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Esta Proposta Pedagógica começou a ser elaborada na Semana Pedagógica, pela 

equipe efetiva lotada na escola. Em seguida, foi compartilhada com as professoras 

em contrato temporário de trabalho, nas coordenações pedagógicas. Necessitava de 

profunda revisão uma vez que houve mudança de metade da equipe docente, da 

equipe diretiva, da equipe de coordenação e também para tornar sua construção mais 

democrática, com efetivo diálogo com a comunidade escolar, como prevê a gestão 

democrática. 

 
A escola, como o mundo, foi surpreendida pela pandemia devido a COVID-19, e a 

decorrente necessidade de isolamento social, suspendendo assim a possibilidade de 

interação presencial, até o momento, forma prevista para a satisfação dos processos 

dentro da Secretaria de Educação. A revisão, então, ficou suspensa durante a 

quarentena. 

 
Deflagrado o teletrabalho, a Secretaria (SEDF) precisou de tempo para construir as 

normativas do ensino remoto e comunicá-las às escolas, que por sua vez, precisou de 

tempo para absorver as novas orientações, treinar a equipe e construir o ambiente 

virtual de aprendizagem para receber os estudantes. Soma-se a isso, a necessidade 

de lidar com as demandas emocionais inerentes ao momento de crise sanitária, 

econômica e política vivenciada por todos. 

 
O documento que ora se apresenta é um esboço do atual retrato da Escola Classe 

403 Norte, bem como um breve recorte da sua potencialidade. Há muito mais para ser 

pensado, mais diálogos para serem partilhados, mais afetos para serem trocados e 

muitas outras mãos para juntas escreverem a história que queremos. 

 

Apresentação 
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A Escola Classe 403 Norte foi inaugurada em 18 de agosto de 1962, com o objetivo 

de atender os estudantes de 1ª ao 5ª ano do Ensino Fundamental e com a missão de 

imprimir um ensino público de qualidade. 

 
Ao longo dos anos, a escola passou por mudanças que contribuíram com sua história 

de luta e de força e corroboraram com sua intencionalidade. Em 1975, por exemplo, 

houve o fortalecimento da APM (Associação de Pais e Mestres), que passou a ter uma 

atuação mais dinâmica dentro da escola. Em meados de 1990, foi a vez da 

comunidade mostrar-se mais atuante. Foram criadas salas de vídeo, biblioteca, 

projetos extraclasse, atendendo às solicitações dos estudantes, professores e 

servidores. 

 
Em 2008, a escola apresentou o 2º melhor IDEB do Plano Piloto, com bons índices 

de aprovação e inexistência de evasão escolar. 

 
As feiras culturais e de ciências, peças teatrais, festas folclóricas como as festas 

Juninas, festa da família, mostra literária, apresentações mensais dos nossos 

estudantes, entre outras, fazem parte do compromisso com a qualidade de ensino e 

a promoção cultural, fortalecendo o vínculo com a comunidade escolar. 

 
No ano de 2017, o turno vespertino aderiu à Educação Integral (mediante assinatura 

do termo da Rede Integrada de Educação Integral pelos responsáveis legais pelos 

estudante, na primeira reunião geral), contando com a oferta, pela Escola Parque 

303/304 Norte, no contraturno, de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e 

lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional. Esta oferta totaliza 10 

horas de ensino diário. 

 
Ao longo dos anos, muitos foram os objetivos mapeados para serem alcançados, tais 

como: manutenção física do prédio e suas instalações, aquisição de materiais 

pedagógicos e tecnológicos para aulas mais atrativas, compra de máquina de Xerox, 

manutenção da secretaria, equipamentos para composição da cozinha, sistema de 

som para comunicação interna e externa da escola, climatização do laboratório de 

informática, toldo para proteção de nossos estudantes, reforma da parte hidráulica e 

do telhado, aquisição de ventiladores, instalação de bebedouros adaptados, 

urbanismo ao redor do colégio. Conseguimos, em especial, nestes últimos anos a 

reforma completa dos banheiros dos estudantes, realizamos a pintura total da área 

externa e interna da escola com reforma dos murais externos. Adquirimos Smart Tvs 

 

Histórico da Unidade 

Escolar 
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para todas as salas de aula e sala dos professores. Tais demandas foram 

parcialmente atendidas utilizando, na medida do possível, os recursos do PDAF, 

PDDE, a contribuição da APM e a arrecadação nos eventos culturais. 
 
 

 
Escola Classe 403 Norte 

 
❏ 

 
Endereço: SQN 403 Área Especial Brasília-DF 

E-mail: ec403norte.ppc@edu.se.df.gov.br 

ec403n@gmail.com 

Telefone: (61) 3901-7583 / 

(61) 98473-8088 

Instagram: @ec403norte 

 ❏ 

CNPJ: 004864560001/03  

 ❏ 

 
❏ 

 
Diretora 

❏ Shirley Alves Moreira Santana 

 
Vice-Diretora 

❏ Andréia Nascimento de A. Nunes 

 
Supervisor Administrativo 

 
❏ 

 
Daniel Rocha Rodrigues 

 
Chefe de Secretaria 

❏ Josiane Monteiro Moura Farias 

 
Coordenadoras 

❏ 

❏ 

Isadora Gomes do Prado 

Elaine Martins de Souza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professoras Regentes 

❏ Alessandra de Oliveira Lima 

❏ Aline da Silva Ferreira 

❏ Ana Heloisa de Oliveira Nascimento 

❏ Ana Rafaela Batista de Queiroz Manera 

❏ Alcimary Sarno 

❏ Ana Paula Ferreira da Silva Mathias 

❏ Camilla Gonçalves de Carvalho 

mailto:ec403norte.ppc@edu.se.df.gov.br
mailto:ec403n@gmail.com
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 ❏ Clara Sibeli Caxito Sousa 

❏ Daniele Cristine Filgueira Cabral 

❏ Eloiza Cristina Costa 

❏ Jânio de Souza Alcantara 

❏ Juliana Vieira de Freitas Galeazzi 

❏ Karina Vieira 

❏ Maria Aparecida Rodrigues Freitas 

❏ Rosilda Rodrigues da Costa 

 
Pedagoga EEAA 

❏ Mirian de Oliveira 

 
Sala de Recursos 

❏ Professora em cargo de Vice Direção DODF 0 

02/01/20 pág. 11. 

 
Orientadora Educacional 

❏ Cargo de Direção DODF 01 de 02/01/20 pág. 11 

 
Monitora 

❏ Lucy Elayne Duarte e Silva 

 
Auxiliares de Educação 

Agente de Portaria 

❏ Pedro Figueiredo dos Santos Filho (readaptado) 

❏ Divina Jacira da Silva Beca Ferreira 

 ❏ Edna Marlene Almeida Ponce 

❏ Eduardo Ribeiro Alves 
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Educadores 

Sociais Voluntários 

❏ Ingrid Dias Militão 

❏ Lucca Arcirino Toscanini 

❏ Matheus Higor Barbosa dos Santos 

❏ Taiane Pestana Aragão 

❏ Bárbara Natacha do Nascimento Prado 

 
 
 
 

 
 Membros do 

Conselho Escolar 

❏ Maria Aparecida Rodrigues Freitas (professora) 

❏ Eloiza Cristina Costa (professora) 

❏ Pedro Figueiredo dos Santos Filho (carreira assistênc 

❏ Divina Jacira da S. B. Ferreira 

(carreira assistência) 

 
 

 
Vigilantes 

Empresa Global 

❏ Fábio de Almeida 

❏ Alexandro Alves Gomes 

❏ Sartre de Azevedo Regis 

❏ Cleiton Alves Teixeira 

 
  Merendeiras 

❏ Flávia Pereira de Jesus 

❏ Leontina Conceição Sobreira Alencar 

 
 Serviços gerais 

❏ Andrea de Jesus R. Costa 
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❏ Cláudio Lopes Fernandes 

Empresa Juiz de Fora ❏ Edileusa Silva 

❏ Eriane S. de Oliveira 

❏ Luciana Bispo Santos 

❏ Wellington Freire Pessoa 

 
 

 Membros da 

 Comissão Organizadora 

da Proposta Pedagógica 

❏ Andréia Nascimento de A. Nunes 

❏ Isadora Gomes do Prado 

❏ Elaine Martins de Souza 

❏ Shirley Alves Moreira Santana 

 
 



9  

 

 

 
FINALIDADE 

 
TOTAL DE SALAS 

Direção 01 

Assistência 01 

Secretaria 01 

Sala dos Professores 01 

Sala de Coordenação 01 

Sala EEAA 01 

Cantina 01 

Salas de aula 08 

Biblioteca / Laboratório de Informática 01 

Depósito 01 

Banheiros 02 

Banheiro/ANEE 01 

Sala de servidores com banheiro 01 

Sala de recursos 01 

Sala SOE 01 

Quadra de esportes 01 

Parquinho 01 

 
Estrutura Física 
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A Escola Classe 403 Norte atende ao Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano. Possui 

o total de 370 estudantes, dos quais 167 estão no turno matutino e 203 no turno 

vespertino, que oferta Ensino Integral. Estão abertas 8 turmas em cada turno. 

