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1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A Proposta Pedagógica dá a comunidade escolar, a autonomia e 

liberdade de construir de modo significativo as ações do trabalho pedagógico 

a ser desenvolvido na escola. Assim, definindo seus rumos e planejando suas 

atividades de modo a responder às demandas e necessidades da 

comunidade que atende. É o documento que define a identidade da escola e 

dá aos sujeitos participantes o papel 

de construtores e responsáveis de 

suas ações, pautados no Currículo em 

Movimento da Educação Básica e as 

Diretrizes Pedagógicas. 

A construção da Proposta 

Pedagógica fez-se possível mediante 

discussões, reuniões, avaliações 

institucionais, questionários, conselhos 

de classe, semana pedagógica, dia 

letivo temático, que envolveram toda a 

comunidade escolar, durante o ano de 

2019 e início de 2020, com vistas a 

melhoria da prática educativa e 

transformação de ideias em ações fundamentais ao processo de construção 

do trabalho a ser desenvolvido em 2020.  

A presente proposta de trabalho estabelece uma política educacional 

de Gestão Democrática. Assim, a gestão deixa de ser o exercício de uma só 

pessoa e passa a ser tarefa de todos, contando com as diversas redes de 

apoio, na qual os seguimentos escolares e a comunidade local se congregam 

para, juntos, construirmos uma educação de qualidade e socialmente 

relevante. Com isso, dividiremos o poder e as consequentes 

responsabilidades. Cabendo assim, a todos os envolvidos acompanhar o 

desenvolvimento da prática educativa do processo ensino-aprendizagem, 
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bem como no seu planejamento, na avaliação e na reorganização das ações 

da escola.  

Baseado no diagnóstico do perfil da comunidade escolar a PP é 

constituída de objetivos e ações de âmbito pedagógico, administrativo e 

financeiro a serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo no sentido de 

promover mudanças e construir uma gestão democrática com a participação 

de todos os segmentos da escola. Este instrumento pontua de forma objetiva 

os problemas da escola e traça ações de solução com prazos a serem 

cumpridos com responsabilidades e atribuições compartilhadas, assumidas 

por todos.  

A Proposta Pedagógica é voltada para construir e assegurar a gestão 

democrática, sua elaboração é coletiva e não constitui em um agrupamento 

de projetos individuais, ou em um plano apenas construído dentro de normas 

técnicas para ser apresentado às autoridades, é o documento que detalha 

objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na 

escola, expressando as exigências sociais e legais do sistema de ensino e as 

expectativas da comunidade escolar. 

Um dos nossos maiores desafios como escola é aprender a construir 

uma forma de lidar com as diferenças que marcam os sujeitos envolvidos no 

processo educativo, garantindo não somente o respeito à diversidade, mas 

abrindo espaço para que cada um possa ser atendido nas suas necessidades 

e potencialidades e ao mesmo tempo favorecer “a igualdade nas diferenças”, 

de modo a garantir o que preconiza favorecer a formação do ser em sua 

integralidade. 

  A implementação de projetos já existentes e a implantação de novos 

são intervenções para diminuir o índice reprovação, melhorar a qualidade da 

aprendizagem, estabelecer um ambiente de cooperação saudável e solidário 

entre os pares. 

Para a realização do trabalho coletivo propomos que, haja momentos 

mais dinâmicos e sistemáticos com informações que envolvam questões 

pedagógicas e momentos de discussão com enfoques variados integrando 

inclusive a participação de outros segmentos da escola.  Ao exercer o 

trabalho coletivo, o professor cresce. É na discussão com os pares que 
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desenvolve seu potencial de participação, cooperação, respeito mútuo e 

crítica. (Centro de Pesquisas para Educação e Cultura - Coleção Raízes e 

Asas) 

 Na verdade, a Proposta Pedagógica expressa à cultura da nossa 

escola, suas crenças, valores, significados, modos de pensar e agir de cada 

pessoa que participa da sua elaboração. 

Esta Proposta Pedagógica tem por finalidade assegurar um ensino de 

qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos estudantes na escola, 

formando cidadão crítico capaz de agir na transformação da sociedade.  

Portanto, pretendemos nos tornar uma escola de referência pela 

qualidade e maneira como atendemos nossos estudantes e suas famílias 

para que os mesmos venham assumir o protagonismo no ambiente escolar 

por meio de práticas como: registro do que pensam e como anseiam o espaço 

escolar e o acolhimento que recebem, voz e liberdade de sugerir e opinar nas 

atividades realizadas na escola, atuando nas apresentações culturais, 

teatrais, produzindo e expressando seu ponto de vista, bem como, a 

criatividade e também pela competência profissional da equipe de 

funcionários. 

 Os eixos transversais: Educação para a Diversidade, Educação para 

a Cidadania e Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, cujo 

objetivo principal é de proporcionar um atendimento diferenciado ao 

estudante, visando o desenvolvimento da pessoa humana, serão base para o 

planejamento das ações escolares.                     

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA  

 

A escola foi construída em 1969, projetada pelos arquitetos Lucidio 

Albuquerque e Mauro Naves, ambos eram funcionários da Novacap. Eles 

buscaram inspiração nos projetistas Oscar Niemayer e Lúcio Costa. 

Respeitando assim as Normas da Construção de Brasília. A obra foi 

acompanhada e coordenada pelo professor Eli Menegali. A escola foi criada 

para atender a unidade de vizinhança. As aulas iniciaram em 09 de Março de 

1970 sob a direção da Professora Zélia Salgado Correia. Sua inauguração 
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ocorreu somente em 31 de Março de 1970. Foi criada pelo Dec. Nº 1.150 – 

GDF, de O8/10/1969, com a Denominação de Escola Classe da SQ 411 – 

Norte. Posteriormente houve alteração de Denominação pela Res. Nº 95-CD 

de 21/10/1976, que foi alterada para Escola Classe 411 Norte. Reconhecida 

pela Portaria Nº 17- SEC de 07/07/1980. Houve reforma na estrutura física no 

ano de 2007, a reinauguração da escola foi em 14 de fevereiro de 2008.  

A escola possui um laboratório de informática, uma sala de vídeo, uma 

sala de leitura, uma sala recurso de altas habilidades, cinco salas de aula, 

sala de professor, SOE, sala de coordenação pedagógica, deposito de 

material pedagógico e reprografia, direção, secretaria, cantina/cozinha, 

depósito de gêneros, sala de servidor, banheiros de adulto e criança, pátio 

interno e parquinho. A escola atualmente atende 239 estudantes, desses, 24 

estudantes com diagnóstico de necessidades especiais no e 72 estudantes no 

Programa de Altas Habilidades/Superdotação.  

 

2.1  IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR  

Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 

Unidade Escolar: Escola Classe 411 Norte 

CNPJ: 00494195/0001-73 

Níveis/Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental 09 anos - Anos 

Iniciais 

Localização: Área Urbana - SQN 411 Norte Área Especial –  

                    Asa Norte – Brasília – DF - Telefone: 39017534 

E-mail: ec411norte@gmail.com 

ec411norte.ppc@edu.se.df.gov.br 

 

2.2   IDENTIFICAÇÃO DA DIREÇÃO  

 Supervisão: Mara Cristina de Oliveira Dorbação – Matricula 27.481-x 

Área de Formação: Licenciatura em Artes Visuais; Especialização em        

Arteterapia em Educação e Saúde, Especialização em Coordenação 

Pedagógica.  

 Chefe de secretária: Sônia Moura de Farias – Matrícula: 219.527-5 

Área de Formação: Pedagogia  

mailto:ec411norte@gmail.com
mailto:ec411norte.ppc@edu.se.df.gov.br
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2.3 IDENTIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 Sônia da Conceição Guedes – Matrícula 206.784-6 

2.4 IDENTIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA  

 Eliane Porto – Matrícula 212.890-x 

2.5 IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES 

 Alessandra Sirleia Silva Leite – Matrícula 6068.995-1 

 Claudia Cylene Nunes Souza – Matrícula 26.184-x 

 Daniele Dutra Oliveira-  Matrícula 30005-1 

 Eliete Gomes Pereira –  Matrícula 32238-5  

 Fernanda Dias da Silva – Martrícula 237.812-4 

 Flavia Oliveira dos Santos – Matrícula 35099-0 

(Professora da sala de recurso de Altas Habilidades)  

 Grasiele Diniz dos Santos – Matrícula 6069.906-4 

 Gislene Resende Costa – Matrícula 230.567-7 

(Apoio pedagógico/administrativo) 

 Maíza Gomes de Alencar Belo – Matrícula 36.800-8 

 Maradélia Adriana dos Santos – Matrícula 6069.043-7 

 Nádila Regina Cirqueira Regis – 6072.477-3 

 Suely Maria Marra Silveira – Matrícula 39.423-8 

(Professora readaptada para sala de multimídia) 

 Symone Bonomo Vidal – Matrícula 211.397-x 

. 

2.6 IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR 

 Maiana Pires Lhermusieau – Matrícula 225.700-9 
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2.7 IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DA 

COCÇÃO 

 Sandra Rodrigues Pereira 

 Silma Elena Rodrigues 

2.8 IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DA 

VIGILANCIA  

 Cristiano dos Santos Pereira 

 Diego Augusto Braga 

 Rogerio Gomes dos Santos 

 Maxwell Santos Silva 

  

2.9 IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DE 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

 Ângela Maria Santana 

 Antônio de Araújo Neto 

 Dinalva Ribeiro de Macedo 

 Maria das Graças Baltazar da Silva 

 Terezinha Maria da S. Sousa 

2.10  IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

 Adriana Correia Andrade  

 Mário Fabricio Flewry Rosa 

2.11 IDENTIFICAÇÃO DOS EDICADORES SOCIAL VOLUNTÁRIOS  

 Izabel Cristina Martins Magalhães 

 Juraci de Oliveira Dorbação 

 Maria de Fátima R. de Sousa 

 Sandra dos Santos P. de Oliveira 

 Yosodhara Dias da Silva 

2.12 IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE EDUCAÇÃO 

1. Ana Mara Maria da Silva Leite – Matrícula 41.367-4 

2. Luzineide Dias Silva – Matrícula 40.361-

>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A realidade da Escola aponta para uma instituição organizada e 

estruturada que necessita de intervenções no sentido de desenvolver ações 

para participação mais ativa das famílias na escola, esclarecendo o seu papel e 

a necessidade de atuação nas decisões. Sendo assim, um problema a ser 

superado é a ausência ou omissão das famílias junto a educação acadêmica 

dos estudante. Por isso, “a comunidade está sendo chamada a participar na 

tomada de decisões, por várias razões. Uma delas é o próprio processo de 

democratização da sociedade, ampliando os canais de participação. Outra 

razão é que a escola não está ilhada, mas inserida numa comunidade 

concreta, cuja população tem expectativas e necessidades específicas que ela 

precisa levar em conta”. (Centro de Pesquisas para Educação e Cultura - 

Coleção Raízes e Asas). 

 A equipe gestora juntamente com  toda comunidade escolar, elaboraram 

a Proposta Pedagógica de onde o resultado de todo o trabalho seria um 

documento que viesse avaliar, discutir e aprofundar todo o sistema educacional 

da escola. A intenção por da PP, a sua avaliação e reorganização são 

fundamentais para a discussão e encaminhamento, no processo ensino-

aprendizagem viabilizando ações na melhoria da qualidade de ensino dessa 

instituição, assim refletindo nas metas a serem alcançadas segundo o IDEB. 

O resultado do IDEB, divulgado em 2018, foi do ano de 2017, com o 

resultado de 6.3, sendo que as metas projetadas para os anos de 2017 e 

2019 são de 6.8 e 7.0 respectivamente. O baixo rendimento acadêmico bem 

como as dificuldades detectadas em alguns descritores através da análise 

das avaliações de larga escala, provas diagnósticas, do Conselho de Classe e 

nas observações diárias do professor regente, são corrigidas por intervenções 

individuais ou coletivas, como projeto interventivo, reagrupamentos 

intraclasse e interclasse, atendimentos individualizados, encaminhamentos ao 

SOE, conversas com as famílias, elaboração de projetos específicos e 

planejamentos coletivos para tomada de novas ações. Participação do corpo 

docente em formações na coordenação coletiva no espaço escolar e as 

promovidas pela UNIEB/PP.  
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As retenções de estudantes, que só acontecem nos 3º e 5º anos, ao 

final de 2020 foi de 6% e a evasão não aconteceu. A UE não possui 

estudantes com mais de um ano defasado idade/ano. 

A investigação sobre a realidade social, econômica e cultural, via 

Googleformulário, nos aponta para os dados apresentados pelos gráficos a 

seguir.  

 

            As análises dos dados nos revela que os estudantes da escola em sua 

maioria não residem nas proximidades, assim como seus pais procuram a 

escola por causa da educação em tempo integral, visto que trabalham nas 

redondezas ou no Plano Piloto.. 
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Pode ser percebido que o número da famílias que moram de aluguel 

abrange quase 50% das famílias que preencheram o formulário, no entanto 

mesmo que fora da SQN um grande percentual residem em casas próprias. 
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Os dados do gráfico que representa a renda da família revela 

heterogeneidade de renda fato que impacta também na diversidade de 

realidades sociais e culturais. Mesmo assim no cotidiano escolar percebemos  

que tal heterogeneidade proporciona comportamentos de solidariedade e para 

muitos a busca da melhoria da qualidade de vida. 

 

A frequência com que as famílias investem em atividades culturais e de 

lazer nos indica que o investimento das atividades culturais ainda é pouco ou 

inexistente. Sendo assim, as atividades culturais dentro da escola, os 

passeios à teatro, cinemas, exposições e outros, são ações importantes para 

a vivência cultural dos estudantes. 

         A diversidade cultural é assunto a ser abordado e desenvolvido dentro 

todas os planejamentos da escola, já que, como é visto pelos gráficos a 

comunidade é muito heterogênea em diversos aspectos. De modo que o 

respeito às diferenças e a tolerância devem ser base para o trabalho social e 

pedagógico da escola. 

O gráfico a seguir mostra como os estudantes da escola fazem uso das 

tecnologias da informação e comunicação, o que nos indica que o trabalho 

com as mídias devem ser melhor aproveitados como ferramenta de ampliação 

de conhecimento e acesso ao mundo. 
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O nível de satisfação dos estudantes e familiares com trabalho da 

escola está representado a seguir.  No entanto a análise geral dos mesmos 

no mostra que a grande maioria dos estudantes está satisfeito com o que a 

escola oferece em todos os itens questionados. Ainda assim se faz 

necessário um olhar atento para as estratégias na melhoria do que é 

oferecido na merenda escolar, na sala de leitura, no laboratório de informática 

e nos relacionamento interpessoais dos atores presentes no ambiente 

escolar. 

A merenda escolar é ofertada pela SEDF e pode ser melhorada com 

ajuda da APM, a realidade no que se refere ao recolhimento da APM é 

insuficiente para toda demanda desde pequenos reparos e demandas 

inesperadas na rotina da UE. Campanhas e parcerias devem ser realizadas 

para o fortalecimento da APM. A sala de leitura é pequena e não comporta 

muitos estudantes, também não existe um profissional designado e 

especializado para o trabalho de empréstimo, organização e catalogação dos 

livros. 

 O laboratório de informática já está bastante ultrapassado e 

necessitando de mais máquinas para atender um maior número de 

estudantes. A falta de um responsável e de manutenção dificulta um bom 

aproveitamento das ferramentas ofertadas. 

A estrutura física para a acessibilidade da escola é favorável, a entrada 

já contempla acesso sem escada, o piso da escola é todo plano sem degraus, 
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no banheiro masculino e feminino possuem box com sanitário para 

cadeirante. 

No que trata do relacionamento interpessoal de todos na escola, 

procura-se sempre zelar pelo respeito, direitos e deveres de cada um. O 

projeto valores tem o intuito de instigar e promover um ambiente de respeito e 

solidariedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte física a escola conta com uma rampa de acesso para 

cadeirantes e também de dois sanitários dentro dos banheiros masculino e 

feminino. Internamente a escola é plana e não apresenta muita dificuldade de 

trânsito, mas o parque, que possui poucos brinquedos e já muito usados não 

são adaptados, a falta de uma quadra também dificulta as atividades de 

educação física e lúdicas já que o pátio, maior espaço livre dentro escola, dá 

acesso acústico para todas as salas de aula. 

A  falta de autonomia para o direcionamento dos  recursos financeiros 

dificulta o andamento da escola e às vezes inviabilizam algumas atividades, 

que refletem basicamente no pedagógico como: conserto e operacionalização 
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das máquinas reprográficas, aquisição de materiais variados para o trabalho e 

compra de bens de capital. 

