom    (   ) precisa melhorar   Em quê?  

Equipe gestora: (   ) excelente   (   ) bom    (   ) precisa melhorar   Em quê? 
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ESCOLA CLASSE 22 DO GAMA 

ALUNO:                    TURMA: 

DATA: 

 

O QUE FALTA NA ESCOLA? 

 

 

 

ESCOLA CLASSE 22 DO GAMA 

ALUNO:                    TURMA: 

DATA: 

 

Entrevista (3º,4º e 5º Ano) 

 

 

 

 

APÊNDICE C (Formulários de avaliação institucional) 

 

ESCOLA CLASSE 22 DO GAMA 

ALUNO:                    TURMA: 

DATA: 

 

O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NA ESCOLA? 

ESCOLA CLASSE 22 DO GAMA 

ALUNO:                    TURMA: 

DATA: 

 

O QUE VOCÊ NÃO GOSTA NA ESCOLA? 