 
Das professoras regentes, 9 fazem parte do quadro efetivo e 7 têm um vínculo de 

prestação de serviço temporário com a Secretaria de Educação: duas em vagas de 

coordenação, as demais em vaga definitivas. Apenas um professor é do sexo 

masculino. 

 
No diagnóstico aplicado às professoras, foram coletados os seguintes dados: 

 
 

 

 
 

Diagnóstico da Realidade 



11  

 

 
 

 

 
 



12  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



13  

 

 
 

 

 
 



14  

 

 
 

 

 

 

 



15  

 

 
 

 

 

 



16  

 

 
 

 

 

 

 

No que diz respeito às instalações da escola, as professoras avaliam que a sala de 

leitura/biblioteca, parquinho e quadra de esportes precisam melhorar. Os serviços 

pedagógicos e administrativos são muito bem avaliados: secretaria, direção, vice 

direção, coordenação, supervisão e serviços oferecidos pela cozinha. Apontam a 

ausência de serviços de apoio: Sala de Recursos, Orientação Educacional e 

laboratório de informática. 

 
Os relacionamentos também são muito bem avaliados: professores e a equipe 

gestora, professores e a coordenação, professores e professores, professores e 

servidores/funcionários, professores e famílias e professores e estudantes. 

 
Avaliam que os eventos e projetos da escola têm impacto muito bom nas 

aprendizagens dos estudantes. As intervenções pedagógicas da escola sempre ou 

muitas vezes são eficazes para a superação das dificuldades de aprendizagem. 

Diante de situações de conflitos, os envolvidos sempre podem contar com a equipe 

gestora para ajudar a resolver. As informações circulam adequadamente, facilitando 

a participação de todos os profissionais da escola. As professoras são incentivadas à 

participação nas decisões relacionadas à vida escolar. As professoras são orientadas 

e acompanhadas pela gestão e coordenadoras. Os estudantes com deficiência têm o 

apoio da equipe escolar para se sentirem incluídos. Os professores não gritam, 

ignoram e/ou expõem os estudantes na escola. Estas foram as avaliações 

majoritárias. 

 
Avaliam muito bem a realização do trabalho pedagógico, considerando, dentre outros, 

os seguintes itens: planejamento semanal das atividades, engajamento nas atividades 

escolares, estudo das Orientações Pedagógicas da SEEDF, comprometimento, 

incorporação dos temas transversais e a interdisciplinaridade na 
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sua prática, participação nas formações internas e engajamento nas Intervenções 

pedagógicas 

 
Todas seguem o Currículo Em movimento do Distrito Federal para o planejamento 

das aulas e quase a totalidade planeja junto com os pares. Metade segue o livro 

didático e a Base Nacional Comum Curricular. 

 
A maioria afirma nunca ter sido vítima de violência na escola. Duas pessoas afirmam 

ter sofrido agressão física e uma, violência verbal. 

Foram unânimes em afirmar que sentem-se motivadas e com vontade de dar aulas 

na escola; sentem-se reconhecidas pelo trabalho que realizam na escola; podem 

contar com a ajuda de outras professoras quando preciso e que as pessoas 

demonstram boa vontade para resolver os problemas nesta escola. Muitas vezes, 

sentem-se exaustos pelo grande volume de trabalho. Discordam que haja muito 

conflito entre as professoras e que se pudessem, deixariam de ser professoras. 

 
Pontuaram que, “embora o trabalho esteja satisfatório, poderia haver um pouco mais 

de objetividade na comunicação.” “Comunicação e organização são muito importantes 

em todos os momentos, é necessário para todos os envolvidos no processo 

pedagógico ter clareza das informações e objetivos a serem alcançados.” “O trabalho 

da gestão da EC 403 Norte é excelente!” “É necessário encontrar um formato de 

trabalho/projeto que atenda os estudantes com defasagem de aprendizagem para 

além do atendimento em sala de aula. Um projeto interventivo realmente eficiente. 

Com recursos modernos e adequados a cada realidade.” 

 
No diagnóstico aplicado às famílias, devido ao espaço de tempo demandado, houve 

retorno de aproximadamente um terço delas, correspondendo então a um recorte. 

 
No matutino, os responsáveis pelos estudantes são os respectivos pais: mãe, pai ou 

ambos. No vespertino, tem um estudante tutelado pela avó e outro pela bisavó. A 

maioria está na faixa etária dos 31 aos 40. Mais de 40% se autodeclara pardo, para 

quase 20% de negros, 30% de brancos, 7 amarelos, 2 indígenas e os demais, não se 

autodeclaram. 

 
No turno matutino, o mesmo percentual de pessoas que tem como renda familiar 

mensal até um salário mínimo, 27%, ganha mais que quatro; seguido dos que ganham 

mais que três, 21%. No vespertino, 32% ganham até um salário mínimo, 28% até dois 

e 20% ganha acima de quatro salários mínimos. 

 
20% das famílias não têm o hábito de frequentar espaços culturais como museu, 

cinema e teatro; o mesmo percentual de famílias frequentam mais de 6 vezes ao ano. 
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A maioria das famílias mora em regiões urbanas adjacentes à escola, como Plano 

Piloto, Vila Planalto. Há, no entanto, alguns estudantes que residem no estado de 

Goiás. 

 
A maioria das famílias é cristã, católicos, evangélicos e espíritas, mas há também 

testemunhas de Jeová, umbandistas e candomblecistas e em torno de 10% não 

professam nenhuma fé. 

 
Acima de 90% tem acesso a internet e mais de 80% tem acesso a computador. 

Informações essenciais para o planejamento do ensino remoto. 

 
As famílias avaliam positivamente a qualidade das aulas, as tarefas de casa, os 

projetos da escola, a aprendizagem do estudante e a atuação das professoras com  o 

estudante. No que se refere a qualidade de outros serviços como segurança, 

merenda, biblioteca e laboratório de informática, não há opinião comum. Os serviços 

pedagógicos e administrativos são majoritariamente muito bem avaliados: secretaria, 

direção, vice direção, coordenação, supervisão. 

 
Consideram que existe uma boa comunicação com a professora. Declaram que 

participam das reuniões pedagógicas, acompanham a agenda escolar do estudante, 

participam ativamente dos canais de comunicação, providenciam diariamente 

uniforme e materiais escolares do estudante, garantem a assiduidade e pontualidade 

do estudante e conversam com sobre a importância dos estudos. 

 
A participação das tomadas de decisão pela escola, contribuição com a APM, 

conhecimento da Proposta Pedagógica e Regimento Escolar precisam avançar. 70% 

da comunidade escolar tem ciência do Conselho Escolar, mas não participa; quase 

20% gostaria de participar e 10% desconhece seu significado. 

 
As famílias elogiaram o trabalho realizado pela escola, quanto ao atendimento, 

agilidade no ensino remoto e esforço diante às adversidades. E apontaram fatores 

que podem melhorar a participação da família na escola: reuniões e eventos aos finais 

de semana, no turno escolar do estudante e em horários diversificados. 

 
As tabelas a seguir são de avaliações de larga escala e nos dão uma leve dimensão 

do quadro da escola em relação às aprendizagens, e norteiam a busca por melhorias. 
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Gráfico nº 1: proficiência em Língua Portuguesa com ênfase na leitura - 2015 
http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/view/boletimDesempenho/boletimDesempenho.seam 

 

Gráfico nº 2: proficiência em Língua Portuguesa com ênfase na leitura .- 2017 
http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/view/boletimDesempenho/boletimDesempenho.seam 

 
 

Gráfico nº 3: proficiência em Matemática com ênfase em resolução de problemas - 2015 
http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/view/boletimDesempenho/boletimDesempenho.seam 

 
 
 

Gráfico nº 4: proficiência em Matemática com ênfase em resolução de problemas - 2017. 
http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/view/boletimDesempenho/boletimDesempenho.seam 

http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/view/boletimDesempenho/boletimDesempenho.seam
http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/view/boletimDesempenho/boletimDesempenho.seam
http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/view/boletimDesempenho/boletimDesempenho.seam
http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/view/boletimDesempenho/boletimDesempenho.seam
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Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Meta  5,8 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1 

Valor 5,8 5,8 6,5 6,3 5,8 6,0 6,5 

 

Tabela nº 1: Metas projetadas em relação ao IDEB. 
http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53001680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela nº 2: Saeb. 
http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53001680 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53001680
http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53001680
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Cabe a Escola Classe 403 Norte promover a aprendizagem de todos, ser espaço em 

que todos possam se matricular, frequentar às aulas e construir aprendizagens 

significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades iguais para 

todos, democratizar o conhecimento é uma questão de direito e justiça social. 