Ainda há outras disfunções administrativas e pedagógicas que 

necessitam ser corrigidas. São elas: 

- Falta de professor para o laboratório de informática; 

- LIP, Licença concedida por tempo de serviços: temos muito (a)s 

colegas de trabalho com varias licenças publicadas sem poder usufruir, por 

falta de pessoal para substituição em suas atividades, especificamente no caso 

de professores regentes; 

- A cobrança de atividades burocráticas aos gestores e coordenadores 

pedagógicos em detrimento do planejamento e execução do trabalho 

pedagógico; 

- Falta de incentivo ao corpo docente. 

Quanto ao corpo docente à escola usufrui de uma equipe de alto nível 

de formação, todos os docentes da escola possuem Ensino Superior 

Completo em pedagogia ou licenciaturas. A maioria com especialização, tais 

como: Educação Especial, Administração na Educação, Psicopedagogia, 

Psicomotricidade, Orientação, Supervisão, Gestão Educacional, 

Administração, Gestão e em Fitopatologia, Arte terapia em Ed. e Saúde, 

Coordenação Pedagógica. 

Os funcionários de manutenção / limpeza e merendeiras são 

terceirizados e vindos de firmas contratadas pelo GDF. 

Os ESV, na maioria estudantes de diversos níveis, demonstram que 

apesar do serviço ser voluntário, ainda é uma forma de renda para o sustento 

dos mesmos e/ou ajuda familiar. 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A função precípua da escola é de oportunizar a todos os estudantes, 

indistintamente, o direito de aprender.  A escola tem a pretensão de 

democratizar o conhecimento escolar, isto é, criar espaços para a formação de 

pessoas cidadãs e dar-lhes meios não apenas para sobreviver, mas para viver 
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bem e melhor no usufruto de bens materiais e culturais que hoje são privilégios 

de poucas pessoas na sociedade. 

A escola é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de 

funções diversas. Além da função de instruir e avaliar, a escola tem de orientar 

(pedagógica, vocacional e socialmente), de cuidar e acolher estudante em 

complementaridade com a família, de se relacionar ativamente com a 

comunidade, de gerir e adaptar currículos, de coordenar um grande número de 

atividades, de organizar e gerir recursos e informações educativas, de autogerir 

e se administrar, de auto avaliar, de ajudar a formar seus próprios docentes, de 

avaliar projetos e de abordar a importância da formação ao longo de toda a 

vida (ALARCÃO, 2001).  

Essa multiplicidade de funções, algumas questionáveis e questionadas, 

incorpora à escola responsabilidades que não eram vistas como tipicamente 

escolares, mas que, se não estiverem garantidas, podem inviabilizar o trabalho 

pedagógico (BRASIL, 2009). 

 

5 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS  

 
A filosofia pedagógica da Escola Classe 411 Norte é ministrar o ensino 

segundo as necessidades individuais dos estudantes, de acordo com as 

políticas e programas de governo que visam à formação integral humana, 

organizada em consonância com as diretrizes emanadas da Constituição 

Federal, LDB e Leis Distrital e Federal, Portarias, Resoluções e o artigo 26-A 

da LDB, da Lei 10.639/2003 e da Lei 11.645/2008, visando garantir os direitos 
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dos nossos estudantes a terem um ensino significativo de qualidade. Dessa 

forma os princípios orientadores para a gestão do trabalho, seguem da 

seguinte forma: 

 A educação possibilita ao ser humano desenvolvimento em suas 

dimensões física, social, cultural e cognitiva nas relações individuais, civis e 

sociais. 

 Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 

e do respeito ao bem comum são valorizados na pratica pedagógica. 

 A ação pedagógica enfatiza procedimentos capazes de favorecer aos 

estudantes uma compreensão, autonomia e construção de diversos saberes. 

A integralidade deve ser entendida a partir da formação integral das 

estudante, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, 

com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

A transversalidade deve estar vinculada a aprendizagem, aos interesses 

e aos problemas da comunidade, incorporando saberes próprios da 

comunidade, visando resgatar as tradições e culturas populares dentro da 

proposta pedagógica da escola e do contexto social do estudante.  

A educação se estrutura no trabalho em rede na troca de experiência e 

informações, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo 

educativo, possibilitando a criação de projetos socioculturais, resgatando 

valores culturais e sociais.  

A Educação Integral, de acordo com o Currículo em movimento, tem 

como princípios: integralidade, intersetorização, transversalidade, diálogo 

escola/comunidade, territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar 

negociada, o que possibilita a ampliação de oportunidades às estudante, 

jovens e adultos e, consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã 

no processo de concretização de fundamentos, objetivos e procedimentos 

propostos pelo Currículo de Educação Básica. 

Romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um rico 

laboratório de aprendizagem. A educação não se restringe ao ambiente escolar 

e podendo ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de 

festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, 

associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos 
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lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão 

participativa e na cooperação entre os pares pelo processo educativo. 

Trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com o 

objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as estudante. 

O sistema educacional proporcionará recursos e meios que atendam às 

necessidades educacionais de todos os estudantes, de modo a oportunizar o 

seu desenvolvimento e sua aprendizagem, garantindo: A educabilidade de 

todos os seres humanos; Direito e Equidade; Igualdade de oportunidades 

educacionais; Direito à liberdade de aprender e expressar-se; Direito de ser 

diferente; Respeito à dignidade humana. 

A Educação em Direitos Humanos: Promoção, Defesa, Garantia de 

Direitos - A Educação em Direitos Humanos trabalha em três linhas de ação: a 

da educação “em e para” os direitos humanos; a da educação ambiental para o 

desenvolvimento sustentável e a do acompanhamento da escolarização dos 

estudantes em contexto de risco. 

Educação em Diversidade: Promover discussões, debates e reflexões na 

escola em diversidade, no respeito às diferenças.  

Os valores estéticos, políticos e éticos, organizados sob as premissas 

básicas de sensibilidade, igualdade e identidade, essenciais à formação 

integral do educando, permeiam a organização do currículo em movimento, as 

relações interpessoais, o planejamento, o acompanhamento e avaliação de 

todo trabalho pedagógico, gerencial e administrativo. 

A ação administrativa promove os encaminhamentos para a formação 

continuada da comunidade escolar no que tange às temáticas de educação 

“em e para” os direitos humanos, de desenvolvimento sustentável e de sócio 

educação.  

 Facilitar o ingresso dos funcionários da escola nos cursos de formação 

continuada nos diversos segmentos da escola, para proporcionar a nossa 

comunidade um serviço de qualidade. 
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6. OBJETIVOS  
 

6.1 Missão 

 

 Promover a eficiência, a qualidade e a equidade do ensino público do 

DF, “a partir da democratização de saberes, em uma perspectiva de inclusão 

considerando os Eixos Transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania 

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

Sustentabilidade” (Currículo em Movimento do DF/2018, dentro de um 

ambiente de valorização e respeito entre todos os segmentos presentes na 

comunidade escolar para formação integral de cidadãos críticos e atuantes, 

capazes de exercer sua função social com dignidade e humanidade. 

 

6.2 Objetivos   

 

- Proporcionar uma aprendizagem que deva provocar modificações no 

comportamento e até mesmo na formação do estudante, de modo a torná-lo 

capaz de enfrentar situações diversas e elaborar seu projeto de vida pessoal e 

social;  

 

- Promover vivência de simulações de situações práticas, experiências de vida 

com problemas realistas em contextos conhecidos ou distantes do estudante; 

 

- Colaborar para o desenvolvimento da capacidade de aprender fazendo, tendo 

como base o pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo;  

 

- Favorecer a compreensão e a crítica do meio ambiente e do meio social, 

pautados na análise histórica; 

 

- Contribuir para mudanças, fornecendo instrumentos para o desenvolvimento 

da cidadania;  
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- Enfatizar a participação e a ajuda mútua, que possibilitem processos 

construtivos de desenvolvimento da autonomia e da cooperação, pautados em 

valores éticos e morais;  

 

- Fortalecer dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social; 

 

 - Possibilitar a vivência do cooperativismo, do respeito, dos direitos e deveres, 

que figurará como objetivo a ser atingido em todos os componentes 

curriculares; 

 

- Proporcionar a socialização, o respeito mútuo, o cuidado com a saúde do 

corpo e seus limites junto à educação do corpo e do movimento; 

 

- Oportunizar o uso da tecnologia da informática como instrumento de 

pesquisas e aprendizagens; 

 

- Inserir no cotidiano escolar a educação financeira com vistas a 

sustentabilidade, planejamento financeiro e economia. 

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 
 

O Projeto Politico desta UE tem como referencial teórico–metodológico a 

Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, Lei 

9394/96, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as Orientações do Currículo 

em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, as Diretrizes de 

Avaliação Educacional, as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar 

do 2º ciclo, as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em 

Tempo Integral.  

  A Escola Classe 411 Norte, em todas as suas atividades pedagógicas e 

na organização da escola manifesta práticas assumindo os compromissos 

institucionais relativos ao direito, validados na Constituição Federal, conforme o 

art.205:  
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“Art. 205  A educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.” 

 
Todos os sujeitos, sem distinção de qualquer natureza deverão ter 

acesso à educação de qualidade referenciada nos sujeitos sociais, uma vez 

que a escola é um espaço democrático para o exercício do direito a cidadania.   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) disciplina a 

estrutura e o funcionamento da escola, dando-lhe a necessária unidade em 

meio à diversidade que caracteriza a nossa comunidade escolar, de acordo 

com o Art. 3º e os seguintes incisos: 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX – garantia de padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extraescolar; 

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. 

XII – consideração com a diversidade étnico-racial. 

A garantia da unidade do trabalho escolar é condição para uma 

educação emancipadora que é, por origem, democrática e de qualidade. 

O Art. 53 do ECA, ao tratar do direito à educação, hierarquiza os 

objetivos da ação educativa, colocando em primeiro lugar o pleno 

desenvolvimento do educando como pessoa, em segundo lugar o preparo para 

o exercício da cidadania e em terceiro lugar a qualificação para o trabalho. Este 

é um ordenamento que não pode ou não deve ser, em momento algum, 

ignorado na interpretação deste artigo. Esta hierarquia estabelece o primado da 

pessoa sobre as exigências relativas à vida cívica e ao mundo do trabalho, 
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reafirmando o princípio basilar de que a lei foi feita para o homem e não o 

contrário. 

Historicamente, o conceito de currículo expressa ideias como conjunto 

de disciplinas/ matérias, relação de atividades a serem desenvolvidos pela 

escola, resultados pretendidos de aprendizagem, relação de conteúdos 

claramente delimitados e separados entre si, com períodos de tempo 

rigidamente fixados e conteúdos selecionados para satisfazer alguns critérios 

avaliativos. 

Segundo os pressupostos do currículo (2013,p 10 ) a escola é um lugar 

de instrução e socialização, de expectativas e contradições, de chegadas e 

partidas, de encontros e desencontros, ou seja, um ambiente onde as diversas 

dimensões humanas se revelam e são reveladas. Nessa perspectiva, o ser em 

formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, 

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

na inefável complexidade de sua presença. E a educação é uma prática social, 

que une os homens entre si em torno do direito de aprender e da conquista da 

cidadania. A escola é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de 

funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também como 

“protetora”. 

Conforme, a SEEDF entende que a educação deve ser referenciada 

pela formação integral do ser humano. Em outras palavras, a educação deve 

contemplar as diversas dimensões que formam o humano, não apenas os 

aspectos cognitivos. Deve reconhecer que, como sujeitos de direitos e deveres, 

é imprescindível que se oportunize aos estudantes o despertar de outras 

dimensões, entre elas: a ética, a artística, a física, a estética e suas inter-

relações com a construção social, mental, ambiental e integral do 

desenvolvimento humano.  

Por essa razão, o processo educativo deve se pautar na realidade, 

entendida como algo não acabado e sobre a qual podemos intervir. Essa 

intervenção deve caminhar pela integração entre a escola e sua comunidade 

na perspectiva de compreensão da área de abrangência próxima como 

território que intervém na formação dos sujeitos, proporcionando uma 
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educação que extrapola a mera aprendizagem cognitiva e observa a 

integralidade humana.  

Os pressupostos do Currículo em Movimento enfatizam a Educação na 

integralidade e valoriza o ser humano multidimensional e os direitos coletivos, 

trabalha o ser em todos os aspectos social, histórico critico econômico, cultural 

e as Diretrizes de Avaliação da Escola.  

A escola é uma instituição social que pode ocasionar mudanças diante 

das lutas ali travadas, por meio de sua prática no campo do conhecimento, das 

atitudes e dos valores, de articular e desarticular interesses (FRIGOTTO, 

1999). Consequentemente, as ações pedagógicas refletem as concepções, 

estejam elas expressas ou não.  

O referencial teórico que dará suporte a este trabalho constituirá de 

estudos e pesquisas que envolvam gestão, participação das famílias e 

planejamento escolar, destacando – se as leis, Estatutos e os seguintes 

autores: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, 

Lei 9394/96, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as Orientações do 

Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, as Diretrizes 

de Avaliação Educacional, a OP da Coordenação Pedagógica. 

Na Pedagogia Histórico-Crítica, a intenção é de que o Currículo se 

converta em possibilidade de emancipação pelo conhecimento, seja 

ideologicamente situado e considere as relações de poder existentes nos 

múltiplos espaços sociais e educacionais, especialmente nos espaços em que 

há interesses de classes. 

A educação integral fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na 

Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em 

inúmeros fatores, sendo considerada a realidade socioeconômica da 

comunidade, em que o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto 

social, econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à 

escola requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas 

refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas 

dos estudantes, levando em conta o grupo que adentra a escola é cada vez 

mais heterogêneo. 
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A Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no 

âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os 

projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, 

buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

Na Educação Integral requer a transformação da escola num espaço 

comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e 

da vida.  Assim, o Proposta Pedagógica implica pensar na escola como um 

polo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades 

sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e 

incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas 

populares. Desde que, haja reforma no espaço físico da escola ampliando-o, 

bem como o aumento do numero de profissionais. Faz se necessário que a 

SEEDF, faça as intervenções necessárias no espaço físico da escola e na 

ampliação do quadro de funcionário, para que a educação integral seja 

implantada nesta unidade de ensino, com qualidade. 

Segundo Torres (2005), em uma comunidade de aprendizagem todos os 

espaços são educadores - museus, igrejas, monumentos, ruas e praças, lojas e 

diferentes locações, cabendo à escola articular projetos comuns para utilizá-

los, considerando espaços, tempos, sujeitos e objetos do conhecimento.  

Desse modo, na Educação Integral é necessária a emergência de outra 

referência de escola, isto é, de uma ambiência escolar voltada para os saberes 

comunitários e para uma escuta sensível da complexidade existente entre o 

que ocorre dentro e fora dos muros escolares.  

A Teoria Pós-Crítica abre espaço não apenas para ensinar a tolerância e 

o respeito, mas, sobretudo, para provocar análises “[...] dos processos pelos 

quais as diferenças são produzidas através de relações de assimetria e 

desigualdade” (SILVA, 2003, p. 89), questionando permanentemente essas 

diferenças, são propostos como Eixos Transversais: Educação para a 

Diversidade, Educação para a Cidadania, Educação para a Sustentabilidade e 

Educação para e em Direitos Humanos. 

Os Eixos Transversais possibilitam o acesso do (a) estudante aos 

diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a 
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construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo da educação 

básica. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada 

ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido por professores (as) e estudantes, de forma interdisciplinar, 

integrada e contextualizada. 

A diversidade pode ser entendida como a percepção evidente da 

variedade humana, social, física e ambiental presente na sociedade. Assim, 

apresenta-se como um conjunto multifacetado e complexo de significações. 

Stuart Hall (2003) a define, no campo da cultura, como sendo uma oposição 

aos pressupostos homogêneos construídos pelo Estado moderno, liberal e 

ocidental, que se pautou, sobretudo, nos modelos universais, individuais e 

seculares. 

Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: 

- Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar. 

- Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão. 

- Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória. 

- Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente 

escolar, pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo. 

- Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão 

crítica sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, 

cultural e econômica brasileira. 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: 

Destaca-se o desdobramento da cidadania em três tipos de direito: os 

civis, considerados fundamentais e, portanto, ligados à vida, à liberdade, à 

propriedade e à igualdade diante das leis; os políticos, referentes à participação 

do cidadão no governo e nas ações da sociedade civil, especialmente na 

possibilidade de votar e ser votado e o social, ligado à riqueza coletiva e 

materializados pelo direito à educação, ao trabalho, à saúde e outros 

benefícios.  

Na mesma perspectiva, o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (BRASIL, 2007) define a educação em direitos humanos como um 

processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de 

direitos, articulando as seguintes dimensões:  
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    a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e sua relação com os contextos internacional, nacional e local. 

      b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 

dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. 

      c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 

níveis cognitivo, social, cultural e político. 

      d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 

construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 

contextualizados. 

       e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, 

bem como reparação das violações. 

Educação para a Sustentabilidade é um eixo que perpassa o 

entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede e de pensar, refletir 

e agir acerca da produção e consumo consciente, qualidade de vida, 

alimentação saudável, economia solidaria, agroecologia, ativismo social, 

cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros.  

O currículo integrado propõe a sistematização e a implementação de 

uma proposta em que os conteúdos mantêm uma relação aberta entre si, 

podendo haver diferentes graus de integração (BERNSTEIN, 1977).  

Na perspectiva da integração, alguns princípios são nucleares: unicidade 

entre teoria e prática, interdisciplinaridade e contextualização e a flexibilização. 

O espaço escolar deve organizar-se em torno de relações sociais e 

pedagógicas menos hierarquizadas, mais dialogadas e cooperativas, “a aula, 

espaço-tempo privilegiado de formação humana e profissional, requer certo 

rigor no sentido de construir possibilidades de aproximação crítica do objeto do 

conhecimento com liberdade, autonomia, criatividade e reflexão” (SILVA, 2011, 

p. 212). 

A Unidade Escolar compreende que a função formativa da avaliação é a 

mais adequada ao Proposta Pedagógica da escola. Compreende também que 

a função diagnóstica compõe a avaliação formativa, devendo ser comum aos 

demais níveis de avaliação. A função formativa, independentemente do 

instrumento ou procedimento utilizado, é realizada com a intenção de incluir e 
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manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Esta função deve perpassar os 

níveis: da aprendizagem, institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou 

de larga escala. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, 

expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação.    

A progressão continuada consiste na construção de um processo 

educativo ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condições de aprendizagem 

a todos os estudantes, rompendo com avaliação classificatória, fragmentada e 

permeada pela reprovação anual (JACOMINI, 2009).  

Enfim, todo o trabalho pedagógico fundamenta-se nas concepções 

teóricas citadas anteriormente, que regem as ações da SEEDF respaldadas 

nas leis que garantem o acesso, a continuação e a qualidade da educação 

oferecida aos nossos estudantes. 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA 

ESCOLA 
 

A escola oferta atendimento aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da 

Educação Básica e o Programa de Atendimento/Estudantes com Altas 

Habilidades/Superdotação. A organização dos Anos Iniciais acontece em Ciclo 

dividido em 1º bloco (BIA) e 2º bloco (4º e 5º anos). O trabalho em ciclo é uma 

proposta que visa superar a repetência e a evasão escolar, como também, 

implica na compreensão do sujeito com ser multidimensional em processo 

permanente de humanização e desenvolvimento do pensamento crítico 

(Diretrizes Pedagógicas para Organização do Trabalho Escolar). A organização 

do trabalho pedagógico é pensada em práticas que favoreçam a progressão 

continuada e a aprendizagem qualitativa, garantindo o respeito ao tempo e 

modo de aprendizagem do estudante. 

 A organização do trabalho pedagógico é pensada e planejada nas 

coordenações pedagógicas. Nas quartas-feiras os professores junto à equipe 

gestora, coordenação pedagógica e SOE participam de coordenação coletiva e 

realizam estudos para embasar as ações pedagógicas na escola, que acontece 

nos turnos matutino e vespertino e nas terças ou quintas feiras participam de 

cursos para formação continuada e os demais dias realizam suas 
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coordenações de turma ou planejamento pedagógico coletivo. (Plano de ação 

da Coordenação em Anexo) 

O tempo da escola é organizado de duas formas, no turno matutino 

funciona com o atendimento de Ensino Regular de 5 horas para as turmas do 

1º “A”; 2º “A”; 3º“A”; 4º“A” E 5º“A”. No turno Vespertino a escola oferece 

Educação em Tempo Integral de 10 horas, que ocorre da seguinte maneira:  no 

turno matutino os estudantes frequentam a Escola Parque 210/211 Norte onde 

realizam atividades em: Artes Visuais, Artes Cênicas, Música, Educação Física 

e Projeto de Promoção à Saúde. Além dessas atividades os estudantes 

também realizam oficinas de Atletismo, Iniciação Musical (banda/ coral) e 

pintura com o auxilio de Facilitadores. No Turno Vespertino os estudantes são 

atendidos na Escola Classe onde realizam as atividades previstas no Currículo 

em Movimento. 

O intervalo é diário, com 20 minutos de duração e monitorado pela 

equipe gestora, coordenação, professor de educação física, monitora, 

Educador Social Voluntario (ESV) e servidores da escola. Acontecem de forma 

interativa com espaço organizado, futebol, jogos, brincadeiras e um espaço 

para leitura de gibis e literatura infantil.                

 O reagrupamento intraclasse acontece em semanalmente ou de acordo 

com a necessidade da regente e auxiliado pelos ESV, já o projeto interclasses 

acontece durante uma semana a cada bimestre, quando os estudantes de cada 

bloco são agrupados conforme suas necessidades de aprendizagem e/ou 

habilidades, já o Projeto Interventivo se destina a estudantes com defasagem 

de idade/ano e/ou dificuldades de aprendizagem. 

Os espaços como laboratório de informática, sala de vídeo, sala de 

leitura são utilizados para o enriquecimento e atendimento das demandas das 

atividades pedagógicas.  

Os ESV também desempenham um trabalho de relevância junto ao 

integral, aos estudantes com necessidades especiais e também auxílio 

pedagógico aos regentes e coordenadores pedagógicos, na colaboração da 

organização do trabalho pedagógico. 

Os estudantes com necessidades especiais na sua maioria estão 

matriculados no turno matutino (regular), participam ativamente de todas as 
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atividades escolares sempre sendo respeitado em seus limites e ao mesmo 

tempo incentivado a superar os desafios mesmo que com adaptações.  

A organização da rotina semanal acontece de modo a contemplar os  

reagrupamentos intraclasse e interclasses, os projetos interventivos, com 

recreação, com informática e recurso audiovisual. O turno matutino faz parte do 

Educação com Movimento, já o turno integral além das atividades já citadas 

para o regular possui momento de promoção à saúde, maior carga horária de 

reagrupamento intraclasse e projeto interventivo.  

O SOE trabalha no atendimento individual e coletivo com os estudantes 

que apresentam problemas comportamentais e familiares que interfiram na 

aprendizagem e no comportamento, além de acompanhar professores em suas 

reuniões individuais e auxiliar nas tomadas de decisões pertinentes a 

encaminhamentos para Equipe de Apoio e Aprendizagem e devolutivas dos 

resultados dos acompanhamentos realizados pelo SOE. Além da participação 

do trabalho nos projetos ligados aos eixos transversais e trabalhos 

diversificados. (segue em anexo Plano de Trabalho do SOE) 

Os passeios culturais são realizados, em média, uma vez por mês, 

sempre significativos e relacionados com os temas estudados em sala de aula 

para enriquecer as práticas pedagógicas e favorecer a valorização cultural.  

A relação da escola com a comunidade se dá através de reuniões de 

pais, de festas, de exposição cultural, de atendimentos as famílias, de diálogos 

que acontecem na entrada e saída dos turnos, dias Letivos Temáticos, de 

Audiências Públicas e assembleias para tomadas de decisões, palestras, 

reuniões com o Conselho Escolar e a Associação de Pais e Mestres. 

 O trabalho pedagógico também é enriquecido com ações realizadas por 

profissionais readaptados, em projetos da sala de leitura e sala de vídeo. 

O Projeto Educação e Movimento acontecem na responsabilidade do 

professor de Educação Física e na participação da coordenação pedagógica, 

professoras regentes e ESV. É divido em duas aulas semanais para cada turma 

do matutino. 
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9.  ESTRATÉGICAS DE AVALIAÇÃO  

 

A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) 

compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto 

de educação pública democrática e emancipatória. Compreende também que a 

função diagnóstica compõe a avaliação formativa, devendo ser comuns aos 

demais níveis da avaliação. A função formativa, independentemente do 

instrumento ou procedimento utilizado, é realizada com a intenção de incluir e 

manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Esta função deve perpassar por 

todos os segmentos da comunidade escolar, sendo assim: da aprendizagem, 

institucional (auto avaliação da escola), dos estudantes, dos gestores, 

professores e demais servidores atuantes no processo educacional, das redes 

integradoras, entre outras. Sua finalidade maior reside em no aprimoramento 

do processo educativo e na tomada de novas decisões. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental além dos registros pessoais, 

atividades de verificação, observações de outros profissionais, o professor 

conta com instrumentos legais para descrição do desempenho dos estudantes: 

o Registro de Avaliação- RAV- e o Registro do Conselho de Classe. Devem 

constar nesses documentos todas as informações referentes às aprendizagens 

já construídas e ainda não construídas pelo estudante, bem como as 

intervenções necessárias para progressão ininterrupta desse processo. A 

vivência, estratégia adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da Educação 

Básica é assegurada pela LDB 9394 de 1996 que possibilita esse avanço, 

promovendo os estudantes para o ano escolar seguinte sempre que seu 

progresso for evidenciado. Esse processo não ocorre dissociado de um 

processo avaliativo diagnóstico de caráter formativo. 

As Diretrizes de Avaliação Educacional (2014) que articulam os três 

níveis de avaliação educacional: avaliação em larga escala ou em redes de 

ensino, realizada pelo MEC ou pela SEDF; avaliação institucional da escola, 

desenvolvida por ela mesma envolvendo a participação de toda a comunidade 

escolar; e avaliação da aprendizagem em sala de aula, sob a responsabilidade 

do professor. A perspectiva é de que esses três níveis interajam entre si e 

possam contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade da educação. 
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A escola adota o sistema de avaliação formativa e a progressão 

continuada. Utiliza estratégias por meio de reagrupamentos e projetos 

interventivos ao longo do ano letivo, levando em conta suas necessidades de 

aprendizagens, de modo que possam interagir com diferentes professores e 

pares. Pode acontecer avanço de estudantes, de acordo com o regimento, 

durante o ano letivo, se os resultados das assim indicarem, após a vivência e a 

aceitação do estudante, da família e dos professores envolvidos no processo. 

 Os procedimentos/instrumentos de avaliação devem ser elaborados em 

articulação com professores e a coordenação pedagógica. Esses 

procedimentos devem ser bem planejados e bem escritos (registros dos testes, 

atas e conselho de classe). 

Assim, entendemos que: 

A avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um 
processo pedagógico. Este processo inclui outras ações que 
implicam na própria formulação dos objetivos da ação 
educativa, na definição de seus conteúdos e métodos, entre 
outros. A avaliação, portanto, sendo parte de um processo 
maior, deve ser usada tanto no sentido de um 
acompanhamento do desenvolvimento do estudante, como 
no sentido de uma apreciação final sobre o que este 
estudante pôde obter em um determinado período, sempre 
com vistas a planejar ações educativas futuras. 
(FERNANDES. FREITAS. 2007 p. 47) 

 
O Conselho Nacional de Educação, em mais de um Parecer em que a 

avaliação do rendimento escolar é analisada demonstra a nova visão de 

avaliação recomendada aos Sistemas de Ensino e às escolas (públicas e 

particulares), destacando seu caráter formativo predominando sobre o 

classificatório.  

Em se tratando do regime de Ciclo o conceito de progressão continuada 

emerge com maior facilidade. Isso ocorre porque um de seus fundamentos é o 

de que o conhecimento não é transmitido nem está pronto, mas sim, construído 

permanentemente. No âmbito da aprendizagem escolar, esse fundamento 

provoca a ressignificação das formas de tratar o conteúdo e de avaliá-lo. Se o 

conhecimento é permanentemente construído, e se essa construção não 

obedece a padrões rígidos, graças ao entendimento que hoje se tem de que 

cada estudante ou aluna tem seu próprio ritmo e caminhos para aprender. 

Ou seja, a implantação dos ciclos, ao prever a progressão 
continuada, supõe tratar o conhecimento como processo e, 
portanto, como uma vivência que não se coaduna com a ideia 
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de interrupção, mas sim de construção, em que o estudante, 
enquanto sujeito da ação, está continuamente sendo formado, 
ou melhor, se formando, construindo significados a partir das 
relações dos homens com o mundo e entre si. (SOUZA, 2000)  

 
Dessa forma trata-se de progressão continuada, portanto, estamos 

falando de uma escola que inclui a todos. Naturalmente, isso requer outra 

forma de gestão do currículo, que organizado em ciclos, possibilita o avanço no 

percurso escolar que é marcado por diferentes níveis de aprendizagem, a 

escola precisará, também, organizar espaços e formas diferenciadas de 

atendimento, a fim de evitar que uma defasagem de conhecimentos não se 

transforme numa lacuna permanente, essa responsabilidade é da escola. Que 

por sua vez está inserida num regime de avaliação que não exclui, mas leva  

A reunião de pais será bimestralmente, salvo as exceções de casos 

particulares. As famílias poderão ser convocadas pela equipe da escola, todas 

as vezes que se fizerem necessários para tratar da vida escolar de seus filhos. 

O Principio da Avaliação Formativa no BIA tem a função de diagnosticar 

os processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente servir de 

instrumento que auxilia a melhoria da qualidade do ensino. A avaliação deve 

ser ato de valorização e de potencialização das aprendizagens e não de 

exposição. 

As diretrizes de avaliação pautam-se em uma concepção processual, 

continua e participativa, numa visão formativa, primando pela formação 

humana. Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 

dos resultados ao longo período. O Grupo CEALE (2010) defende que a 

avaliação necessita: Ser diagnóstica, Ser objeto de reflexão, Ser interventiva. 

Dessa forma, a avaliação assume a centralidade da Organização do 

Trabalho Pedagógico, por ser processual e continua.  

Sendo a escola organizada em ciclos, pressupõe mudanças nas 

concepções de ensino em uma perspectiva de gestão democrática do ensino 

em que a comunidade escolar, direção, profissionais da educação, 

especialistas, secretários porteiros, enfim, todos os que atuam na unidade 

escolar, participem ativamente do seu cotidiano num trabalho coletivo.  A fim de 

garantir sua consolidação, ressalta-se a importância da organização do 

trabalho escolar com base em um acompanhamento pedagógico e sistemático, 
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que consiste em tornar visíveis os avanços e as necessidades de cada 

estudante, de cada turma, como um todo, com o intuito de planejar ações que 

possibilitem a resolução dos problemas de ensino e de aprendizagem 

evidenciados nas atividades. 

Para que os trabalhos de acompanhamento dos estudantes tenham uma 

melhor abrangência da organização desta ação necessita-se do Diagnóstico, 

da Construção de Registros, Análise, Planejamento e Execução das 

Intervenções Pedagógicas. 

O Princípio da Formação Continuada visa promover a aprendizagens 

dos estudantes e é fundamental para a formação do professor num processo 

de desenvolvimento profissional docente que possibilite a ele olhar para a 

própria trajetória profissional de forma reflexiva e assumir o compromisso com 

o processo de ensino e aprendizagem. A formação continuada favorece a 

revisão das concepções e práticas, transformando a prática em práxis, por 

meio da reflexão critica de situações e experiências de trabalho na própria 

escola. 

A formação do professor possibilita aos docentes a construção de uma 

autonomia pessoal e pedagógica, de maneira reflexiva e critica, além de 

instrumentalizar o professor para atender às diversidades e perspectivas de 

uma escola inclusiva. Que compreende seus estudantes e o contexto no qual 

estão inseridos, e facilitando assim o processo de desenvolvimento humano e a 

forma como o indivíduo constrói o conhecimento. Perceber-se como ser 

histórico para respeitar a história dos outros.  

Os saberes e fazeres construídos pelo professor, ao longo de sua 

trajetória profissional precisa ser considerado, que propõe uma reflexão e se 

necessário for uma ressignificação do que se faz. 

Para o êxito das estratégias pedagógicas do ciclo, o trabalho em equipe 

precisa ser estimulado, pois no diálogo entre os professores é possível 

identificar as fragilidades e as potencialidades, bem como os pontos 

importantes para o desenvolvimento de todos os estudantes. O trabalho 

coletivo favorece ainda, o compartilhamento de experiências e conhecimento e 

o planejamento de atividades como os reagrupamentos e o Projeto 

Interventivo. 
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Torna-se necessário significar o espaço da coordenação pedagógica, 

firmando sua função formadora refletindo sobre a atuação do coordenador 

pedagógico, professores e demais profissionais da educação no âmbito da 

organização desse espaço – tempo. 

O coordenador pedagógico tem um papel importante na articulação do 

trabalho que visa resgatar a função social da escola. A sua atuação está, 

diretamente, relacionada ao ato de ensinar e de aprender dos professores, e o 

seu envolvimento com o processo educativo oportuniza um trabalho coeso e 

coletivo. 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

Um aspecto fundamental quando se fala em organização do currículo 

escolar é a forma como se avalia as aprendizagens que estudantes efetivam 

durante seu desenvolvimento. Com isso, estamos querendo dizer que currículo 

e avaliação da aprendizagem escolar, são faces indissociáveis de uma mesma 

moeda e que, portanto, ocorrem simultaneamente.  