Disseminar a sabedoria é o caminho para a emancipação e a humanização dos 

indivíduos. É por meio das escolas que o Estado cumpre o seu dever de educar o seu 

povo que tem direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

 
A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os normativos 

educacionais e os pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação do 

Distrito Federal, o estudante deve construir aprendizagens significativas, tendo o 

professor como orientador e mediador do processo educativo. Caberá a nossa 

instituição de ensino organizar o trabalho pedagógico amparado por intencionalidades 

educativas que perpassem os diversos contextos e  especificidades apresentados 

pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da realidade escolar. 

 
Vale salientar que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências 

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, 

considerando as múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, 

psicológicas, emocionais, físicas, entre tantas outras mais. Também perpassará, 

conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

nº9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, 

auxiliando os estudantes quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo 

para a sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida. 

 

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire. 

 

Função Social da Escola 
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Os princípios adotados pela Escola Classe 403 Norte estão em consonância com os 

previstos no Currículo da Educação Básica do DF, no caderno "Pressupostos 

Teóricos", documento norteador das teorias e metodologias das práticas pedagógicas, 

listados a seguir. 

 

 
• Integralidade 

• Intersetorialização 

• Transversalidade 

• Territorialidade 

• Trabalho em Rede 

• Princípio de unicidade entre teoria e prática 

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 

• Princípio da flexibilização 
 

 
• Princípio do respeito à dignidade humana 

• Princípio da educabilidade de todos os seres humanos, 

independente de comprometimentos que possam apresentar 

• Princípio do direito à igualdade de oportunidades 

educacionais 

• Princípio do direito à liberdade de aprender e de expressar-se 

• Princípio do direito a ser diferente 

 

Princípios 

 

Princípios da Educação Integral 

Princípios Epistemológicos do currículo 

integrado 

Princípios da educação inclusiva 
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Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os espaços, 

os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo 

estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que 

eles possam agir construtivamente na transformação social do seu meio e da 

sociedade. É, ainda, garantir a participação ativa da comunidade escolar no processo 

educativo, promovendo a interação entre a família e a escola por meio de estratégias 

didáticas diversificadas, tais como: oficinas; participação nos projetos desenvolvidos 

na unidade escolar; convites para o bazares, almoços, eventos, festas, construção de 

painéis coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita 

e democrática, voltada à formação integral do ser  humano para que possa atuar como 

agente de transformação social e de construção científica, cultural e política da 

sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com 

êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os para a 

vida. 

 

 

 
A escola Classe 403 Norte tem como objetivo garantir a parte que cabe à escola de 

Ensino Fundamental na formação de um cidadão pronto para um viver emancipado e 

transformador, compreendendo o pleno saber na leitura, escrita e contagem. Ciente 

de todas as instâncias que constituem sua integralidade e que necessitam  ser 

mobilizadas e nutridas para que a aprendizagem se efetive. 

 
A pretensão é de que o sucesso ocorra a partir do paulatino alcance dos objetivos de 

aprendizagem previstos para cada etapa da escolarização, satisfazendo as 

especificidades de aprendizagem apresentadas por cada estudante. 

 
Acredita-se que assim, a democratização do ensino deixa de satisfazer 

prioritariamente à gestão de tempo social, a partir da garantia de acesso e 

permanência, e efetive a transformação necessária, a partir da instrumentalização 

profunda e real dos estudantes pelos saberes socialmente construídos. 

 

 
Missão e objetivos da educação, 

do ensino e das aprendizagens. 

 

Objetivo geral 
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O principal objetivo da escola é o cumprimento da Meta 5 do Plano Distrital de 

Educação: alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do terceiro ano do 

ensino fundamental. Bem como a Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica 

em todas as etapas e modalidades, com a melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir as médias do IDEB para a escola. 

 
Nesse momento de pandemia, unem-se aos objetivos acima citados a necessidade 

de incluir a todos no ensino remoto, propiciando as ferramentas necessárias ao 

alcance dos objetivos de aprendizagem. Para tanto, oportunizar condições de acesso 

aos profissionais de educação aos cursos oferecidos e de interesse da Unidade 

Escolar torna-se também um objetivo. 

 
Aproveitar, de forma satisfatória, o tempo de coordenação, como um espaço 

conquistado, para elaborar e refletir sobre as atividades que serão propostas, 

alinhando-as às proposições metodológicas do Currículo em Movimento e demais 

normativas da Educação. 

 
Fortalecer os vínculos com a comunidade escolar, proporcionando cada vez mais 

espaços para a efetivação de uma gestão verdadeiramente democrática. 

 

Objetivos específicos 
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A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da 

educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas 

instituições de ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios 

orientadores, tais como: a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola; a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, arte e o saber; o pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas; a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais do ensino e a garantia de 

padrão de qualidade. 

 
Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta 

Pedagógica (PP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar 

da elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o 

plano de trabalho, segundo a PP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos 

educandos. 

 
Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas 

da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação 

dos profissionais da educação na elaboração da PP da escola.  Também respeitarão 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências 

e habilidades essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação 

Básica, conforme com o que define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará 

os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como 

as PPs de todas as unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação 

Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo 

país. 

 
Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados 

pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a 

implementação da Proposta Pedagógica, mas também às vivências desenvolvidas 

nos estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a BNCC apresenta dez 

competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico nas instituições 

de ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades da 

 

Fundamentos 

teóricos metodológicos 
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Educação Básica que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; 

pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas 

(linguagens; tecnologias; argumentação) e socioemocionais (autonomia e autogestão; 

autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e 

cidadania). 

 
Dessa forma, para a elaboração da PP das escolas, precisamos considerar as 

competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da 

comunidade escolar, um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão 

Democrática, inclusive na Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação 

dos diversos sujeitos sociais que compõem a realidade, os contextos e as demandas 

reais da escola. 

 
Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma PP que implemente uma 

escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca 

práticas pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos 

em prol do desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto 

cidadãos para exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se 

constituírem como agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo 

em Movimento. 

 
O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de 

Educação (PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, entre outros documentos 

norteadores que embasarão a fundamentação teórico-metodológica da PP das 

unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em Movimento está 

arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, dentre eles: as 

teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de educação integral, a 

psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o currículo integrado, os 

eixos transversais e a concepção da avaliação para as aprendizagens e não avaliação 

das aprendizagens - formativa. 

 
Assim, a PP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; 

à formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática 

e inclusiva. 

 
Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de construir 

uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes 

da educação básica da rede pública de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas 

o direito de construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às 

demandas e às especificidades inerentes à comunidade escolar, 
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motivando e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas unidades escolares, 

minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as possibilidades de 

sucesso escolar. 

 
Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Psicologia Histórico-Cultural. 
 
 
 

A Pedagogia Histórico-Crítica, opção teórico-metodológica adotada pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, prevê a importância dos sujeitos na construção 

histórica, logo seu percurso didático parte da realidade na qual os estudantes estão 

inseridos e a ela retorna com os elementos teóricos necessários a sua transformação. 

 
A Escola Classe 403 Norte efetiva timidamente esta proposição em sua rotina diária. 

A retomada das aulas remotas, no entanto, abriu um campo de possibilidades propício 

à superação dessa distância: com o curso de Produção de Material Didático, fornecido 

pela EAPE, houve clareza quanto ao percurso a ser adotado e sua intencionalidade. 

Logo, os materiais ora elaborados para os estudantes, a serem disponibilizados pela 

plataforma Escola em Casa DF, já executam essa compreensão. 
 
 
 

 

Figura 1 - Fonte: Pressupostos Teóricos, página:34 
 
 
 

A Psicologia Histórico-Cultural, em síntese, traz o entendimento da construção do 

saber como um fenômeno eminentemente social, ou seja, compreende as interações 

entre os sujeitos e destes com o mundo, mediadas pelos sistemas simbólicos, como 

gênese da construção da aprendizagem, suportadas pela esfera biológica. 