Como sabemos, o currículo escolar requer uma organização dos 

tempos/espaços em que a escola procura desenvolver os diferentes 

conhecimentos e valores na organização da Proposta Pedagógica - PP 

considerados necessários para a formação de seus estudantes. Isso é 

possível, hoje, porque, com base no princípio da autonomia, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei n° 9394/1996) estabeleceu como 

incumbência da escola e de seus professores (Art. 12 e 13) a construção da 

PP. É na construção da PP que a comunidade escolar (Pais, Professores, 

Estudantes, Funcionários) debate, discute e estabelece suas concepções de 

homem, de mundo, de sociedade, de conhecimento, de currículo, de avaliação 

e tantas outras, com o objetivo de criar referências e diretrizes próprias para as 

práticas que pretende implantar.  

Dentre as práticas implantadas pela escola, o currículo é a mais 

legitimamente ligado à sua razão de ser. Muito mais do que um conjunto de 

saberes dividido em áreas de conhecimento, disciplinas, atividades, projetos e 

outras formas de recorte, por sua vez hierarquizados em ciclo, eixos e outras 
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formas de escalonar o tempo, o currículo é o coração da escola. É por dentro 

dele que pulsam e se mostram as mais diversas potencialidades, em meio às 

reações manifestadas pelos estudantes nos seus escritos, desenhos, jogos, 

brincadeiras, experimentos, estratégias de relacionamento entre si e com os 

educadores. É por dentro dele que desejos podem ser tolhidos ou encorajados.  

A força do currículo escolar é tanta, que sobre ele costumam recair os 

aplausos ou as criticas sobre o “êxito” ou “fracasso escolar”, quando se 

discutem as causas internas da boa ou da má qualidade do ensino.  No entanto 

é fato que a E. C. 411 Norte e seus membros se debruçam sobre o currículo de 

forma a fazer valer o que nele é proposto, ao mesmo tempo em que o ajustam 

as demandas de sua comunidade. Para tanto é mister que toda equipe 

pedagógica esteja sempre atenta as mudanças necessárias, já que como o 

currículo mesmo traz em seu título, não é possível um trabalho padronizado em 

tempos e espaços. Os profissionais precisam ser criativos, ter autonomia e 

comprometimento com a proposta. Assim estudos, aperfeiçoamentos e outros 

são sempre realizados, nos momentos de planejamento e reuniões coletivas. 

No DF é trabalhado o ciclo de aprendizagem, que se divide em blocos 

plurianuais com dois ou três anos de duração e também com a possibilidade de 

retenção do estudante ao final dos blocos. Na E. C. 411 Norte são ofertadas 

turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, divido em dois blocos, o 1º 

bloco - BIA (1º, 2º e 3º anos) e o 2º bloco (4º e 5º anos), para atender aos 

estudantes de 6 a 10 anos. A retenção só acontece quando apesar de o/a 

estudante terem passado por diferentes oportunidades, como reagrupamentos, 

projetos interventivos, adequações, encaminhamentos, busca de apoio de 

outros profissionais necessários de aprendizagem não alcançou os objetivos 

previstos para o final do período/bloco.  

 A escola em seus planejamentos considera a comunidade escolar e 

suas variações, partindo da individualidade dos estudantes, suas histórias 

pessoais/familiares, suas experiências, seu ritmo, sempre procurando 

compreender e atender cada um em suas diferenças, mas sem perder de vista 

sua inclusão na sociedade como cidadão de direitos e deveres e, portanto, 

como protagonistas na vida coletiva. Mas é, acima de tudo, o resultado de uma 

nova concepção de escola como espaço onde as aprendizagens não se dão 
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apenas a partir de um campo científico. Isso implica, necessariamente, no 

estabelecimento de uma ética curricular que respeita os percursos individuais, 

mas que impõe o trabalho coletivo com vistas a consolidação de uma 

sociedade democrática.  

A busca de novas oportunidades aos estudantes levantou a proposta de 

enriquecimento e maior qualidade técnica nas aulas de Educação Física, o que 

fez com que a escola aderisse ao Projeto Educação com Movimento - 

Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que visa à melhoria 

da qualidade no atendimento das necessidades educacionais dos estudantes, 

por meio da reestruturação didático-pedagógica inserindo o professor de 

Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, principalmente para 

o atendimento aos estudantes do turno regular, que não frequentam à E. P. 

210/211 Norte. 

A escola conta com ferramentas de estímulo à leitura de grande 

importância e necessidade, para que se possam atingir as metas propostas 

pelo IDEB, como projeto e atividades de Literatura, o empréstimo de livros da 

sala de leitura, os cantinhos de leitura das salas de aula e no pátio, com vistas 

ao desenvolvimento pelo gosto da leitura, propiciando ao estudante o acesso a 

diversos títulos, com vistas ao desenvolvimento do letramento. Tais atividades 

serão culminadas na semana Nacional do Livro com a mostra literária. 

A interdisciplinaridade na nossa escola se dá com vistas a promover a 

superação da desarticulação entre teoria e prática. A prática acerca da 

interdisciplinaridade na escola tem inspiração nos eixos transversais, que 

através dos projetos de ensino são organizados da seguinte forma: a escola irá 

articular o previsto no currículo usando como norteador principal o projeto 

Valores, que também é utilizado pela Escola Parque 210/211 Norte. Os demais 

projetos (pequeno porte) estão sendo desenvolvidos pautados nos eixos 

transversais e inseridos no Projeto Valores. 

Os projetos são priorizados de acordo com a demanda observada no 

ano anterior e no início de cada ano letivo são planejados e elaborados junto 

ao cronograma anual, durante a semana pedagógica. A escola busca o 

desenvolvimento de projetos simples, mas de impacto na vida da comunidade 

escolar, ao desenvolver projetos de resultados de curto e longo prazo.  
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As demandas para o trabalho dentro da EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE que proporciona a formação integral do indivíduo na 

perspectiva da educação para a vida se dará através das atividades 

desenvolvidas durante o ano, dentro do calendário letivo e também do Circuito 

de Ciências. Algumas pequenas ações são desenvolvidas no cotidiano escolar 

e como disseminadores na vida das famílias pela escola atendidas, como, a 

coleta seletiva, o uso consciente da água, a manutenção da higiene pessoal e 

do ambiente, o combate a proliferação de insetos transmissores de doenças. 

As relações de consumo e preservação também são temas trabalhados 

no cotidiano da escola. Questionamentos que agucem a necessidade do 

consumismo e a relação de prejuízo ao meio ambiente e a economia. Tal 

assunto também é deflagrador para o projeto Economista Aprendiz. 

A relação entre teoria e prática implica em ações críticas e 

transformadoras no interior da sociedade capitalista. Isto é, a prática – social ou 

educativa – exige a reflexão teórica, é a superação da ação não pensada pela 

prática concreta, refletida, a ação concreta pensada, defendida por Saviani 

(1991) para a formação de professores. Assim, a interdisciplinaridade é muito 

mais do que a compatibilização de temas, métodos e técnicas de ensino; é, 

como defende Frigotto (1995a), uma necessidade e um problema relacionado à 

realidade concreta, histórica e cultural, constituindo-se, assim, como um 

problema ético-político, econômico, cultural e epistemológico: 

A interdisciplinaridade se apresenta como problema pelos limites do 

sujeito que busca construir o conhecimento de uma determinada realidade e, 

de outro lado, pela complexidade desta realidade e seu caráter histórico. 

Todavia esta dificuldade é potencializada pela forma específica que os homens 

produzem a vida de forma cindida, alienada, no interior da sociedade de 

classes (Frigotto, 1995a, p.31). 

Trazendo essas reflexões para a compreensão de nosso tema – o 

ensino e sua organização curricular, a interdisciplinaridade pode ser tomada 

como uma possibilidade de quebrar a rigidez dos compartimentos em que se 

encontram isoladas as disciplinas dos currículos escolares. No entanto, ela não 

deve ser vista como uma superação das disciplinas, mas, como propõe Follari 

(1995b), uma etapa superior das disciplinas, disciplinas essas que se 
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constituem como um recorte mais amplo do conhecimento em uma 

determinada área. Esse recorte tem o objetivo de possibilitar o aprofundamento 

de seu estudo, é uma necessidade metodológica legítima e necessária, porém 

insuficiente para garantir a formação integral dos indivíduos. 

A etapa superior referida diz respeito à busca da integração para muito 

além da troca de informação sobre objetivos, conteúdos, procedimentos e 

compatibilização de bibliografia entre os professores, pois é uma tentativa de 

maior integração dos caminhos epistemológicos, da metodologia e da 

organização do ensino na escola. 

Assim a escola não trabalha temas e disciplinas isoladas, busca 

atividades contextualizadas, interdisciplinares e significativas, que se efetivem 

integralmente na vida do estudante, tendo impacto não somente em conteúdos 

a serem apreendidos, mas também para servir ao indivíduo e a sociedade a 

qual está inserido. 

Os conteúdos estão organizados a partir de diferentes áreas do 

conhecimento, porém articula-se em uma perspectiva de unidade, 

progressividade e espiralização, vinculados diretamente à função social. Cada 

área do conhecimento apresenta o desafio de promover a ampliação para 

aprendizagens contextuais, dialógicas e significativas em que o ponto de 

partida deve ser orientado por levantamento de conhecimentos prévios do 

grupo de estudantes com o qual o professor atua. O que ocorre após a análise 

dos diagnósticos de perfis de cada turma, dos resultados das avaliações 

internas e externas, juntamente com a realidade social da clientela atendida. 

Assim, a organização interna está sustentada levando-se em consideração 

especificidades de cada área, no sentido de explicitar essencialidades à 

aprendizagem e promover o trabalho interdisciplinar articulado com eixos 

transversais e integradores do currículo em movimento. 

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de 

Alfabetização (2ª Edição/2012), edição revisada, as ações descritas abaixo 

atuam dentro do I Bloco e II Bloco do 2º Ciclo, com vistas a garantir a equidade 

de oportunidades para todos estudantes, conforme a essência da qualidade de 

ensino que se busca no trabalho com o sistema de ciclo, ao dar a oportunidade 
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de cada criança aprender sendo respeitado o seu tempo de amadurecimento 

cognitivo. 

O Reagrupamento é um princípio do BIA que se efetiva como uma 

estratégia de trabalho em grupo, que atende a todos os estudantes, do I e II 

Blocos. É uma estratégia pedagógica que permite o avanço continuo das 

aprendizagens, a partir da produção de conhecimentos que contemplem as 

possibilidades e necessidades de cada estudante, durante todo ano letivo. Ao 

estudante possibilita ser atendido nas suas necessidades, avançar nas suas 

potencialidades, interagir com o outro e com a sua aprendizagem, questionar 

suas hipóteses e compartilhar seus saberes para que se transformem em 

conhecimento. 

No Reagrupamento Intraclasse, o professor deverá garantir o 

atendimento aos diversos grupos da sala e não apenas aos estudantes que 

tenham necessidades especificas. É importante nessa estratégia que seja 

consideradas as potencialidades dos professores no planejamento, que deve 

ocorrer nos momentos de coordenação.  Assim o Reagrupamento Intraclasse 

acontece ao usar o trabalho diversificado e adequações curriculares, com a 

ajuda dos ESV (Educador Social Voluntário) que auxiliam o regente na 

orientação e aplicação dos diversos planejamentos que visam atender a cada 

grupo diferente de estudantes em suas necessidades de aprendizagem. O 

Reagrupamento Intraclasse acontece no mínimo uma vez por semana ou 

conforme demanda da turma e análise prioritária do professor regente.  

Já o Reagrupamento Intraclasse acontece bimestralmente durante uma 

semana, onde os estudantes são agrupados dentro de seu bloco conforme 

análise do grupo de professores e são divididos em grupos menores para que 

haja um trabalho diferenciado e um atendimento de maior qualidade. Nesse 

momento acontece a participação ativa da direção e da coordenação, que 

também participam para um efetivo envolvimento nas ações de auxílio aos 

estudantes com dificuldades e também para os avanços das aprendizagens e 

dos níveis dos índices da escola. Esse reagrupamento é primordial ao trabalho 

coletivo da escola, por proporcionar ajuda mútua e generalizar as 

responsabilidades sobre todos os estudantes e seu desenvolvimento 

acadêmico. Procura-se trazer sempre assuntos de relevância ao currículos e 
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aos temas transversais para serem deflagradores do trabalho no 

Reagrupamento Interclasses. 

A vivência também é uma intervenção que permite a permanência de um 

determinado estudante em turma mais avançada que a dele, com o objetivo de 

vivenciar experiências, atividades e conhecimentos mais ampliados e 

aprofundados em relação à sua turma de origem, não podendo ultrapassar a 

duração de 15 dias letivos, de acordo com a Resolução nº 1/2012, de 11 de 

setembro de 2012 (circular nº 154/2016 –SUBEB). Tal ação é usada em casos 

de grande necessidade de avanço de um estudante, como desmotivação. Já 

que o princípio dos blocos preconizam os estudantes estarem agrupados em 

tempos e espaços conforme suas necessidades. 

O Projeto Interventivo destina-se a um grupo de estudantes, com 

necessidades específicas de aprendizagem que acarretem o não 

acompanhamento de situações de aprendizagens propostas para o ano em 

que se encontra matriculado, independente da idade. É uma proposta de 

intervenção complementar, de inclusão pedagógica e de atendimento 

individualizado. E para desenvolvê-lo representa o investimento em ações 

diferenciadas com foco na aprendizagem significativa, contextualizada, lúdica e 

prazerosa.  

Os Projetos Interventivos devem ser elaborados pelos professores 

juntamente com os demais profissionais envolvidos no processo pedagógico 

que definirão objetivos, metodologias, formas de registro, acompanhamento e 

avaliação além da adequação do tempo e dos espaços para desenvolvimento 

do mesmo. É importante que os registros sejam feitos através do diário de 

classe entre outros como: portfólio, fichas de acompanhamento. Incluir nesses 

registros as atividades desenvolvidas pelos estudantes, haja vista, que no 

projeto interventivo não há um professor fixo, e o registro traduzirá a 

dinamicidade ocorrida no dia a dia da aplicação do PI. 

Faz-se necessário também um diagnóstico para identificar o nível de 

desenvolvimento do estudante a sua trajetória pessoal e escolar e serve como 

ponto de partida para que os professores possam conhecer melhor o 

estudante, o que ele sabe, sua história de vida, sua cultura, seu universo 

linguístico, bem como seu processo de socialização. O diagnóstico é o eixo 
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orientador da organização do Projeto, esse projeto pode ocorrer em duas 

modalidades, uma que inclui estudantes defasados idade/ano e estudantes 

com necessidades específicas de aprendizagens que comprometem o seu 

desenvolvimento no dia a dia da sala de aula. O PI é elaborado em parceria: 

professor e equipe pedagógica da escola, visando atender as necessidades 

dos estudantes a partir de um diagnóstico. 

Os estudantes do Integral participam de Reagrupamentos, Projetos 

Interventivos, Vivências e demais atividades planejadas pela escola classe, 

assim como os do regular, no entanto são respeitados na organização do seu 

tempo escolar, já que os mesmos possuem uma carga horária de dez horas 

diárias. Possuem redução na quantidade de atividades para serem realizadas 

em casa, usufruem de momentos de descanso para promoção do bem estar e 

descanso mental, já que passam muitas horas em locais movimentados e com 

grande número de pessoas. Realizam também momentos de dança e 

descontração conforme planejamento com a coordenação pedagógica. 

A escola possui uma rotina de atividades para ambos os turnos, onde 

constam atividades de recreação, vídeo, informática, leitura e parque. 
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11- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP 

 

11.1 GESTÃO PEDAGÓGICA  

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 
AVALIAÇÃO 

 

 
RESPONSÁVEIS/ 
PARCERIAS 

 

Promover 
projetos de 
Diversidade 
Cultural, 
Cidadania e 
Direitos 
Humanos e 
Educação 
Ambiental. 

 

Promover o 
conhecimento 
legal de direitos e 
deveres 
relacionados à 
educação, 
cidadania e meio 
ambiente, de 
forma que possa 
contribuir para 
formação do ser 
integral, proativo 
com vistas a 
atuação social 
crítica, pautado no 
respeito às 
diferenças e nas 
relações com o 
meio em que vive. 
Atingindo 100% 
dos estudantes e 
a comunidade 
escolar envolvida 
nos projetos.  
 