Pedagogia Histórico-Crítica 

Psicologia Histórico-Cultural 
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A Escola Classe 403 Norte pensa o desenvolvimento de suas atividades de modo a 

fomentar a interação entre as crianças, o fortalecimento do vínculo com o docente e 

demais profissionais da equipe escolar, a ampliação do universo escolar para além 

dos muros da escola e agora, cada vez mais, a conectividade com o mundo. O 

estudante é estimulado a assumir o protagonismo da sua aprendizagem e a rede de 

apoio, vista aqui como todos os demais recursos externos a ele, como mediadores. O 

docente assume a intencionalidade didática do processo. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Articular um 
Projeto 
Pedagógico 
que contemple 
as atuais 
necessidades 
da nossa 
escola 

 
Garantir que o 

espaço da 

coordenação 

seja usado 

para reflexão 

e criação das 

ferramentas 

necessárias 

para as 

aprendizagen 

s 

 
Incentivar a 

formação 

continuada 

 
Estimular, 

orientar e 

acompanhar o 

trabalho 

docente 

Planejar, 

orientar e 

acompanhar 

as atividades 

didático- 

pedagógicas 

Divulgar, 
estimular e 
apoiar o uso 
de recursos 
tecnológicos 
no âmbito da 
unidade 
escolar 

 
Colaborar com 
os processos 
de avaliação 
institucional 

 
Divulgar e 
incentivar a 
participação 
dos 
professores 
em todas as 
ações 
pedagógicas 
promovidas 
pela SEEDF 

 
Articular ações 
pedagógicas 
entre os 
diversos 
segmentos da 
unidade 
escolar e a 
Coordenação 
Regional de 
Ensino, 
assegurando o 
fluxo de 
informações e 
o exercício da 
gestão 
democrática 

UNIEB 

EAPE 

EEAA 

As ações são 
voltadas 
prioritariamente 
à equipe 
docente 

Articular um 
Projeto 
Pedagógico: 
junho e julho. 

 
Acompanhament 
o das atividades 
pedagógicas: 
durante todo o 
período letivo. 

A avaliação dar- 

se-á durante as 

coordenações 

pedagógicas e 

reuniões coletivas 

 
 

Organização do Trabalho 

Pedagógico 

 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 
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A Valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são 

fundamentais para a construção de uma educação de qualidade, para tanto a escola 

realiza as seguintes ações: 

• Comemora os aniversários dos profissionais da educação trimestralmente; 

• Realiza confraternizações esporádicas como forma de acolhimento e 

agradecimento pelo trabalho realizado pela equipe; 

• Disponibiliza mensagens motivacionais e reflexivas semanalmente nas 

reuniões coletivas; 

• Desenvolve confraternizações para homenagear os educadores no dia dos 

professores; 

• Promove a organização, a higienização e a preparação dos espaços educativos 

de forma adequada às necessidades e às demandas apresentadas pelos educadores 

para a implementação do planejamento; 

• Oferece recursos materiais e didáticos adequados para a atuação docente, por 

exemplo: folhas, pincéis para o quadro, lápis, borracha, canetinha, lápis de cor, 

ingredientes para receitas, materiais de papelaria para a construção de jogos 

pedagógicos, entre outros; 

• Valida as experiências exitosas de membros da equipe. Promove durante as 

coordenações momentos para interações e trocas de tais experiências 

• Oferece suporte e apoio aos professores com maiores dificuldades; 

• Cria um ambiente favorável para que a equipe se sinta segura para expor as 

dificuldades vivenciadas e solicite apoio quando necessário; 

• Há abertura para que o professor com maior afinidade em determinadas áreas 

de conhecimentos ofereça palestras, oficinas e momentos de formação para a equipe; 

• Estimula que os profissionais da educação tenham voz ativa na construção da 

PP, no compartilhamento de ideias para melhoria do ambiente escolar ou da 

organização do trabalho pedagógico na instituição de ensino; 

• Há momentos para reflexão e escuta da equipe quanto às dificuldades 

pedagógicas vivenciadas semanalmente nas coletivas e coordenações; 

• A unidade escolar incentiva e apoia os professores a participarem de cursos de 

formação continuada. Recentemente, a equipe realizou o Curso de Produção de 

Material Didático e Curso G Suit como preparação para o ensino remoto, além de 

assistir às lives produzidas pelo canal da EAPE no Youtube e UNIEBs pelo Google 

Meet. 

Estratégias de valorização e formação 

continuada dos profissionais da educação 
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Durante o trabalho remoto, as aulas serão ministradas na plataforma Escola em Casa 

DF (Google Sala de Aula), e contarão com materiais disponíveis nas ferramentas G 

Suit, tais como Goggle Formulário, Vídeos do Youtube, Google Documentos, e com 

encontros virtuais pelo Google Meet. Os materiais seguem a sequência didática 

prevista pela Pedagogia Histórico Crítica. 

 
O uso de metodologias ativas no processo educativo são fundamentais, uma vez que 

possibilitam o desenvolvimento da autonomia, da segurança, da autoestima, do 

raciocínio lógico e da oralidade; o aprimoramento do pensamento científico, crítico e 

criativo; a ampliação do repertório cultural e da capacidade de comunicação; a 

inserção na cultura digital, no autoconhecimento e no autocuidado; e estão sendo 

bastante exploradas neste momento. 

 
As metodologias ativas favorecem, ainda, o desenvolvimento do protagonismo e da 

proatividade estudantil por meio da interação direta com os diversos objetos de 

conhecimentos em que o discente se torna o principal responsável pelo processo 

educativo e pela construção de novos saberes. 

 
Esse momento de pandemia oportunizou a formação da equipe para a inserção no 

universo digital, diversificou as ferramentas utilizadas na construção dos materiais 

didáticos, e alinhou a prática à metodologia proposta pelo Currículo. Um dos objetivos 

da Coordenação Pedagógica é acompanhar e incentivar a equipe docente para torna-

la hábil nesse universo, avançando nas formações que se mostrarem necessárias e 

viabilizando a troca de saberes dentro do próprio grupo. 

 
A escola seguirá atenta durante o momento de acolhimento, dos estudantes no 

espaço virtual de aprendizagem, para mapear os que têm acesso e apresentam 

resultados satisfatórios quanto aos objetivos de aprendizagem e para criar estratégias 

diferenciadas para os que não responderem positivamente à essa tentativa. 

 
Pelo levantamento realizado a partir do Termo de Consentimento para Uso da 

Plataforma Google Sala de Aula, encaminhado às famílias, apenas duas refutaram o 

acesso, às demais aderiram, demonstrando possuir as ferramentas necessárias a sua 

utilização. Até o momento, houve a devolutiva de 80% dos termos enviados. 

 
Após o período de acolhimento na plataforma, que durará as próximas duas semanas, 

o planejamento será direcionado a partir da observação realizada pelas professoras 

da resposta pedagógica dos estudantes. Cada uma terá autonomia para adequar o 

planejamento do modo a obter o melhor alcance dos objetivos de aprendizagem, 

resguardando as mudanças que ora apontam para exploração das 

Metodologias de ensino adotadas 



32  

metodologias  ativas como sala de aula invertida, resolução de problemas, 

gameficação, dentre outras. 
 

 

 

Durante o ensino remoto o espaço a ser utilizado será a plataforma Escola em Casa 

DF. O uso do espaço virtual, por si só, já flexibiliza os tempos associados a práxis 

pedagógica, uma vez que permite múltiplos acessos ao mesmo conteúdo, e horários 

diversificados de acesso. O material disponibilizados prevê a intersecção entre as 

diversas áreas do saber, propondo-se interdisciplinar e contextualizado, visando uma 

aprendizagem real e significativa. 

 
Há previsão da produção de material físico para os estudantes que não tiverem acesso 

ou não acompanharem a plataforma. Os estudantes que apresentam necessidades 

educacionais específicas, que requeiram outros recursos para sua aprendizagem, 

serão atendidos a partir da parceria entre a professora regente e a pedagoga da 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, que produzirão materiais próprios. 

 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica - Pressupostos 

teóricos, os Ciclos para as Aprendizagens estruturam-se por meio, dentre outros, da 

gestão democrática, da formação continuada dos profissionais da educação, da 

reorganização dos espaços-tempos para aprendizagem, do fortalecimento dos 

espaços da coordenação pedagógica e do conselho de classe. É uma realidade em 

constante construção na escola. 

 

Exige a compreensão de que cada estudante trilha um processo único e contínuo de 

aprendizagem, que deve ser respeitado. E da profissional que o acompanha 

diariamente exigirá a sensibilidade de escuta e formação técnica necessária para 

fornecer os instrumentos adequados para impulsionar seu progresso e realizar uma 

avaliação qualificada. 

 

Das inúmeros instrumentos utilizados pela escola para qualificar o espaço-tempo 

escolar para os Ciclos é possível citar os reagrupamentos, projetos interventivos, 

atividades diversificadas, oficinas e seminários, dentre outros, a depender da 

necessidade apresentada. 