 - Promover um trabalho diversificado sobre 
Educação e Direitos Humanos pautado nas 
relações interpessoais e no estudo das 
legislações vigentes, relevantes ao processo 
educacional da faixa etária atendida pela 
Escola; 

 - Realizar ações de cuidados com o Meio 
Ambiente e preservação de recursos naturais a 
partir do ambiente escolar e familiar dos 
estudantes; 

 - Realizar campanhas para coleta seletiva 
conforme projeto da SEEDF; 

 - Conscientizar sobre a importância da 
valorização e preservação do patrimônio público 
e local. 

 - Desenvolver ações que favoreçam a estima 
positiva e a consciência crítica sobre temas 
como, drogas, sexualidade, respeito às 
diferenças entre outros; 

 - Apoiar e subsidiar os projetos desenvolvidos 
na escola, usando os recursos de multimídia. 

 - Utilizar o laboratório de informática como 
ferramenta para pesquisas e criação de 
instrumentos pedagógicos que possam subsidiar 
os projetos; 

 - Festa Junina, mostra cultural e festa da família. 
 - Estudo de campo ao Zoológico, e expedições 

pedagógicas voltadas aos temas. 

Os projetos e Programas 
ligados às políticas 
públicas serão avaliados 
em seu aspecto formativo 
mediante a participação e 
atuação dos estudantes 
no decorrer das ações. 

Professor regente, 
Coordenação, Equipe 
Gestora, SOE e 
SEEDF. 

Implantar o Promover aulas de  - Promover aulas de Educação Física para os Os projetos e Programa Professor regente e 
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Projeto 
Educação com 
Movimento. 
 

Educação Física 
para series iniciais 
a todos os 
estudantes do 
turno matutino 

estudantes do turno matutino visando à melhoria 
da qualidade no atendimento das necessidades 
educacionais dos mesmos, por meio de ações 
didático-pedagógica pautadas no Currículo em 
Movimento dentro da atuação específica do 
professor de Educação Física; 

 - Fortalecer as relações de respeito mútuo e a 
socialização através de jogos e brincadeiras; 

 - Valorizar o corpo e a cultura do movimento 
com vistas à saúde. 

 - Incentivar uma alimentação saudável e a 
higiene. 

serão avaliados em seu 
aspecto formativo 
mediante a participação e 
atuação dos estudantes 
no decorrer das ações. 

professor de área 
específica (somente 
para o turno regular). 

Elevar o índice 
de êxito dos 
estudantes, 
buscando 
melhorar e 
manter a 
qualidade do 
trabalho 
educacional. 
 
 

Alcançar o índice 
de pelo menos 
90% de aprovação 
com qualidade na 
aprendizagem. 

-Utilizar o projeto interventivo e os 
reagrupamentos, como ferramentas para 
elevar o nível de desempenho dos estudantes 
em todos os anos;  
-Utilizar a avaliação formativa para a 
progressão das estudante; 
-Trabalhar com metodologias diferenciadas com 
vistas a ofertar variadas ferramentas para 
desenvolvimento das praticas pedagógicas dos 
educadores; 
-Analisar resultados de avaliações de larga 
escala e do SAP; 
-Planejar e replanejar ações e  intervenções 
pedagógicos 

Através do trabalho 
coletivo da equipe 
pedagógica nos projetos 
interventivos e nos 
reagrupamentos, 
mediante as produções 
das estudante, avaliações 
de larga escala, SAP, 
conselho de classe. 
 

Professor regente, 
Coordenação, ESV e 
Equipe Gestora. 

Promover o 
Avanço de 
Estudos, em 
caráter 
excepcional de 
acordo com a 
potencialidade 
do estudante.  

Atender a todos 
estudantes em 
suas 
necessidades 
acadêmicas. 
 

-Fazer uso da Resolução nº 1/2012, de 11 de 
setembro de 2012 (circular nº 154/2016 –
SUBEB), 
-Proporcionar vivências aos estudantes que 
indicam necessidade de avanço; 
-Promover reuniões para resolução de avanço 
de estudantes junto aos docentes, SOE, 
famílias; 

Através de vivencia no 
ano escolar almejada e 
teste de sondagem. 
 

Professor regente, 
SOE 
Coordenação e 
Equipe Gestora. 



45 
 

Promover a 
aprendizagem 
continuada 
segundo o 
processo de 
ciclos. 

Elevar o nível de 
aprendizagem 
qualitativa da 
maioria dos 
estudantes 
atendidos pela 
escola, de acordo 
com a proposta da 
organização 
escolar em ciclos. 

-Utilizar as Diretrizes Pedagógicas do BIA, no I e 
II Bloco do 2º Ciclo e orientações para o 4º e 
5ºano aprovadas pela SEEDF, o currículo em 
movimento, as Diretrizes pedagógicas para 
organização do trabalho escolar do 2º ciclo; 
-Promover avaliações diagnósticas durante todo 
o ano letivo; 
- Realizar atividades diferenciadas e 
planejamentos coletivos para promoção do 
trabalho em ciclo. 

Por meio de reuniões 
semanais, de conselhos 
de classe e das 
observações diárias do 
desempenho acadêmico 
dos estudantes. 

Equipe pedagógica 
da escola, gestores, 
educadores sociais, 
monitores. 

Buscar junto a 
SEEDF os 
recursos 
necessários 
para garantir o 
acesso às 
novas 
tecnologias 
como 
instrumentos 
de mediação 
da construção 
da 
aprendizagem. 

Capacitar corpo 
docente com 
ferramentas 
diferenciadas para 
suporte ao ensino. 

 -Incentivar e promover a participação do corpo 
docente nos cursos oferecidos pela SEEDF; 

 -Fornecer instrumentos de suporte pedagógico 
como apostilas, encartes de jornais, vídeos 
educativos, jogos, sugestões de atividades 
que possam auxiliar os professores, 
principalmente as turmas que apresentarem 
maiores dificuldades; 

 -Ofertar coordenações coletivas de estudo; 
 - Buscar parcerias e palestras com assuntos 

de relevância e necessidade ao trabalho 
pedagógico da escola. 

Analise junto a equipe 
pedagógica da relevância 
de cursos e temas 
abordados; observação e 
auto avaliação sobre a 
responsabilidade do 
docente a respeito do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Equipe Pedagógica, 
SOE, ESV,  
Coordenação local e 
Equipe Gestora 

 Garantir aos 
estudantes o 
acesso, a 
permanência e o 
aproveitamento 
escolar de 
maneira igual e 
respeitando as 
diferenças. 
 

Promover o 
aproveitamento 
escolar na busca 
da equiparação do 
rendimento 
escolar em pelo 
menos 90% dos 
estudantes. 

-Garantir condições físicas de acesso para que 
todas as estudante possam locomover-se nos 
ambientes da escola;  
-Encaminhar junto ao SOE, em tempo hábil, 
para a equipe de atendimento, os estudantes 
com dificuldade de aprendizagem e os que 
apresentarem algum tipo de especificidade 
neurológica, motora, visual, comportamental e 
outros;  
-Possibilitar o atendimento especializado na 
sala de aula através do auxilio da monitora/ 
educadores sociais, para os estudantes que 
necessitam de acompanhamento individual, na 
realização das atividades pedagógicas e 

Através de questionários 
e de avaliações nos dias 
letivos temáticos e dos 
“Registros de Avaliação e 
encaminhamentos” 
adotados pela SEEDF. 
 
 

Professor regente, 
Equipe Gestora, 
EEAA, coordenação 
pedagógica e SOE. 
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fisiológicas;  
 -Realizar adequações curriculares para os 
estudantes com necessidades educativas 
especiais, propondo estratégias de acesso, 
equiparação de oportunidades e permanência 
na escola de acordo com a legislação e a lei 
9.394/96 LDBEN;  
-Dar apoio e suporte aos estudantes com 
necessidades educativas especiais através de 
intervenção nas atividades de sala de aula; 
-Elaboração de bilhetes para convocação de 
pais para reunião;  
-Promoção de reunião com pais para 
entrevista; 
-Promoção de encontros culturais que 
aproximem a família da escola. 

Promover 
dinamização no 
recreio de forma 
assistida. 
 

Envolver os 
estudante nas 
atividades.  
 

-Realizar brincadeiras de grupos;  
-Organizar caixas de brinquedos para 
dinamizar o recreio; 
 -Estimular os estudantes sobre cooperação, 
respeito; 
 -Acompanhar o recreio das estudante através 
de escalas entre os funcionários da escola.  

Através de conversas e 
reuniões para auto 
avaliação, e da 
observação do 
comportamento do grupo 
de estudantes durante o 
recreio. 

Funcionários 
readaptados, 
monitores, 
educadores sociais. 

Incentivar e 
propiciar o 
contato com a 
literatura, por 
meio de projetos 
e oficinas de 
leitura, bem 
como atividades 
habituais na Sala 
de Leitura. 
 

Envolver 100% 
dos estudante nas 
atividades 

-Realizar atividades na sala de leitura e 
empréstimos de livros incentivando a leitura; 
- Propor atividades de leitura, dentro e fora da 
sala de leitura;  
-Promover as práticas de produções textuais 
diversificadas; 
- Contação de histórias; 
- Planejar e executar projetos de leitura com 
vistas a melhora dos índices escolares; 
- Proporcionar atividades que despertem o 
gosto pela leitura por meio da visualização de 
peças teatrais, filmes e outros. 

Através de exposição dos 
trabalhos, das produções 
dos estudantes, debates, 
leitura, ficha literária, 
reconto e por meio da 
observação do 
desempenho dos 
estudantes nas áreas de 
linguagem. 
 
 
 

Professor regente, 
responsável pela sala 
de leitura, 
coordenadoras 
locais. 

Realizar as 
intervenções 
pertinentes, 

Atender 100% dos 
estudante com 
dificuldade nas 

-Identificar as necessidades de cada estudante 
com ênfase na sua historia pessoal; 
- Ofertar um atendimento sistematizado e 

Através da análise 
coletiva do 
desenvolvimento 

Toda a equipe 
pedagógica 
envolvida, 



47 
 

visando ajudar 
os estudantes 
que 
apresentarem 
dificuldades de 
aprendizagem, 
através do 
projeto 
interventivo e 
do 
reagrupamento.  

aprendizagens. planejado especificamente para esses 
estudantes; 
-Trabalhar com metodologias diferenciadas, 
materiais didáticos apropriados com vistas a 
melhoria do processo de aprendizagem dos 
estudantes; 
- Proporcionar aos estudantes atendimentos 
individualizados e/ou grupos pequenos, 
trabalhos diversificado, por meio de PI, 
reagrupamentos e outros, 
- Elaborar adequação curricular; 
- Encaminhar estudantes ao SOE e a EEAA; 

acadêmico dos 
estudantes, das 
observações dos 
momentos de 
reagrupamentos e PI e 
mediante as produções 
realizadas, do 
desempenho dos 
estudantes nas avaliações 
de larga escala e no SAP. 

educadores sociais e 
mediadores, SOE, 
EEAA. 

Viabilizar o 

atendimento dos 

estudantes no 

Programa de 

Atendimento a 

Estudantes com 

AH/SD –SEDF 

Oferecer 
Atendimento a 
100% dos 
estudantes do 
programa 

-Realizar os encaminhamentos dos estudante 
para sala de Recursos de Altas Habilidades; 
implementar os projetos de pesquisa dos 
estudante das Altas Habilidades através do 
PDAF; 
- Promover visitas pedagógicas em museus, 
feiras, exposições, etc. todos ligados às áreas 
de interesse dos estudante;  

Através de debates, 
exposição, projetos 
individuais de pesquisa. 

Professores regentes 
do programa e toda 
equipe 
Pedagógica da 
AH/SD –SEDF 
; 

Promover o uso 
pedagógico da 
informática na 
educação básica, 
integrando-a de 
forma educativa 
com a proposta 
de ensino 
pedagógica da 
escola, 
contemplando as 
diversas áreas 
do conhecimento 
de forma 
interdisciplinar. 

Ofertar o acesso e 
uso dos recursos 
do laboratório de 
informática a 
100% dos 
estudantes. 

-Buscar mão de obra voluntaria de pais para 
auxiliar no laboratório de informática e realizar 
pequenos reparos nas instalações da escola. 
-Proporcionar ao estudante o acesso as 
ferramentas ofertadas pelo uso da informática, 
identificando qual o melhor recurso de 
tecnologia que atende as suas necessidades 
considerando a sua habilidades física e 
sensorial atual bem como capacitá-lo para o uso 
independente do computador; 
-Utilizar jogos na web como ferramenta, 
propondo situações lúdicas;  
-Usar software para o auxílio nas aprendizagens 
acadêmicas. 

Através da análise da 
qualidade das pesquisas 
e trabalhos  realizados no 
laboratório de informática, 
assim como o 
desempenho geral do 
estudante. 

Professores 
regentes, ESV, 
coordenação 
pedagógica, equipe 
gestora, NTE. 

Promover a 
gestão 
democrática 

Promover 
reuniões e 
debates para 

-Promover avaliação Institucional de acordo 
com o calendário da Secretaria de educação. 
-Realizar reuniões com a comunidade escolar; 

Através de debates, 
reuniões e questionários. 

Comunidade Escolar, 
Equipe pedagógica 
da escola, equipe 
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 tomada de 
decisões 
envolvendo pelo 
menos 60% da 
Comunidade 
Escolar, Conselho 
Escolar e APM, E. 
P. 210/211 Norte.  

- Participação em reuniões pedagógicas, 
planejamentos semanais, dos conselhos de 
classe e da construção da Proposta 
Pedagógica da escola. 

gestora. 

Ofertar 
recursos da 
multimídia 
relevantes ao 
enriquecimento 
das atividades 
escolares. 

Buscar vídeos 
educativos e 
informativos para 
a ilustração, 
ampliação e o 
enriquecimento 
dos conteúdos 
previstos no 
Currículo em 
Movimento. 

- Buscar títulos relevantes aos temas 
estudados; 
- Estimular os estudantes a análise e crítica do 
que foi assistido, 
- Realizar trabalhos, pinturas, desenhos, 
produções em geral sobre os vídeos 
assistidos. 
 

Através das produções 
realizadas mediantes aos 
títulos. 

Professora 
responsável pela sala 
de vídeo, professora 
regente, coordenação 
pedagógica e equipe 
gestora. 

 

 

 

11.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA  

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 

Garantir a 
gestão 
administrativa 
de forma 
democrática e 
transparente. 

 
 
 

 

Garantir 
100% de 
transparência 
na gestão da 
escola. 

Possibilitar o 
acesso e a 
participação da 
coletividade às 
decisões escolares, 
através de debates;  
Possibilitar, 
indistintamente a 
comunidade, o 
acesso ao uso do 
espaço escolar 
quando necessitar. 

Através de reunião com o 
Conselho Escolar, APM e 
comunidade escolar e 
reuniões de dias temático. 

Equipe Gestora e membros do 
Colegiado e Uex 

Quadrimestral 
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Divulgar os 
cursos 
oferecidos pela 
EAPE, UNB, 
Escola de 
governo, MEC, 
etc. 

 
 
 

Garantir em 
pelo menos 
70% a 
formação 
continuada 
dos 
educadores. 

Incentivar e facilitar 
o acesso dos 
professores e 
servidores na 
formação 
continuada; através 
dos cursos 
oferecidos pela 
EAPE, UNB, MEC, 
Escola de governo, 
etc, em 
conformidade com 
o calendário escolar 

Através de reunião com a 
equipe gestora e 
pedagógica 

Equipe Gestora/ Coordenação Semanalmente 

 

 

Viabilizar a 
gestão com 
estratégias 
implementação 
de recursos 
materiais, 
didático 
metodológicos, 
e recursos 
pessoais 
docente. 

Garantir em  
100% os 
recursos 
materiais 
Buscar junto 
a CRE 
suprimento 
de recursos 
pessoais  de 
docentes em 
100%  

Realizar a compra 
de materiais 
didáticos 
metodológicos, e 
buscar junto a CRE, 
a mão de obra 
docente para suprir 
as carência da 
escola. 
 

Através de reunião com o 
Conselho Escolar, APM e 
comunidade escolar 

Equipe Gestora e membros do 
Colegiado e Uex 

Durante o ano 

Promover o 
diálogo e 
agregar 
informações 
que 
proporcionem 
uma 
compreensão 
da globalidade 
institucional, 
PDAF e 
PDDE, nos 
prazos 
definidos pela 

Garantir em 
100% as 
informações 
sobre as 
necessidades 
da escola em 
ata de 
prioridades 
para que 
possam ser 
adquiridos os 
materiais de 
consumo e 
capital com 

Promover o diálogo 
com a comunidade 
escolar e agregar 
informações que 
proporcionem uma 
compreensão da 
globalidade 
institucional;  
Fazer conhecido as 
necessidades a 
serem supridas 
dentro da unidade 
escolar, para juntos 
decidir as 

Através de reunião com o 
Conselho Escolar, APM e 
comunidade escolar 

Equipe Gestora e membros do 
Colegiado e Uex 

Anualmente 
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Secretaria de 
Educação. 