Organização de tempos e espaços 

Organização escolar em ciclos 
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Tradicionalmente, a escola sempre manteve boa relação com a comunidade. Ela, no 

entanto, não era próxima o suficiente para que a comunidade se sentisse partícipe a 

ponto de ocupar os espaços previstos na gestão democrática, como, por exemplo, o 

Conselho Escolar, Assembleias, Conselho de Classe ou ocupasse lugares de 

proposição de atividades, contação de histórias, organização dos eventos culturais. 

 
Intenta-se acirra esse vínculo para que a comunidade ocupe cada vez mais seus 

espaços de representação e com isso sirva de exemplo para os estudantes cresçam 

sabendo que os espaços públicos também lhes pertence e podem ser por eles 

ocupados. E para que a escola seja cada vez mais fortalecida por essa rede de apoio. 

 
Há previsão de reuniões bimestrais com as famílias, bem como eventos culturais com 

a mesma periodicidade, que vem a ser a Festa da Família, Festa Junina, Feira de 

Ciência e Mostra Literária. As Assembleias, embora previstas em leis com 

periodicidade semestral, não fazem parte da realidade escolar como prevista pela 

gestão democrática. Há de ser fortalecida a voz e a participação da comunidade. 

 
A relação com a vizinhança residencial e comercial é amistosa. Há uma loja parceira 

e alguns restaurantes oferecem desconto no almoço para os profissionais da escola. 

Essa relação acontece, no entanto, em nível administrativo; pedagogicamente ainda 

não há projetos que se apropriem do entorno como território de aprendizagem, para o 

fortalecimento de trocas culturais e afirmação de identidade sociais. 
 

 

 

A Educação Especial, no enfoque da inclusão, possibilita aos estudantes com 

deficiência desenvolver integralmente suas competências. Todas as especificidades 

da Educação Especial, que sempre fizeram do Distrito Federal um modelo nacional 

de trabalho exitoso, são enfocadas como instrumentos oferecidos para que cada 

estudante, em particular, procure se desenvolver e que lhe possibilite autonomia nas 

diversas situações de vida diária. 

 
A instituição educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão tornam-se reais, 

materializam-se a partir das relações que acontecem e são partilhadas entre todos os 

segmentos que compõem a comunidade escolar. 

Relação escola-comunidade 

Inclusão 
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A LDB consolidou a Educação Especial como sendo uma modalidade da Educação 

Básica. Nesse contexto, propõe a adequação curricular como uma resposta às 

demandas apresentadas em virtude das dificuldades e da homogeneização da ação 

pedagógica e da rigidez que pode caracterizar o currículo. 

 
É importante destacar que o atendimento especializado não pode ser restrito às salas 

de recursos; ele é abrangente em termos de estratégias pedagógicas, ações políticas 

e diversidade de recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, 

possibilitam efetivação da proposta curricular para esse grupo de estudantes. 

 
Na Escola Classe 403 Norte temos três turmas de Integração Inversa e seis Classes 

Comuns Inclusivas nas quais estão matriculados estudantes TGD, Síndrome de 

Down, Síndrome de Tourette, DI, DF e DA. 

 
O trabalho pedagógico privilegia a adaptação do Currículo como o objetivo de adequar 

as atividades pedagógicas de modo que atenda às especificidades e individualidades 

da criança, respeitando seu ritmo e tempo de aprendizagem. Vale enfatizar que, 

segundo a Resolução CNE/CEB nº 2/2001, em seu artigo 8º, incisos VIII e IX, as 

escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas 

classes comuns, temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades 

educacionais especiais de estudantes com deficiência mental ou com graves 

deficiências múltiplas. Assim, a Escola Classe 403 Norte prevê, por meio de sua 

proposta pedagógica, a possibilidade de a criança especial ser resguardada em seu 

direito às adequações necessárias ao seu pleno desenvolvimento. 

.  

Figura nº 2: Diferenças entre os conceitos de exclusão, segregação, integração e inclusão. 
Fonte: Página da Secretaria da Justiça, família e trabalho do governo do Estado do Paraná. Disponível 
em: <http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Pessoa-com-Deficiencia>. Acesso em: 30 abril.2020. 

http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Pessoa-com-Deficiencia
http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Pessoa-com-Deficiencia
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A Equipe de Apoio, é formada por profissionais da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento Educacional 

Especializado/Sala de Recursos. 

 
Realiza um trabalho essencial à boa prestação do serviço pedagógico ao emprestar 

seu conhecimento especializado, em Pedagogia e Psicologia, às professoras, com a 

finalidade de adequar e diversificar as abordagens e materiais e, com isso, contribuir 

para a superação das dificuldades presentes no processo de ensino e escolarização, 

dos estudantes. É a garantia da plena e qualificada democratização do processo de 

ensinoaprendizagem. 

 
É essencial também por articular a escola à comunidade escolar e essa à rede social 

de apoio, visando o desenvolvimento integral dos estudantes a partir da participação 

de todos os atores responsáveis por seu desenvolvimento. 

 
A escola conta com a Pedagoga da equipe, que auxilia na análise do contexto escolar, 

no mapeamento institucional, no suporte ao trabalho da gestão escolar e na 

assessoria ao processo de ensinoaprendizagem desenvolvida por meio de 

intervenções nas dificuldades de escolarização e, especificamente neste momento de 

ensino remoto, colabora no acolhimento e orientação das professoras. 

 
Há na escola espaço físico destinado à Sala de Recursos. Este ano, no entanto, a 

professora assumiu a vice direção da escola e a solicitação encaminhada à Secretaria 

para envio de profissional substituta ainda não foi atendida. O mesmo acontece com 

a Orientação Educacional, cuja profissional assumiu a direção da escola. 

Seguramente, a inexistência desses atendimentos impacta negativamente o fluxo do 

trabalho pedagógico, uma vez que se perde o apoio de profissionais que reforçam e 

complementam o trabalho desenvolvido em sala de aula. 

 
A escola não dispõe de Sala de Apoio. Os estudantes são atendidos pela Escola 

Classe 405 Norte. 
 

 

A escola possui sete Educadores Sociais Voluntários, dos quais quatro atuam no 

Ensino Especial e três na Educação Integral. Atuam conforme a Portaria nº 50, de 4 

de março de 2020, em jornadas de quatro horas diárias ininterruptas, auxiliando os 

estudantes no exercício de suas atividades no que tange à alimentação, locomoção e 

higienização; acompanhando os estudantes durante as atividades pedagógicas, 

Equipe de Apoio 

 

Educadores Sociais 
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com vistas ao avanço das aprendizagens escolares; estimulando a comunicação e a 

interação social do estudante com seus colegas e demais pessoas, dentre outras 

atribuições. 

 
Por não possuírem vínculo trabalhista, em tempos de educação remota sua atividade 

não está assegurada pela Secretaria de Educação, estando neste momento com suas 

atividades suspensas. 

 

 

A escola possui uma única monitora que auxilia, no turno matutino, um estudante TGD 

e, no vespertino, um estudante Síndrome de Down. Sua atividade está suspensa 

durante o ensino remoto, resguardada a terminação do art. 13, da Portaria nº 133. 

 

 

A escola possuía um Laboratório de Informática, com quase 20 computadores, 

possivelmente cedidos por um programa do FNDE, executado antes de 2014. A 

gestão física do espaço, era foi feita, por uma professora readaptada, Rosana, que 

encarregava-se de ligar e desligar os equipamento, e cabia às professores o 

planejamento pedagógico a ser realizado. Em 2016 ou 2017, um professor de área 

extinta, Ricardo, assumiu a gestão do espaço, encarregando-se do planejamento e 

execução pedagógica. Em seguida, precisou ser lotado em outro área da Secretaria 

e o projeto acabou. Retornou às professoras a responsabilidade quanto ao uso ou não 

do laboratório. Ao longo do tempo, os equipamentos foram deteriorando-se e não 

foram repostos. De 2018 para 2019, com o aumento do número de crianças e a 

insuficiência dos computadores, o laboratório cedeu espaço à abertura de turma. 

 
Dados relevantes sobre o uso de tecnologia na escola estão contidos no 

Detalhamento sobre o graus de adoção de tecnologia na escola e a identificação das 

áreas prioritárias para a ação, relatório diagnóstico fornecido a partir do questionário 

respondido no site pddeinterativo.mec.gov.br, no corrente ano, que aponta a 

necessidade de avançar em quatro dimensões (visão, formação, recursos 

educacionais digitais e infraestrutura), para que a tecnologia aplicada à educação 

atinja seus maiores benefícios. 

 
Esse momento de pandemia evidenciou a urgência do uso da tecnologia como suporte 

indispensável ao ensinoaprendizagem e esses dados estão sendo levados em 

consideração na construção dos planos de ação da unidade de ensino. 