 

recursos do 
PDAF e 
PDDE 

prioridades e supri-
las através da APM. 

Garantir a 
gestão dos 
serviços 
administrativos 
englobando 
todos os 
setores da 
escola. 

 

Garantir em 
100% a 
gestão 
administrativa 
em todos os 
setores da 
escola 

Realizar avaliação 
de servidores em 
estágio probatório e 
encaminhar as 
avaliações para o 
Núcleo de Recursos 
Humanos; Realizar 
a consulta da prévia 
de pagamento e 
fazer as alterações  
quando necessário; 
Responder as 
correspondências 
em tempo hábil de 
forma que garanta a 
gestão dos serviços 
da escola; Viabilizar 
o acompanhamento 
e controle de 
frequência dos 
servidores;  Fazer a 
escala de férias dos 
servidores e 
encaminhá-la ao 
UNIGEP/Financeiro; 
Providenciar 
encaminhamento 
da escala de 
licença prêmio por 
assiduidade; 
Despachar e 
encaminhar 
documentos através 
do SEI; Abrir 
carência no SIGEP 

Apresentação  de planilhas  
em slides, ou impressos 
com publicação no mural. 
Através de dia temático 

Equipe Gestora Durante todo ano 
letivo 
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dos servidores que 
por ventura 
apresentarem 
atestados médicos 
ao Serviço Médico 
Odontológico da 
Secretaria de 
Educação; 
Encaminhar  e 
liberar os servidores 
da escola aos 
cursos de 
capacitação e de 
formação 
continuada 
conforme 
legislação. Fornecer 
às informações 
necessárias aos 
servidores quanto à 
legislação 
trabalhista e 
decretos do 
Governo; a respeito 
de documentos, 
circulares, DODF, 
entre outros, de 
interesse dos 
mesmos. 

 

  

11.3. GESTÃO FINANCEIRA  

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
 

RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 

Garantir o bom 
funcionamento da 
gestão 

Garantir em 
100% dos 
gastos de 

Praticar os gastos 
financeiros de acordo 
com a legislação 

Apresentação da 
prestação de contas de 
forma transparente, 

Equipe Gestora, Conselho 
Escolar e UEX 

Trimestralmente/ 

Anualmente 
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administrativo-
financeiro, com base 
nos princípios de 
economicidade, 
impessoalidade e 
eficiência. 
 

acordo com 
legislação. 

vigente. 
 

para que os 
representantes da 
comunidade escolar 
avalie através dos seus 
pareceres e 
assinaturas na 
prestação de contas.  

Gerenciar os 
recursos financeiros 
do PDAF e PDDE em 
parceria com o 
Conselho Escolar e 
APM (Associação de 
Pais e Mestres). 

 

Garantir em 
100% a gestão 
financeira dos 
recursos do 
PDAF e PDDE 

Promover reuniões 
com a participação dos 
segmentos da 
comunidade escolar / 
Conselho Escolar para 
definir as necessidades 
da escola e a 
destinação dos 
recursos do PDAF e 
PDDE; 
Registrar todas as 
operações realizadas 
com os recursos do 
PDAF e PDDE, manter 
toda a documentação à 
disposição dos outros 
organismos 
responsáveis (APM, 
Conselho Escolar); 
Encaminhar a 
prestação de contas do 
PDAF e PDDE, nos 
prazos definidos pela 
Secretaria de 
Educação; 
Definir e escolher as 
prioridades da escola 
em colegiado, e 
elaborar os planos de 
acordo com o que for 
previamente tratado 

Em reunião com o 
Conselho Escolar, 
APM, Equipe Gestora 
através de reuniões. 

Conselho Escolar, APM, 
Equipe Gestora e Empresa 
de Contabilidade. 

Durante todo o ano 
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nas reuniões; 
Contratar serviços 
legais de pessoa física 
e jurídica e realizar o 
pagamento dos 
serviços com os 
recursos do PDAF e 
PDDE. 
Promover festas e 
eventos para arrecadar 
fundos para APM, para 
suprir as emergências 
materiais que surgirem 
dentro da escola. 
 

Democratizar a 

gestão financeira dos 

recursos. 

 

Garantir em 
100% a gestão 
financeira dos 
recursos do 
PDAF e PDDE 
de forma 
democrática e 
transparente. 

Utilizar os recursos do 
PDAF e PDDE de 
acordo com ata de 
prioridades, aprovado 
pela Associação de 
Pais e Mestres, pelo 
Conselho Escolar e a 
Comunidade Escolar; 
Aplicar os recursos do 
PDAF e PDDE na 
forma da lei para 
manutenção, 
conservação e 
inovação do ambiente 
escolar. 
Adquirir material de 
consumo e 
permanente com os 
recursos do PDAF para 
suprir as necessidades 
pedagógicas e 
administrativas, além 
da manutenção e 

Em reunião com o 
Conselho Escolar, 
APM, Equipe Gestora 
e através de 
Assembleia Geral de 
prestação de contas. 

Conselho Escolar, APM  
Equipe Gestora e Empresa 
de Contabilidade.   

Durante todo o ano  
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conservação de bens 
móveis e imóveis da 
escola.  
Apresentar os dados 
da prestação de 
contas, sobre a 
utilização dos recursos 
financeiros públicos e 
privados, para 
aprovação. 
Realizar reuniões com 
o Conselho Escolar, 
APM e a Comunidade 
Escolar, para 
apresentar os dados 
da prestação de 
contas, sobre a 
utilização dos recursos 
financeiros públicos e 
privados, para 
aprovação dos 
mesmos. 

 

 

11.4. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS  

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
 

RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 

Garantir a 
qualidade do 
ensino visando 
a melhoria dos 
resultados 
educacionais. 
 
 

Proporcionar em 
100% a execução 
das ações para 
melhoria dos 
resultados; 
Utilizar o projeto de 
leitura em 100% para 
auxiliar os 
estudantes na 
melhoria do ensino e 

Através dos projetos 
interventivos, Reagrupamento 
e atendimento individualizado 
aos estudantes que 
apresentam maior dificuldade; 
Realizar Projeto da Sala de 
Leitura, objetivando a 
compreensão da importância 
da leitura na escola, bem 
como a importância dos livros 

Apresentação dos 
dados no slides e em 
reuniões 
pedagógicas nas 
coordenações. 

Equipe Gestora, 
Coordenação, 
SOE e 
Professores.  

Durante o ano letivo 
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aprendizagem, 
possibilitando os a 
tornarem cidadãos 
mais críticos e 
reflexivos, auxiliando 
assim uma melhor 
compreensão das 
atividades de forma 
que seja alcançado 
melhores resultados 
educacionais. 
 
 

literários para a formação dos 
leitores, como instrumento 
facilitador de 
contextualização, que ajudará 
as estudante na compreensão 
das atividades propostas. 

Buscar 
instrumentos 
pedagógicos 
diversificados 
que auxiliem no 
diagnostico 
visando a 
melhoria do 
ensino e 
aprendizagem. 
 

Garantir em 100 % a 
aplicação dos 
instrumentos para 
verificar o 
diagnóstico dos 
estudantes.  
 

Através de teste da 
psicogênese, teste de 
verificação da aprendizagem, 
registro oral e escritos 
diversos e em participação 
nas atividades propostas 

 
 

 

Avaliação Formativa. Equipe Gestora, 
Coordenação, 
SOE, 
Professores 

Durante o ano letivo 

Utilizar o 
processo de 
avaliação como 
ferramenta de 
discussão, para 
que os nossos 
estudantes e 
professores 
tenham a 
oportunidade de 
atuar como 
agentes de sua 
própria 
transformação. 

Proporcionar a 100% 
dos estudantes as 
ferramentas de 
avaliação para que a 
equipe pedagógica 
da escola possam 
avaliá-los com 
clareza e promover 
melhoria nos 
resultados da escola. 
 
 

Proporcionar os estudantes 
momentos de auto avaliação, 
debates, dinâmicas de grupo.  
Através de conselho de classe 
participativo. 
Participar da Prova 
diagnóstica, Provinha Brasil, 
SAEB e da avaliação proposta 
pela SEEDF e das Olimpíadas 
Pedagógicas; 

Em reuniões 
pedagógicas nas 
coordenações. 

Equipe Gestora, 
Coordenação, 
SOE, 
Professores 

Durante o ano letivo 
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11.5  GESTÃO DE PESSOAS  

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
 

RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 

Envolver todos 
os segmentos da 
comunidade 
escolar nas 
ações de 
valorização e 
reconhecimento 
do trabalho dos 
profissionais da 
escola. 

Envolver em 100% 
todos os segmentos 
da escola nas ações 
propostas. 

Festas comemorativas,  
debates, palestras, reuniões 
e comemoração de 
aniversariantes. 
 

Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com 
a Comunidade 
Escolar 

Equipe Gestora Durante o ano letivo 

Garantir a 
substituição de 
professores 
ausentes e 
funcionários do 
quadro de 
carência da 
escola. 

Buscar junto a CRE 
PP/C o suprimento 
de 100% das 
carências.  

Através dos professores em 
dia de escola parque, dos 
coordenadores e da equipe 
de direção para as 
substituições dos regentes 
ausentes e do envio de 
recursos humanos pela 
CRE PP/C para suprir as 
carências. 

Através de reuniões 
com funcionários da 
escola e Equipe 
Gestora 
 

Equipe Gestora Durante o ano letivo 

Realizar parceria 
com pais e 
voluntários. 

Realizar a educação 
integral no turno 
vespertino em 
conjunto com a 
Escola Parque.  

Realizar trabalho voluntario 
afim de viabilizar as ações 
pedagógicas da escola 
através da parceria e dos 
voluntários.  
 

Através de reuniões 
com as famílias dos 
estudantes 
atendidos, 
voluntários, 
funcionários da 

Equipe Gestora e 
Coordenadora da 
Educação Integral 

Durante o ano letivo 
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escola e Equipe 
Gestora 
 
 

 

 

11. 6 GESTÃO PARTICIPATIVA  

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
 

RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 

Garantir a 
excelência da 
gestão de 
acordo com a 
Gestão 
democrática 
de forma 
participativa. 
 

Realizar 100% da 
aplicação de verbas 
para suprir as 
necessidades 
administrativas e 
pedagógicas da 
escola;  
Viabilizar em 100 % 
as famílias a 
participarem das 
reuniões; 
Envolver em pelo 
menos mais de 50% 
a comunidade 
escolar que 
participam das 
reuniões e audiência 
publicas convocadas 
pela equipe gestora 
para tomada de 
decisões da escola. 

Promover reuniões com o 
colegiado (APM, 
Conselho) com a 
presença de um dos 
responsáveis de cada 
segmento da escola; 
 

Realizar eleição da 
diretoria da APM; 
 
Realizar reunião de pais 
dos estudantes, para 
juntos traçar estratégias 
de acompanhamento 
familiar no sentido de 
ajudar o estudante a 
elevar o seu rendimento 
escolar, e envolver as 
famílias em assuntos 
pertinentes a gestão 
participativa na escola. 
 
 

Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade Escolar 

Equipe Gestora Durante o ano letivo 
nas convocações 

Articular 
parcerias para 
implantação de 
projetos de 

Realizar pelo 
menos uma 
palestra por 
bimestre que 

Viabilizar a comunicação 
interna com vistas ao 
cumprimento do 
calendário acordado e 

Através de debates, 
reuniões com a 
Comunidade Escolar 

Equipe Gestora Durante o ano letivo 
nas convocações 
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interesse da 
comunidade 
escolar. 

 

venham contribuir 
com os projetos da 
escola. 

Palestras que contribuam 
com os assuntos 
pertinentes aos projetos e 
o com PPP de forma 
geral.  
Promover parcerias entre 
universidade e/ou 
faculdades para contribuir 
com os projetos na busca 
de palestrantes; 
 
 

Promover 
avaliação 
Institucional de 
acordo com o 
calendário da 
Secretaria de 
Educação. 
 

Alcançar em pelo 
menos 90% as ações 
planejadas  

Envolver a comunidade 
escolar nas tomadas de 
decisões da escola; 
Democratizar a gestão da 
escola, fortalecendo o 
diálogo entre os segmentos, 
visando a coletividade, para 
discutir o andamento das 
atividades da escola. 
 

Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade Escolar 

Equipe Gestora Durante o ano letivo 
nas convocações 

Organizar os 
eventos 
escolares 
conforme 
calendário 
escolar com 
momentos de 
integração 
família – 
escola, 
melhorando o 
relacionamento 
com 
estudantes, 
pais e 
comunidade; 

Envolver 100% da 
comunidade escolar 
nos eventos da 
escola. 

Festas comemorativas 
debates, palestras, 
reuniões e comemoração 
de aniversariantes. 
 

Através de 
questionários, 
debates, reuniões e 
dias temáticos com a 
Comunidade Escolar 

Equipe Gestora Durante o ano letivo 
nas convocações 



59 
 

 
11.7 PLANO DE AÇÃO /ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 
A - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/2019 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: Escola Classe 411  Norte                                                                                Telefone: 3901-7534 

Coordenação Pedagógíca 
Sônia da Conceição Guedes  -  matrícula 206.784-6 
 

E-mails:  
ec411norte@gmail.com                                                                                    

 

UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe 411 Norte                 MODALIDADE/ETAPA: Ensino Fundamental / 2º ciclo/ Integral (turno vespertino) 

 
OBJETIVO GERAL: Planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte ao Proposta Pedagógica,  
promovendo ações que contribuam para a implementação do Currículo de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação e também 
 da implantação do Projeto de Educação Integral, de acordo com a LDB – Lei nº 9.394/96, em seus artigos 34 e 87. 
 

DEMANDAS 

PEDAGÓGICAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Elevar a aprendizagem 
dos estudantes visando 
aprimorar a leitura e a 
escrita. 

 Atingir os objetivos 
previstos no PP, em 
relação aos índices 
do IDEB. 
 

 Realização de 
diagnóstico da realidade 
escolar para direcionar as 
ações pedagógicas e 
administrativas da escola. 

CRE-PP/C 
 SEEDF 

Estudantes, 
professores, 
funcionários e pais/ 
responsáveis. 

Ano letivo Através de 
tabulação 
 e análise dos 
dados 

 

Aprimorar e renovar as 
práticas pedagógicas 
através de aulas mais 
dinâmicas interessantes e 
motivadoras.  

 Propiciar a 
formação 
continuada do corpo 
docente da escola. 

 Divulgação dos cursos 
ofertados pelas diversas 
instituições pedagógicas. 

 Promoção de reflexões, 
troca de experiências e 
estudos nas Coordenações 
Coletivas. 

EAPE, outras 
instituições 

Equipe Pedagógica 
da escola 

Ano letivo 
 

Através da análise 
da eficiência das 
atividades 
promovidas 
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 Realização de palestras 
com profissionais 
especializados conforme 
demanda do corpo docente 

Orientação e apoio aos 
professores no 
preenchimento de 
documentos como: 
diário, RAV, fichas de 
encaminhamentos. 

 Colaborar com 
os professores 
no 
preenchimento 
de documentos 
formais da 
escola 

 Participação no 
preenchimento de relatórios, 
diários de classe, atas, 
bilhetes e ofícios conforme 
demanda pedagógica. 

Secretario, 
Equipe Gestora, 
SOE, Equipe 
Especializada 
de Apoio a 
Aprendizagem, 
Equipes de 
Ensino Especial. 

Professores Ano letivo 
 

Através do 
atendimento das 
demandas e 
verificação da 
qualidade das 
ações 
desenvolvidas. 

Busca de inovação na 
pratica pedagógica 

 Promover a auto 
avaliação do 
professor para 
rever e aprimorar 
a sua prática 
pedagógica 

 Atividades de auto 
avaliação para que o 
professor possa analisar sua 
prática e criar estratégias para 
modificar suas ações. 

Coordenação 
Pedagógica, 
SOE, EEAA, 
Equipe Gestora. 

Equipe Pedagógica, 
Professores 
 

Bimestralmente 
 

Através de 
análise 
 dos resultados 
coletados e 
também do 
trabalho 
pedagógico 
desenvolvido 
pelos regentes. 
 

Atingir a alfabetização 
no 1º bloco e prosseguir 
com o avanço dos níveis 
de aprendizagem 
conforme teste de 
psicogênese, dando 
enfoque no processo de 
letramento 

 Promover ações 
pedagógicas 
com vistas ao 
processo de 
alfabetização 
que colaborem 
com a 
aprendizagem 
qualitativa do 
educando. 
 

 Implementação dos 
princípios do trabalho 
pedagógico priorizando os 
reagrupamentos e o projeto 
interventivo. 

 Realização de 
atendimento individualizado 
aos estudantes com 
necessidades específicas. 

 Participação no 
planejamento semanal para 
atender necessidades de cada 
turma. 