Monitores 

Laboratórios 
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Um passo importante dado nessa direção foi a aquisição, em janeiro de 2019, de 

Smart Tvs para todas as salas de aula, adquiridos com recursos da APM. 

 
O ensino remoto tem exigido que cada estudante e profissional de ensino faça uso de 

aparelho próprio (computador, laptop, tablet, celular) para acessar a plataforma gerida 

e subsidiada pela SEDF. 

 

 

Há espaço físico destinado à biblioteca na escola, mas não há profissional  específico 

para geri-la. Em momentos pontuais, profissionais fizeram uso do seu espaço para 

realização de projetos específicos, como a orientadora Rosana, no ano de 2018, com 

o Projeto Valores. No mais, como a gestão de uma biblioteca requer conhecimento e 

profissional específico, não disponível na equipe, seu uso fica ocioso, na maioria do 

tempo, acarretando em grande perda para a comunidade escolar. 

 
Seu acervo, no entanto, é usado pelas professoras para manutenção do projeto 

Projetos Literários. Elas se responsabilizam pela escolha e distribuição do material 

aos estudantes. 

 
O ensino remoto tem possibilitado a disponibilização de livros em pdf e arquivos 

audiovisuais, nas salas de aulas virtuais. 
 
 

 

A primeira meta da escola, na constituição do ensino remoto, foi a de garantir a 

inserção de todos os estudantes na plataforma de ensino adotada: Escola em Casa 

DF. Para isso, foi realizada uma live para acolher e orientar as famílias, pelo Instagram 

da escola; foi disponibilizado um número de WhatsApp específico para facilitar o 

contato; foi enviada, via lista de transmissão, as orientações necessárias ao acesso; 

foram disponibilizados materiais audiovisuais para facilitar a criação do email e login 

na plataforma. Cada docente criou um grupo no WhatsApp para acirrar o vínculo com 

sua turma. Gestão, coordenação e corpo docente emprenharam-se, ao logo das 

semanas iniciais, na busca ativa dos estudantes que permaneceram sem acesso. 

Biblioteca 

Plano de Permanência e Êxito Escolar dos 

Estudantes 
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Na primeira semana, houve o alcance de 54% do total de estudantes matriculados na 

escola. Na segunda, subiu para 80% a enturmação na sala de aula virtual. Por fim, 

quase a totalidade dos estudantes foram alcançados, ficando apenas 7 estudantes 

fora do espaço virtual de aprendizagem. 

 
Em seguida, o objetivo passou a ser a permanência e efetiva participação dos 

estudantes na plataforma. Foram mapeados os estudantes cuja frequência não estava 

adequada e contatados um a um para compreensão da razão. Na medida do possível, 

foram todos atendidos em suas demandas: os processos e prazos para recebimento 

de atividades foram flexibilizados; os momentos virtuais foram adaptados de modo a 

acolher o coletivo e os indivíduos que o compõem; foi realizada campanha para 

recebimento de equipamentos eletrônicos a serem distribuídos para os estudantes 

que não possuíam esse acesso; a APM arcou com pacote de dados para as famílias 

que necessitavam desse apoio. 

 
Os estudantes que, mesmo diante de todos os esforços empenhados, não puderam 

acompanhar as demandas virtuais, tiveram as atividades disponibilizadas de forma 

impressa, enviadas com periodicidade quinzenal. 

 
Além dos conteúdos curriculares, há o compromisso em letrar estudantes e familiares 

nas linguagens digitais e construir entre a comunidade a cidadania digital, para que 

todos possam gozar de facilidade e segurança neste novo formato de escola. 
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O Currículo em Movimento aponta para uma perspectiva sensível e revolucionária no 

que tange a prática avaliativa que é a avaliação para as aprendizagens (formativa) e 

não das aprendizagens. A Escola Classe 403 Norte vem trabalhando para alinhar-se 

a essa perspectiva. Para tanto, tem na avaliação diagnóstica seu momento chave, na 

qual é realizada a sondagem das aprendizagens já  consolidadas e, então, é 

organizado o planejamento no intuito de possibilitar o alcance do conhecimento que 

ainda escapa, mas compõem os objetivos de aprendizagem do respectivo ciclo. Aqui, 

a avaliação serve para possibilitar a inclusão do estudante no processo de 

aprendizagem e não para puni-lo ou excluí-lo em função de um resultado insatisfatório. 

O que falta, baliza o que será ofertado. Trata- se de um processo complexo, uma vez 

que em um mesmo espaço haverá necessidades distintas a serem supridas. 

 
A escolha pelos ciclos de aprendizagem apresentam-se como estratégia a essa 

questão, embora não torne menos complexo o desafio para a professora regente, uma 

vez que a progressão continuada, ao contrário do que prevê a literatura ao Currículo, 

na prática possibilita o avanço de estudantes que apresentam lacunas substanciais, 

que dificilmente (mas não impossível) serão supridas no próximo ano, por uma 

questão de organização de tempo e espaço, sobretudo considerando o quantitativo 

professora x estudantes. A escola então lança mão de estratégias diversificadas como 

reagrupamentos, projetos interventivos. 

 
Os objetivos de aprendizagem são diariamente apresentados e sondados em sala de 

aula, uma vez que está em permanente construção, e, numa periodicidade bimestral, 

há um diagnóstico formal de sondagem para readequação dos objetivos e estratégias 

e para gerar os relatórios de desenvolvimento dos estudantes. Nesses momentos, há 

a partilha formal com as famílias desse retrato de aprendizagem, para que elas 

também apoiem de modo mais intencional o estudante. 

 
Também são utilizados como instrumentos avaliativos: apresentações de seminários, 

pesquisas, exposições de pequenos grupos; apresentações de conteúdos trabalhados 

em eventos culturais; deveres de casa significativos e com objetivos claramente 

definidos; jogos e lista de exercícios realizados em sala como forma de observação 

da aprendizagem ocorrida após o ensino de cada conteúdo curricular. 

 
Outra importante estratégia que tem sido utilizada é a autoavaliação e avaliação por 

pares, para que os estudantes possam assumir o protagonismo da sua aprendizagem 

e a responsabilidade que possuem no fluxo coletivo de 

 

Estratégias de Avaliação 
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aprendizagens. A escola pretende avançar para que a autoavaliação sirva, de forma 

efetiva, não apenas a avaliação das aprendizagens, mas também a avaliação 

institucional, viabilizando estratégias adequadas à faixa etária de seus estudantes. 

Hoje, a avaliação institucional é mais efetiva com o feedback das famílias e equipe 

escolar, geralmente tabulada a partir da aplicação de questionários. 

 
A principal instância de avaliação coletiva que a escola dispõe é o Conselho de Classe. 

Nele podem ser percebidas e executadas as avaliações que perpassam o contexto 

escolar. Reflete-se sobre índices de aprendizagem, discutem-se as necessidades de 

intervenções e como melhorar a aprendizagem dos estudantes. As coordenações 

pedagógicas também são espaços relevantes para fomentar a construção dessa 

análise. As assembleias necessitam ganhar maior organicidade na realidade da 

escola. 

 
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007, fornece um 

parâmetro importante à escola sobre seu desempenho em larga escala. Em 2009 a 

escola apresentou como resultado a nota 6,5, superando a meta projetada para 6,1. 

Nos ciclos posteriores, seu rendimento caiu, apresentando-se sempre abaixo do 

projetado. Em 2017, última mensuração, o rendimento da escola foi 6,5 para projeção 

de 7,1. Um dos objetivos da escola é diminuir essa distância. 

 

 

 

Apresenta-se no Currículo em Movimento do Distrito Federal para o Ensino 

Fundamental, Anos Iniciais, disponível em: http://www.se.df.gov.br/wp- 

conteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ens- 

fundamental_19dez18.pdf. 
 

Para o período de ensino remoto, foi adotada a readequação curricular consolidada 

a partir das contribuições de UNIEBs e Unidades Escolares, segundo a Circular n.º 

100/2020 - SEE/CRE PP/UNIEB, disponível em: 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&acao_o 

rigem=procedimento_visualizar&id_anexo=16206695&infra_sistema=100000100&inf 

ra_unidade_atual=110006880&infra_hash=10cf1bfeb92c6f03a44005ec9f2b8d2b76d 

e46123672e86272eba68778d94d11. 

Matriz curricular 

http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ens-fundamental_19dez18.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ens-fundamental_19dez18.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ens-fundamental_19dez18.pdf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&amp;acao_origem=procedimento_visualizar&amp;id_anexo=16206695&amp;infra_sistema=100000100&amp;infra_unidade_atual=110006880&amp;infra_hash=10cf1bfeb92c6f03a44005ec9f2b8d2b76de46123672e86272eba68778d94d11
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&amp;acao_origem=procedimento_visualizar&amp;id_anexo=16206695&amp;infra_sistema=100000100&amp;infra_unidade_atual=110006880&amp;infra_hash=10cf1bfeb92c6f03a44005ec9f2b8d2b76de46123672e86272eba68778d94d11
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&amp;acao_origem=procedimento_visualizar&amp;id_anexo=16206695&amp;infra_sistema=100000100&amp;infra_unidade_atual=110006880&amp;infra_hash=10cf1bfeb92c6f03a44005ec9f2b8d2b76de46123672e86272eba68778d94d11
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&amp;acao_origem=procedimento_visualizar&amp;id_anexo=16206695&amp;infra_sistema=100000100&amp;infra_unidade_atual=110006880&amp;infra_hash=10cf1bfeb92c6f03a44005ec9f2b8d2b76de46123672e86272eba68778d94d11
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• Alfabetização 

• Letramento 

• Ludicidade 
 
 

 

Além desses eixos integradores, em uma perspectiva de educação integral, 

concebemos três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

Assim, incluímos temas e conteúdos atuais e de relevância social. 

 
Os eixos transversais lançam luz às narrativas historicamente desconsideradas pelo 

discurso hegemônico, logo, pela escola. Dá voz à mulheres, negros, índios, 

quilombolas (...) e às próprias crianças, igualmente silenciadas. Evoca temas 

socialmente relevantes, que ancoram o conhecimento produzido na realidade diária 

dos estudantes, em sua maioria pertencentes aos grupos distanciados do poder. Essa 

reflexão não só aumenta o nível de conhecimento e consciência, mas a própria 

responsabilidade de cada um pela construção e transformação da realidade. 

 
 

• Eixo da Educação para a diversidade 

• Eixo da Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 
• Eixo da Educação para a Sustentabilidade 

 

Organização Curricular 

Eixos Integradores 

Eixos Transversais 
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• Princípio de unicidade entre teoria e prática; 

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 

• Princípio da flexibilização 

• Atividades de Educação em Tempo Integral 

 
Princípios Epistemológicos – Currículo Integrado 



43  

 

 

 
 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Garantir a 

realização 

dos Projetos 

elencados 

neste PP, 

de forma 

eficaz e 

participativa. 

Realizar 

100% dos 

Projetos 

propostos. 

Realizar dias 

de estudos 

temáticos. 

 
Envolver a 

comunidade 

nos projetos 

escolares. 

 
Fomentar na 

equipe docente 

a motivação e 

conhecimento 

necessários 

para manutenção 

projetos. 

Devolutiva nas 

coordenações 

pedagógicas e 

coletivas. 

 
Devolutiva na 

avaliação 

institucional e 

nas reuniões 

com as 

famílias. 

 
 
 
 

 
Professoras, 

coordenação, 

monitora, 

equipe gestora 

e famílias. 

Semanalmente, 

nas 

coordenações. 

 
Bimestralmente, 

nas reuniões 

com as famílias. 

 
Anualmente, 

na avaliação 

institucional. 

Promover 

ações que 

envolvam um 

trabalho 

integrado entre 

os eixos 

transversais do 

Currículo em 

Movimento 

e os 

objetivos de 

aprendizagem. 

Alcançar 80% 

das ações 

pedagógicas. 

Divulgar lives e 

formação online. 

 
Incentivar o 

consumo de 

conteúdos 

culturais: 

visitas online a 

museus, cinemas, 

parques e 

exposições. 

 
Reforçar trechos 

dos documentos 

legais que 

preveem a 

transversalidade. 

Devolutiva nas 

coordenações 

pedagógicas e 

coletivas. 

 
Produção de 

material 

contextualizados. 

 
Planejamento 

de aulas. 

 
 
 
 
 

 
Equipe 

gestora, 

coordenação e 

professoras. 

Quinzenalmente 

Promover a 

progressão 

Atingir 100% 

dos 

Realizar 

avaliações 

Devolutivas nas 

coordenações 

 Semanalmente, 

nas 

 

Plano de Ação para a 

implementação da PP 

Dimensão de Gestão Pedagógica 
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continuada do 

processo de 

aprendizagem. 

estudantes. diagnósticas. 

 
Elaborar 

estratégias para 

suprir as 

necessidades 

apresentadas. 

pedagógicas e 

coletivas. 

 
Resultado das 

avaliações em 

larga escala. 

Professoras, 

coordenação, 

equipe gestora, 

equipe 

pedagógica, 

SEDF e INEP. 

coordenações. 

 
Bianualmente, 

nas avaliações 

em larga escala. 

Assegurar aos 

estudantes o 

acesso e a 

permanência 

na escola 

durante o 

ensino remoto. 

Atingir 100% 

dos 

estudantes 

acessando a 

Plataforma G. 

de Aula. 

Campanha para 

aquisição de 

Aparelhos 

eletrônicos para 

acesso à internet: 

celular, notebook, 

tablets. 

 
Orientar os 

estudantes 

e familiares 

quanto ao acesso 

e utilização da 

Plataforma G. 

Sala de Aula. 

Pelo acesso 

realizado pelo 

estudante na 

plataforma. 

 
 
 

 
Professores, 

coordenação, 

equipe 

gestora; 

equipe 

pedagógica e 

famílias. 

Durante o 

ensino remoto, 

com foco no 

período de 

acolhimento e 

sondagem. 

 
 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Avaliar os 

resultados 

obtidos e 

propor 

estratégias 

para elevar 

os índices da 

escola. 

Atingir 95% 

dos educandos. 

Analisar, nas 

reuniões 

coletivas, os 

índices de cada 

avaliação 

externa 

aplicada na 

escola. 

 
Estudar os 

indicadores das 

questões para 

planejar ações 

visando a 

melhoria dos 

resultados. 

Resultados da 

Provinha Brasil, 

ANA e IDEB. 

 
 
 
 
 
 

 
Equipe gestora, 

coordenação e 

professoras. 

 
 
 
 
 
 
 

No início do ano 

letivo. 

Dimensão da Gestão de Resultados 

Educacionais 



45  

 
 
 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Fortalecer o 

Conselho 

Escolar, 

a APM e a 

Assembleia. 

Atingir 80% de 

participação 

da comunidade. 

Compor 

democraticamente 

os membros da 

APM e Conselho 

Escolar, através de 

Assembleia 

amplamente 

divulgada à 

comunidade 

escolar. 

. 

Promover reuniões 

regulares com a 

APM, Conselho 

Escolar e a 

Comunidade. 

Mensurar 

quantitativamente 

a participação da 

comunidade na 

Assembleia. 

 
Avaliar o 

engajamento dos 

membros com o 

Conselho Escolar 

e APM. 

 
 
 
 
 
Equipe Gestora, 

membros do 

Conselho Escolar, 

membros da 

APM e 

comunidade 

escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

Semestral- 

mente. 

 
 

 

 
 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Trabalhar a 

motivação dos 

profissionais 

da escola. 

Estimular a 

motivação de 

100% dos 

profissionais. 

Criar um 

ambiente de 

trabalho 

colaborativo e 

solidário. 

 
Garantir a 

autonomia e 

criatividade dos 

profissionais. 

 
Valorizar e 

reconhecer o 

trabalho 

realizado. 

Feedbacks dos 

profissionais. 

 
Avaliação 

institucional. 

 
 
 
 

 
Equipe gestora 

e todos os 

demais 

profissionais 

da escola. 

 
 
 
 

 
Diariamente, 

através dos 

feedbacks e 

semestralmente, 

nas avaliações. 

 

Dimensão da Gestão Participativa 

Dimensão de Gestão de Pessoas 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Gerenciar os 

recursos 

financeiros 

oriundos das 

verbas. 

Garantir 100% 

de 

transparência. 

Utilizar os 

Recursos 

segundo 

a legislação 

vigente. 

   

  
Controlar as 

operações 

realizadas 

através de 

registro em 

planilha. 

 
Contratar 

serviços legais 

de pessoa física 

e jurídica, 

permitidos por 

lei e de acordo 

com as 

necessidades 

apresentadas e 

aprovadas junto 

aos membros 

dos conselhos. 

 
 
 

Equipe Gestora, 

Conselho Escolar 

e Comunidade 

Escolar, 

contabilidade e 

UNIAG/CRE. 

 
 
 
 
 

 
Mensalmente. 

Dar 

Transparência 

nas prestaçõe 

de contas das 

verbas. 

Alcançar 

100% de 

transparência. 

Apresentar 

os balancetes 

e prestações de 

contas em 

reuniões com o 

Conselho 

Escolar, APM e 

Comunidade 

escolar; 

  
 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora, 

contabilidade e 

UNIAG/CRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bimestralmente. 