 Criação de estratégias 
pedagógicas diferenciadas 
para favorecer a 

Coordenação 
Pedagógica, 
Equipe Gestora, 
SOE, 
mediadoras e 
educadores 
sociais. 

Estudante Ano Letivo  
 

Através de 
debate para 
verificação da  
aplicabilidade 

das 
 atividades 

sugeridas 
 junto aos 

professores e 
 da elevação dos 

índices  
de 

aprendizagem 
segundo 
 teste da 

psicogênese, 
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aprendizagem dos estudantes 
com baixo rendimento 
identificados no Conselho de 
Classe. 

ANA, 
 Provinha Brasil, 

Prova Brasil. 
 

Estreitar as relações 
entre a comunidade 
escolar, visando elevar 
os índices escolares e 
atender os estudantes 
com qualidade e 
eficiência. 

 Realizar 
atividades para 
fortalecer a 
parceria entre 
escola e família. 
 

 Realização de reuniões 
de pais e professores para 
informar o desempenho 
escolar dos estudantes e 
buscar soluções conjuntas em 
casos específicos. 

 Convocação das 
famílias em festas, palestras e 
eventos socioculturais visando 
integração e lazer. 

 Solicitação de apoio das 
famílias para colaborar com a 
escola conforme suas 
aptidões. 

 Convocação do 
Conselho Escolar em reuniões 
deliberativas da Escola. 

Equipe Gestora 
Coordenação 
Pedagógica e 
SOE 

Pais e estudantes    Ano Letivo Através de debate 
para 
 verificação se 
houve a 
 participação dos 
pais/ou 
 responsáveis nos 
eventos 
 e reuniões 
realizadas, do 
 quantitativo de 
famílias 
 presentes e 
atuantes nas 
 atividades sociais 
da escola. 

Participar da elaboração 
e execução do PP e de 
projetos pedagógicos 
nele inseridos. 

 Favorecer e 
executar as 
ações planejadas 
pela escola. 

 Elaborar juntamente 
com a equipe gestora e 
pedagógica os projetos da 
escola. 

 Planejar e executar junto 
ao regentes as ações 
inerentes aos projetos. 

 Buscar atividades que 
componham as ações 
pedagógicas planejadas. 

Equipe gestora, 
equipe 
pedagógica, 
equipes 
especializadas. 

Estudantes e 
comunidade escolar. 

Durante o ano 
letivo e a cada 
período de 
execução de 
projetos nele 
inserido. 

Através da 
participação, 
 interesse e 
desempenho  
de docentes e 
discentes  
nas atividades. 

Conhecer e atuar 
pedagogicamente 
segundo documentos da 
SEDF. 

 

 Oferecer 
orientações ao 
planejamento 
individual das 
regentes 
segundo 

 Trazer profissionais que 
possam orientar e 
esclarecer melhor o que 
proposto por documentos 
pedagógicos da SEDF. 

 Promover reuniões para 
troca de experiência. 

Coordenação 
local e 
intermediária, 
equipe gestora. 

Profissionais da IE. Durante o ano 
letivo. 

Por meio da 
análise das 
 produções 
pedagógicas  
da escola. 
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Currículo em 
Movimento da 
Ed. Básica. 

 Realizar estudo dos livros do 
Currículo em Movimento, 
das Diretrizes pedagógicas 
para 

  organização escolar do 2º 
ciclo, do projeto de Ed. 
Integral 2019. 

Conhecer a realidade do 
nível qualitativo do 
trabalho acadêmico da 
IE. 

Analisar e 
reorganizar as ações 
pedagógicas. 

 Planejar ações 
pedagógicas junto aos 
docentes. 

 Orientar e analisar o 
desempenho dos 
estudantes segundo suas 
produções. 

 Realização de    
Conselhos de Classe. 

 Reuniões com familiares e 
professores.      

SOE equipe 
gestora, 
Coordenação 
Intermediária, 
EEAA, Equipes 
de atendimentos 
aos estudantes 
especiais. 

Professores regentes. 
 
 
 
 
 

Bimestralmente Mediante análise 
dos 
 dados qualitativos 
e 
 quantitativos dos 
 instrumentos de  
avaliação do 
estudante. 

. Planejar atividades, 
proporcionar um trabalho 
conjunto com a Escola 
Parque 210/211 Norte. 

. Promover a boa 
convivência entre as 
duas escolas. 
. Proporcionar mais 
qualidade ao 
trabalho  entre as 
equipes das duas 
escolas. 
. Favorecer um 
trabalho integrado e 
contínuo durante as 
horas do Integral. 

 Participar de reuniões, 
conselhos de classe, 
planejamentos. 

 Comparecer 
semanalmente na EP para 
planejamentos coletivos. 

. Equipe 
gestora, 
coordenadores 
pedagógicos, 
SOE. 

. Estudantes, 
professores e 
famílias. 

. Ano letivo . Por meio 
de  
Questioná
rios,  
análise de 
dados, 
 e 
reuniões  
referente 
ao 
 trabalho  
do 
integral. 
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B- ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 2020 
 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: Escola Classe 411                                                                                  Telefone: 3901-7534 

Equipe de apoio escolar:  
Orientadora Educacional- Eliane Porto                                                 Matrícula: 212 890-X 
 

E-mails:  
eliane.porto@hotmail.com                                                                                     Celular: (061) 99109-9633 

Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino 

 
 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

Esta escola foi construída em 1969, projetada pelos arquitetos Lucidio Albuquerque e Mauro Naves, ambos eram funcionários da Novacap. 

O arquitetos buscaram inspiração nos projetistas Oscar Niemayer e Lúcio Costa, respeitando, assim, as normas de construção de Brasília. 

A obra foi acompanhada pelo professor Eli Menegali. A escola foi criada para atendimento de demandas da vizinhança, pelo Dec. Nº 1.150 – 

GDF, de 08/10/1969, com a Denominação de Escola Classe da SQ 411 Norte. Posteriormente, houve alteração de denominação pela Res. 

Nº 95-CD de 21/10/1976, para Escola Classe 411 Norte. As aulas iniciaram em 09 de março de 1970, mas somente foi inaugurada em 31 

de março do mesmo ano. Houve reforma na estrutura física no ano de 2007, sendo reinaugurada em 14 de fevereiro de 2008. A escola 

possui 5 salas de aula, laboratório de informática, sala de vídeo, sala de leitura, 2 salas de recursos (uma generalista e outra de 

altas habilidades/superdotação), direção, secretaria, sala de convivência, sala do professor e uma sala de coordenação (que acolhe o 

SOE e a EEAA), sala de depósito de material pedagógico e reprografia, cozinha e banheiros para adultos e estudante. Possui ainda 

um pátio interno e parquinho. A filosofia pedagógica da EC 411 norte é ministrar o ensino segundo as necessidades individuais dos 

estudantes, de acordo com as políticas e programas de governo que visam à formação integral humana, organizada em consonância 

com as diretrizes emanadas da constituição Federal, LDB e Leis Distrital e Federal, Portarias, Resoluções. A Educação Integral, 

de acordo com o Currículo em Movimento, tem como princípios: integralidade, intersetorização, transversalidade, diálogo escola- 

comunidade, territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar negociada, o que possibilita a ampliação de oportunidades à 
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criança, jovens e adultos e, consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de concretização de fundamentos, 

objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo de Educação Básica. A educação Integral requer a transformação da escola num espaço 

comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola 

como um polo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura 

para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares. Em 2019, recebemos um professor 

da área de educação física (itinerante) para atendimento dos estudantes do turno matutino, que não são contemplados pela Rede Integradora. 

 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEI

S 

CRONOGR

AMA 

AVALIAÇÃO 

1ª Dimensão de 

atuação-

Implementaçãodo 

soe 

mapeamento 

institucional 

Meta 2. 

2.12 – Criar 

mecanismos para o 

acompanhamento 

individualizado dos 

estudantes atentando 

para as especificidades 

de cada um de forma a 

garantir a qualidade do 

atendimento. 

 

 Organizar e 

sistematizar o 

trabalho a ser 

realizado na 

instituição 

educacional na 

perspectiva 

preventiva e 

interventiva. 

 Contribuir 

para que o 

pedagogo e 

orientador 

 Realizar o Mapeamento 

institucional; 

 Organizar instrumentos que 

formalizem os encaminhamentos 

realizados para o Serviço de 

Orientação Educacional como: 

 Reformulação das fichas de 

encaminhamento                                          

para o Serviço de Orientação 

Educacional do 1º ao 5º ano, 

Ficha de encaminhamento a outros 

profissionais, Ficha de 

Intervenções/Ações realizadas com 

 

Orientadora 

Educacional; 

 

 

 

Fevereiro/m

arço  

 

Avaliação 

contínua; 
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educacional atuem 

de forma 

intencional, 

sistematizada e 

adequada, 

proporcionando 

uma visão 

aprofundada e 

clara da instituição 

educacional. 

 

 

o/a estudante; 

 Análise documental Projeto Político 

Pedagógico, relatórios individuais 

dos estudantes, estudos de caso, 

atas de reuniões de conselho de 

classe, histórico da Instituição 

Escolar; 

 Observação do contexto escolar: 

 Realizar levantamento do 

quantitativo de estudantes ANEE’s 

e TFE’s; 

 Divulgação do planejamento do 

SOE para 2019 à equipe 

pedagógica da escola; 

  Esclarecimento sobre as 

prioridades do Serviço de 

Orientação Educacional. 

 

2ª Dimensão de 

atuação -Âmbito 

institucional 

 

Meta 4. 

4.18 – Apoiar ações de 

enfrentamento à 

discriminação, ao 

preconceito e à 

violência, visando ao 

estabelecimento de 

condições adequadas 

 Participar e 

Intervir nos 

espaços 

institucionalizados 

do contexto 

educacional 

auxiliando na 

 Auxiliar na reflexão e na 

sensibilização para a prática da 

educação inclusiva, utilizando 

textos, vídeos, mensagens, 

oficinas e/ou conversas 

individuais a comunidade escolar 

ressaltando o respeito às 

diferenças (inclusão). 

Orientadora 

Educacional; 

 

FevereiroDe

zembro  

 

No decorrer do 

ano letivo 
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para o sucesso 

educacional dos 

educandos com 

deficiência, transtorno 

global do desenvolvi-

mento e altas 

habilidades ou 

superdotação em 

colaboração com as 

famílias e com órgãos 

públicos de assistência 

social, saúde e proteção 

à infância, à 

adolescência e à 

juventude. 

 

conscientização 

dos processos 

educativos por 

meio da ação 

coletiva. 

 

 Participar e Contribuir com 

sugestões e informações nas 

coordenações coletivas 

semanais com professores/as, 

bem como nas reuniões 

extraordinárias; 

 Planejar oficinas/ 

vivências com temas relevantes 

observando a demanda. 

 Organizar e agendar os Estudos 

de Caso em parceria com a 

SEAA 

 Entrar em contato com a família 

dos estudantes diagnosticados 

ou com hipóteses diagnósticas 

para participarem dos Estudos 

de Caso juntamente com a 

SEAA. 

 Participar da Semana Distrital 

de Conscientização e Promoção 

da Educação Inclusiva aos 

Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais; 

 Promover palestras na 

Semana de Educação para a 
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Vida abordando temas: 

Higiene corporal e bucal/ 

Como evitar acidentes 

domésticos. 

 Auxiliar na programação 

do dia Nacional de Luta de 

Pessoas com Deficiência; 

 Participar da programação 

da Festa da família; 

 Participação nas coletivas 

com a coordenação 

intermediária. 

 Participação nas coletivas 

na instituição escolar. 

 Participação nos 

Conselhos de Classe 

realizados 

bimestralmente. 

 Participação nas reuniões 

de modulação; 

 Participação nas 

atividades e eventos 

realizados pela CRE do 

Plano Piloto 

 Participação em conjunto 

com a coordenação, 
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SEAA, Sala de Recursos 

e outros profissionais, no 

planejamento e avaliações 

do trabalho: coordenação, 

conselhos de classe, 

reuniões extraordinárias 

entre outras; 

 Participar dos Estudos de 

caso, em parceria com o 

SEAA, Sala de Recursos, 

nas situações em que haja 

necessidade de 

adequação e ou mudança 

de atendimento aos 

estudantes em que já 

tenham sido avaliados 

pela EEAA. 

 

3ª Dimensão de 

Atuação -Junto ao 

corpo docente 

Meta 2 

 

2.14 – Reorganizar, por 

meio de amplo debate 

com os profissionais da 

educação, o trabalho 

pedagógico, buscando 

melhorar a qualidade da 

educação. 

 

Integrar as ações 

dos serviços de 

apoio a do 

professor, como 

colaboração no 

processo de 

aprendizagem e no 

desenvolvimento do 

educando. 

 Participar das reflexões/ 

discussões referentes à 

aplicação de normas 

disciplinares; 

 Apresentar ao corpo 

docente as atribuições dos 

serviços; 

 Auxiliar na reflexão e na 

sensibilização do corpo 

escolar para a prática da 

educação inclusiva, 

 Orientad

ora 

Educacional 

 

 

Fevereiro a 

dezembro  
Devolutivas 

individuais ou 

coletivas   
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utilizando textos, vídeos, 

mensagens e conversas 

individuais; 

 Realizar encontros/roda 

de conversa com temas 

relevantes a prática do 

corpo docente: 

 Participar em conjunto 

com a SEAA e Sala de 

recursos na 

conscientização dos 

professores quanto ao 

direito do estudante ter 

adequação curricular 

quando necessário, bem 

como orientar, assessorar, 

acompanhar o 

preenchimento dos 

formulários de adequação 

curricular por meio de 

palestras por profissionais 

especializados 

previamente agendados e, 

ou reuniões individuais 

com os professores; 
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 Realizar reuniões 

individuais com os 

professores para informar 

as providências tomadas 

referente aos estudantes 

encaminhados; 

 Intervenções, junto ao 

professor, buscando 

favorecer a superação das 

dificuldades apresentadas 

na solicitação de apoio; 

 Visitar os espaços 

escolares, tais como 

recreio e sala de aula, 

para conhecer os diversos 

contextos nos quais o 

estudante está inserido e 

por meio da interação com 

o professor e com os 

estudantes, procurar 

compreender as diversas 

relações estabelecidas; 

 Promover encontros com 

o professor e os 

responsáveis pelo 
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estudante com 

dificuldades de 

aprendizagem/comportam

ento;  

 Conscientizar acerca da 

necessidade e importância 

do uso das fichas de 

encaminhados aos 

serviços de apoio. 

 Orientar, em conjunto com 

o SEAA, o professor e 

outros profissionais, a 

respeito do planejamento 

e de intervenções 

adequadas à situação 

atual do estudante; 

 

4ª Dimensão de 

atuação- Ações 

junto ao corpo 

discente 

Meta 2. 

2.12 – Criar 

mecanismos para o 

acompanhamento 

individualizado dos 

estudantes, atentando 

para as especificidades 

de cada um de forma a 

garantir a qualidade do 

atendimento. 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

integral do 

educando, 

ampliando suas 

possibilidades de 

interagir no meio 

escolar e social, 

como ser 

autônomo, crítico e 

 Apresentar aos/ às estudantes 

o Serviço de Orientação Educacional 

nas salas e individualmente; 

 Acompanhar, individual ou 

coletivamente, os/as estudantes 

dinamizando temas que atendam a 

suas necessidades; 

 Promover o projeto: 

“VALORES”, com atividades que 

favoreçam ao/a estudante à reflexão-

 Orientad

ora 

Educacional 

 

Março a 

dezembro  

A cada 

bimestre será 

avaliado o 

andamento das 

ações. 
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 participativo.  ação da importância de se ter atitudes 

de cooperação, de socialização, de 

respeito às diferenças individuais, com 

vistas à construção de uma 

convivência escolar social e pacífica. 

 Por meio de vivência 

proporcionar ao estudante a análise, a 

discussão e o desenvolvimento de 

valores, atitudes e comportamentos 

fundamentados em princípios 

universais;  

 Utilizar instrumentos 

específicos (Fichas, Questionários) 

que permitam o registro dos 

atendimentos, dos acompanhamentos 

e dos encaminhamentos. 

 Realização do teste de 

acuidade visual nos 1ºs e 5ºs anos e 

os demais estudantes encaminhados 

pelos professores. 

 Comunicação às famílias dos 

estudantes considerados suspeitos de 

problemas visuais, por meio de 

bilhetes, e posterior encaminhamento 

destes estudantes à GRIAE, 
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acompanhados de seus responsáveis, 

para consulta oftalmológica. 

 

5ª Dimensão de 

atuação Ações 

junto à família 

Meta 2:  

2.12 – Criar 

mecanismos para o 

acompanhamento 

individualizado dos 

estudantes, atentando 

para as especificidades 

de cada um e de forma 

a garantir a qualidade 

do atendimento. 