  Encaminhar a 

prestação de 

contas nos 

prazos definidos 

pela secretaria 

de Educação; 

  

Dimensão de Gestão Financeira 



47  

  Convocar 

reunião para 

definir as 

prioridades 

financeiras, 

junto aos 

segmentos 

escolares. 

   

 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Zelar pela 

organização 

da secretaria es 

Alcançar 100% 

de eficácia no 

cumprimento 

do plano de 

trabalho; 

Cumprir a 

proposta de 

plano de 

trabalho 

conforme 

instruções 

da SEDF; 

  
 

Secretária 

escolar e 

Equipe 

Gestora; 

 
 

 
Diariamente. 

Garantir a 

qualidade dos 

serviços 

prestados; 

100% de 

envolvimento 

da comunidade 

em sugestões; 

Envolver a 

comunidade 

escolar quanto 

a sugestões de 

melhorias 

desse 

serviços; 

  
 

Secretária 

escolar e 

Equipe 

Gestora; 

 
 

 
Semestralmente. 

Divulgar 

cursos de 

formação. 

100% de 

divulgação 

de cursos de 

formação. 

Disponibilizar as 

informações via 

e-mail e SEI. 

 Secretária 

escolar e 

Equipe 

Gestora; 

 
 

Semestralmente. 

Garantir o 

acesso e 

divulgação de 

documentos e 

informação de 

interesse da 

comunidade 

escolar e 

local. 

100% de 

transparência 

na divulgação 

das 

informações. 

Enviar as 

informações 

através de 

avisos, bilhetes, 

e/ou cartazes; 

Apresentar 

documentos 

em tempo hábil 

exigidos pela 

SEEDF a 

comunidade 

escolar e local; 

  
 
 
 

Secretária 

escolar e 

Equipe 

Gestora; 

 
 
 
 
 

 
Diariamente. 

Dimensão de Gestão Administrativa 
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Controlar a 

conservação 

do patrimônio. 

100% da 

conferência 

patrimonial. 

Fazer o 

levantamento 

dos bens dentro 

do patrimônio 

da SEEDF. 

  

Secretária 

escolar e 

Equipe 

Gestora; 

 

 
Anualmente. 

Controlar 

documentação; 

100% do contro 

documentos. 

Manter em dia 

a informações 

sobre os dados 

dos servidores 

e estudantes; 

Despachar 

documentos; 

Encaminhar 

avaliações de 

servidores em 

estágio 

probatório; 

Manter a ordem 

toda a 

Documentação 

que se encontra 

em posse da 

escola 

(estudantes, 

funcionários e 

documentação 

institucional); 

Possibilitar o 

acesso às 

informações e a 

participação 

referente a 

tomada de 

decisões que 

envolvem toda 

a comunidade 

escolar; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretária 

escolar e 

Equipe 

Gestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diariamente. 

Comunicar a 

família a 

ausência dos 

estudantes 

por mais de 

três dias 

consecutivos. 

100% de 

comunicação 

efetiva. 

Conscientizar 

os professores 

sobre a 

importância do 

controle de 

faltas e do 

repasse das 

informações e 

secretaria 

escolar para 

que entre em 

contato com 

as famílias. 

  
 
 
 
 
Secretária 

escolar e 

Equipe 

Gestora. 

 
 
 
 
 
 

Diariamente. 
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É prevista, comumente, avaliação bimestral do Projeto Pedagógico, nos Conselhos de 

Classe, e semanalmente é realizado o acompanhamento, nas reuniões coletivas e nas 

coordenações por área. O retorno das famílias é colhido nas reuniões bimestrais, e 

nas Assembleias semestrais, previstas na Lei de Gestão Democrática. 

 
Em virtude do distanciamento social, que ora vivemos, serão mantidos os mesmos 

momentos de avaliação e acompanhamento, fazendo uso de ferramentas que 

possibilitem a recorrente publicização de informações, encontros e feedbacks virtuais, 

por exemplo, pelo perfil da escola no Instagram, lista de transmissão e grupos das 

turmas no Whatsapp, reuniões via Google Meet, questionários enviados pelo Google 

Formulários. 

 
 

Acompanhamento e 

Avaliação da PP 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Projeto Literário 

de Inovação 

Cultural - PLIC 

Possibilitar e 

promover o acesso a 

produções literárias, 

incentivando o 

exercício da leitura, 

seu valor e prazer. 

 
Promover, por meio 

da leitura, o senso 

crítico e espírito 

criador. 

 
Conhecer vários 

gêneros literários. 

Apresentar gêneros 

literários. 

 
Incentivar a escrita 

autoral. 

 
Mostra Literária com 

apresentação de obras 

escritas pelos 

estudantes, 

apresentações 

artísticas e de incentivo 

a leitura como 

contadores de história, 

repentistas e etc. 

Professoras, 

coordenação e 

equipe gestora. 

Quinzenalmente, 

durante as aulas. 

• 

Anexos 

Pro 

Projetos Específicos 
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Interventivo Contribuir no 

processo de 

alfabetização e 

letramento dos 

estudantes por meio 

de atividades lúdicas, 

que alimentem o 

imaginário infantil e 

contribuam para o 

desenvolvimento da 

leitura e escrita e 

raciocínio lógico- 

matemático. 

 
Adquirir competência 

na leitura e escrita; 

conhecer alguns 

portadores de texto; 

escrever de acordo 

com o padrão 

ortográfico; saber 

interpretar vários 

tipos de texto; 

resolver as operações 

em situações-problem 

cálculos mentais, 

etc; desenvolver 

atividades específicas 

e diferenciadas para 

atender a 

necessidade 

individual do 

estudante. 

Identificar os estudantes 

que necessitam de 

intervenção pedagógica. 

 
Elaborar planejamento 

que satisfaça as 

necessidades apresenta 

 
Elaborar material que 

desenvolva as competên 

necessárias, consideran 

as funcionalidades da sa 

de aula virtual. 

Professora regent 

coordenação. 

Nas coordenaçõe 

pedagógicas. 

 
No decorrer das a 
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AÇOES / DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTO CRONOGRAMA PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 

EIXO: 

OBSERVAÇÃO 

DO CONTEXTO 

ESCOLAR 

 
 

Acompanhar 

professores e 

estudantes no 

retorno às aulas 

virtuais. 

Conhecer a dinâmica 
das aulas virtuais. 

 
 

Compreender as 

dificuldades de 

acesso e ensino 

mediado pelo ensino 

remoto. 

 
 

Elaborar estratégias 

de assessoria aos 

professores. 

Criação da sala de 
aula no Google sala de 
aula. 

 
Observação nas 
reuniões coletivas das 
dificuldades 
apresentadas pelos 
professores. 

 
Conversas individuais 
com os (as) 
professores. 

 
Conversa com a 
Equipe Gestora para 
saber as reais 
necessidades. 

Encontros 
quinzenais no 
Google sala de 
aula 
professores, 
coordenadores 
e Equipe 
Gestora. 

Pedagoga, 
Professores, 
Coordenadores 
e Equipe 
Gestora. 

EIXO: 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

DE 

PROFESSORES 

 
 

Acolhimento aos 

atores da escola. 

 

Formação para 

os professores, 

hábitos de 

qualidade de vida 

para auxiliar 

durante o ensino 

remoto. 

 

Atendimento ao 

professor sobre 

dificuldades dos 

estudantes 

Auxiliar da melhor 
maneira possível as 
dificuldades 
emocionais e físicas. 
Enfrentadas durante 
esse período. 

 
Analisar o contexto 
de estudo dos 
estudantes, 
evidenciando as 
possibilidades de 
cada um. 

 
Discutir estratégias 
para os estudantes 
realizarem as 
atividades escolares 
em casa. Juntamente 
com o professor. 

 
Elaborar estratégia 
de organização do 
tempo e atividades. 
(para professores e 
estudantes) 

Encontros, pelo 

Google (Meet ) com os 

professores; 

 

Pesquisa bibliográficas 

sobre temas a serem 

abordados 

 

Elaboração de material 

para a alimentar a 

plataforma para 

orientação aos 

professores. 

 

Encontros virtuais com 

as famílias em 

conjunto com o 

professor regente. 

Quando necessário 

Quando 

necessário 

Estudantes 

 
Pais Pedagoga 

professores 

Lo 

Plano de Ação EEAA 
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Lo 

 
 

 
 

 
 

 

Diagnóstico de tecnologia na escola - PDDE 
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Lo 

Questionário elaborado para 

a construção da PP 
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 Figura nº 1: Pressupostos Teóricos 

 Figura nº 2: Diferenças entre os conceitos de exclusão, segregação, 

integração e inclusão. 

 Gráfico nº 1: proficiência em Língua Portuguesa com ênfase na leitura – 

2015. 
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2017. 
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