 

 

Participar 

ativamente do 

processo de 

integração 

família/escola/ 

comunidade, 

realizando ações 

que favoreçam o 

envolvimento dos 

pais no processo 

educativo. 

 Identificar e trabalhar junto à 

família através de escuta sensível às 

causas que interferem na vida do/a 

estudante. 

 Orientar os pais e/ou 

responsáveis para a compreensão da 

cultura escolar e para a importância 

dos hábitos de estudo no estudante; 

 Sondar possíveis influências, 

no ambiente familiar, que possam 

prejudicar o desenvolvimento do/a 

estudante na IE, intervindo e/ ou 

encaminhando para a rede social de 

apoio interna/externa, sempre que 

necessário; 

 Organizar sempre que se fizer 

necessária rotina e limites previsíveis 

para a família do/a estudante. 

 Apoiar e sensibilizar sobre a 

importância de participar de eventos 

 Orientad

ora 

Educacional; 

 

Fevereiro a 

dezembro 

Avaliação 

contínua 
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temáticos, exposições culturais, feiras 

de ciências, semana de educação 

para vida; festa junina; festa da família 

e outros; 

 Atender individual e/ou 

coletivamente pais e/ou responsáveis; 

 Informar aos pais e aos 

familiares, sempre que houver 

necessidade sobre os serviços de 

apoio social; 

 Realizar reunião com os pais 

ou responsáveis dos estudantes 

encaminhados para o SOE com 

queixas comportamentais 

 Apresentação do SOE na 

Reunião de Pais, bem como agendar 

encontros e realizar oficinas e 

entrevistas com a família; 

6ª Dimensão de 

Atuação- Ações 

junto à rede social 

Meta 2 

2.17 – Promover e 

fortalecer, em 

articulação com os 

Integrar ações do 

S.O.E com outros 

profissionais da 

instituição 

 Realizar os encaminhamentos 

necessários à rede social com o 

conhecimento dos gestores da IE; 

 Estabelecer parcerias com 

 

 Orientad

ora 

Sempre que 

houver 

necessidade

. 

Avaliação 

contínua.  
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demais órgãos da rede 

de proteção social, 

políticas de promoção 

da saúde integral das 

estudante e dos 

adolescentes 

matriculados no ensino 

fundamental, 

considerando sua 

condição peculiar de 

desenvolvimento e as 

especificidades de cada 

sujeito. 

 

educacional e 

instituições 

especializadas.  

profissionais de outras instituições 

para o aprimoramento das ações 

preventivas como: Palestras, material 

informativo com: Batalhão Escolar, 

Posto de Saúde, Conselho Tutelar e 

CRE. 

 Encaminhamento a outros 

especialistas, quando necessário; 

 Solicitação de avaliação; 

 Participação nas atividades e 

eventos realizados pela CRE do 

Plano, e SUBEB. 

 

Educacional; 

Referenciais:  
 
Plano Distrital de Educação 2015-2024 | PDE-DF Lei nº 5.499, de 14/7/2015 (DODF nº 135, de 15/7/2015) 
 
DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: APRENDIZAGEM, INSTITUCIONAL E EM LARGA ESCALA  | 2014-2016 

Orientação Pedagógica de Orientação Educacional – Brasília/201 
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C - ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 
 

INTRODUÇÃO 

 
O presente plano de ação será desenvolvido pelo Atendimento Educacional Especializado das Salas de Recursos de Altas 

Habilidades/Superdotação da Escola Classe 411 Norte com trabalho pedagógico efetivado por pedagoga responsável por 

estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e pelo professor especialista do 5º do Ensino Fundamental ano ao 3º ano do 

Ensino Médio. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Sala de Recursos de Altas Habilidades/ Superdotação é um espaço pedagógico que atende as necessidades 

educacionais especiais de estudantes com ancoragem metodológica no Modelo dos Três Anéis, desenvolvido por Joseph Renzulli 

que prevê: Habilidade acima da média (em quaisquer área do conhecimento  Criatividade  Motivação, com o objetivo de ampliar e 

estimular o desenvolvimento acadêmico das suas potencialidades, através da produção do conhecimento por meio de 

comportamentos que indicam máxi estruturas de aprendizagem. 

 

OBJETIVO 

 
Desenvolver o potencial acadêmico do estudante que apresenta habilidade acima da média em uma ou nas diversas áreas 

do conhecimento. Cabe citar quem em caso de ser impossibilitado assistir o/a estudante com as especificidades que venha 

apresentar, o mesmo pode ser indicado para atividades específicas que supram estas necessidades de aprendizagens ou mesmo 

manter parceria com o/a professor(a)/tutor(a) com indicações de práxis pedagógicas específicas. 

 
AÇÕES / ESTRATÉGIAS 
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Em consonância com a metodologia dos Três Anéis e dos documentos reconhecidamente traduzidos para o uso em salas 

de aula do Brasil, segue algumas das estratégias de implementação pedagógica: 

 Pesquisa e elaboração de projetos individualmente ou coletivamente 

 Elaboração de rotinas em trabalhos diferenciados; 

 Técnicas de observação, seleção, classificação, organização e registro de dados; 

 Elaboração de objetivos, roteiros de pesquisas, cronogramas e fechamentos de trabalhos, conclusões; 

 Técnicas de desenvolvimento de comunicações orais, escritas e gestuais; 

 Técnicas de resolução de problemas; 

 Técnicas de estímulo ao pensamento Criativo produtivo;  

 Jogos pedagógicos; 

 Kits pedagógicos de montagens e desmontagens (Lego Robótica) 

 Construção do documento "Minhas Digitais de Aprendizagem"  

 Exercícios de Autoconhecimento 

 Construção de portfólio. 

 

PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES 

 Universidade de Brasília (UnB); 

 Zoológico de Brasília; 

 Agência Espacial Brasileira (AEB Escola); 

 Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica(OBA); 
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 Mostra Brasileira de Foguetes(MOBFOG) 

 OBF (Olimpíadas Brasileira de Física para Escola Públicas) 

 Responsáveis, 

 Estudantes de graduação ou pós-graduação, 

 Profissionais de áreas distintas como: médicos, veterinários, especialistas em TI, dentistas etc 

 Expertises em diversas áreas do conhecimento 

 Ex-estudantes/alunas do Atendimento (dúvida: Atendimento ou Programa??) 

 
PUBLICO ALVO 

 
Estudantes que apresentem no perfil características de Altas Habilidades/ Superdotação conforme o já citado Modelo do 

Três Anéis de Renzulli. 
 
 
CONCLUSÃO 

 

O atendimento educacional especializado é um direito garantido por lei, que é prestado pela rede de ensino público do Distrito 
Federal com salas específicas para a especificidade que marca o fenômeno das Altas Habilidades/ Superdotação com salas em 
funcionamento em Instituições Educacionais com Equipe Pedagógica e Gestoras Públicas que acolhem e compreendem a 
importância deste atendimento a estudantes que precisam de suporte para atender e entender suas necessidades educacionais 
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D-  LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

Responsáveis: Equipe gestora, coordenação pedagógica e professoras regentes 

 

Plano de Curso: 

Justificativa: 

Considerando os interesses e as exigências da sociedade atual e a necessidade de adequar o ensino às mudanças sociais, 

é preciso integrar a informática ao currículo escolar, pois os computadores fazem parte no nosso dia a dia, e a escola deve 

preparar o estudante para o futuro.  

A informática contribui com a formação de estudantes capazes de lidar com as diversas tecnologias, então, empregar as 

utilidades e benefícios do uso do computador como recurso pedagógico contribui com a formação do estudante para atuação nas 

mais diversas atividades. O computador desperta a curiosidade e o interesse do estudante, por isso é preciso aproveitar esse 

recurso para despertar a sua vontade de aprender. 

A informática educativa torna o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, com interesse de não apenas ensinar 

informática para os estudantes, mas também ensinar conteúdos interdisciplinares com a interatividade proporcionada pelo 

computador. Com objetivo principal de mostrar para o estudante que o computador se bem aproveitado pode contribuir com seu 

estudo e aprendizagem, assim como despertar a criticidade quanto ao uso indevido das tecnologias da informação e comunicação. 

Um computador com acesso a internet é uma janela para conhecer o mundo sem sair da escola, essa janela permite que o 

estudante vá em busca do conhecimento e descubra novas fontes de aprendizagem. 

Segundo o MEC, Informática Educativa significa: 
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“a inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e 

modalidades da educação. Os assuntos de uma determinada disciplina da grade curricular são desenvolvidos por intermédio do 

computador.” 

 

O uso da informática educativa proporciona resultados positivos como: 

 Acessibilidade à informação permite o acesso a fontes de pesquisa na internet. 

 Autonomia nos trabalhos facilita o desenvolvimento autônomo das atividades, contribuindo com o aprendizado 

individualizado. 

 Interesse em aprender, o ambiente informatizado proporciona atividades mais dinâmicas e ativas que despertam o 

interesse do estudante. 

 Criatividade, as diversas ferramentas disponíveis facilitam o desenvolvimento da criatividade dos estudantes. 

 Curiosidade, a internet abre novos caminhos, a pesquisa permite que o estudante vá em busca de respostas e 

descubra novas fontes de aprendizagem.  

 Proporciona ao estudante acesso a informática, contribuindo com a inclusão digital. 

 Contribui com sua formação social. 

 Incentiva os estudos e a aprendizagem com abordagens interdisciplinares. 

 Estimula o estudante na utilização dos recursos da informática como ferramenta de apoio as suas atividades 

escolares. 

 Propicia o desenvolvimento da capacidade de criação, observação, interação e pesquisa. 

 Estimula o raciocínio lógico. 

 Desperta o prazer pela leitura e escrita. 
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 Proporciona momentos de lazer, diversão entretenimento. 

 Incentiva o uso educativo da internet como ferramenta que contribui para a construção do conhecimento. 

 

Objetivo Geral: 

Promover o uso pedagógico da informática na educação básica, integrando a informática educativa com a proposta de 

ensino pedagógica da escola, a fim de desenvolver diversas habilidades com o uso do computador e contribuir com a educação do 

estudante, estimulando o aprendizado, contemplando as diversas áreas do conhecimento de forma interdisciplinar. 

 

Objetivos Específicos:  

 Realizar as atividades do pacote Série Educacional. 

 Utilizar o editor de texto para desenvolver a escrita e fazer correções ortográficas. 

 Desenhar e pintar no programa de pintura. 

 Desenvolver apresentações eletrônicas de atividades interdisciplinares curriculares. 

 Exercitar o uso da planilha eletrônica. 

 Resolver exercícios pedagógicos e educativos usando o computador. 

 Realizar estudos e pesquisa na internet em páginas educacionais. 

 Utilizar a internet como fonte de conhecimento e complemento do estudo das disciplinas da grade curricular de 

ensino.  

 Pesquisar na internet e desenvolver atividades sobre os eixos estruturantes.  

 

Metodologia: 
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- Exercícios e atividades no computador. 

- Pesquisa na internet, interagindo com as disciplinas estudadas em sala de aula.  

- Desenvolvimento de projetos concomitantes com outras disciplinas. 

 

Recursos: 

 Computadores com o Linux Educacional. 

 Ferramentas operacionais: 

- Editor de Texto. 

- Programa de pintura. 

- Planilha Eletrônica. 

- Apresentação Eletrônica. 

 Internet. 

 Impressora. 

 

Periodicidade: 

Semanalmente 

 

Público-alvo: 

Os estudantes das séries iniciais, (1º ao 5º ano), do Ensino Fundamental. 
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E – EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 

Responsável Professora Fernanda Dias da Silva 

Introdução 

O presente Programa de Educação com Movimento é um projeto da Secretaria de Educação do Distrito Federal e a 

Coordenação da Educação Física do Distrito Federal onde procura implementar as práticas da cultura corporais por meio das 

aulas de educação física, em consonância com o Currículo em Movimento do Distrito Federal nas escolas de Educação Infantil e 

dos anos iniciais do Ensino fundamental.  

Considerando que a criança é um ser dotado de direitos, por isso a importância em trabalhar os campos de experiências e 

as diversas linguagens, buscando o desenvolvimento integral do ser humano. A E.C 411 Norte pleiteou esse profissional para que 

os seus estudantes pudessem consolidar suas habilidades e suas competências. Sendo que no ano de 2019, a Secretaria de 

Educação do Distrito Federal e a Coordenação Regional do Plano Piloto permitiu que o professor de educação física pudesse 

desenvolver o presente projeto. O presente projeto será oferecido para as turmas do turno matutino. 

O profissional de educação física é figura complementar importante para a consolidação do sucesso do projeto, que é a 

melhoria da aprendizagem e o bom desenvolvimento humano do seu estudante. O professor de Educação Física e as professoras 
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de magistério planejarão suas atividades pedagógicas conjuntamente para que seu estudante possa atingir seus objetivos 

propostos para o seu ciclo no desenvolvimento das diversas linguagens.  

Objetivo Geral 

Permitir que os estudantes, respeitando as suas diversidades e seu ritmo, possam vivenciar as diversas formas de 

atividades da cultura corporal. 

Consolidar um ambiente escolar, onde o estudante possa construir seu próprio conhecimento, através da relação dialógica 

entre os seus pares, os professores e o mundo que o cerca. Construindo, apreendendo, significando e resignificando a sua 

aprendizagem e conhecimento. 

Estabelecer pilares da aprendizagem (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a  conviver e aprender a ser)  para o 

seu próprio desenvolvimento humano. 

Objetivos Específicos 

Conhecer, interagir, brincar. Essas palavras de ação, pela concepção vygotskiana, remetem que o ser, sujeito da ação, 

interage com o meio e estabelecem a aprendizagem através dos seus signos e significados. O conhecimento é a relação entre o 

sujeito e o seu objeto. Cabe ao professor, mediar essa relação, permitindo que o educando possa ter uma aprendizagem 

significativa e possa moldar a sua realidade que o cerca.  
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F- SALA DE VÍDEO 

 PROFESSORA RESPONSÁVEL: SUELY MARIA MARRA SILVEIRA  

1- Apresentação 

Este Projeto se fez necessário como reavaliação das ações que nortearam a nossa sala de vídeo até o momento, no sentido 

de apropriá-las e atender aos anseios de estudantes e professores no seu papel que é de dar suporte e estimular o processo de 

ensino-aprendizagem. Também por considerar esse recurso didático um valioso instrumento pedagógico quando planejado. 

2 - Justificativa 

No mundo em que vivemos, onde as imagens e os estímulos visuais está presente em todas as áreas do conhecimento, 

para acompanhar as constantes mudanças e estímulo que   a sociedade nos oferece. É fundamental que a escola valorize essa 

linguagem, utilizando os recursos áudios - visuais, tornando assim o conhecimento algo mais palpável e inerente à realidade do 

estudante. Sabemos que hoje não cabe à escola apenas o papel de transmitir o conhecimento e contar com os pais na 

continuidade da educação, cabe a escola apropriar-se de conhecimentos que possam atuar na subjetividades dos envolvidos no 

processo educativo. Como um critério de eficiência, nossa escola busca cada vez mais adquirir recursos que possam ampliar e 

qualificar o acesso à informação para a construção do conhecimento.           

3-Objetivo Geral 

  Oferecer aos professores suporte técnico-pedagógico facilitando e estimulando o processo   ensino-aprendizagem. 

4- Objetivos Específicos: 

 Trabalhar junto a coordenação pedagógica, tomando conhecimento dos conteúdos programáticos referente a cada 

série. 
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            Estimular o uso dos recursos da sala de vídeo de maneira pedagógica 

           Apoiar e subsidiar a implementação dos projetos desenvolvidos na escola. 

           Trabalhar em atuação conjunta com professores de diferentes turnos. 

 Fazer a catalogação de vídeos e DVDS. 

 Participar das coordenações coletivas, tomando conhecimento das ações conjuntas. 

 Fazer visitas periódicas à sessão de multimídia da Secretaria de Educação, pesquisando e gravando filmes. 

 Divulgar e disponibilizar o catálogo de acervo da TV ESCOLA . 

 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, sugerindo temas e filmes, para a implementação do mesmo. 

 Pesquisar, gravar e divulgar a programação da TV ESCOLA. 

 

5- Metodologia: 

   Participar do processo ensino-aprendizagem oferecendo suporte técnico e sugerindo filmes e temas para o 

enriquecimento do mesmo. 

 Participar das coordenações coletivas, tomando conhecimento e participando das ações coletivas. 

 Trabalhar junto a coordenação pedagógica tomando conhecimento dos conteúdos programáticos relativos a cada série 

ou ano. 

 Fazer visitas periódicas à sessão de multimídia da Secretaria de Educação, pesquisando e gravando vídeos. 

 Apoiar e subsidiar a implementação de projetos desenvolvidos na escola. 

 

6- Avaliação 

 A avaliação será de forma contínua e em conjunto com os professores, tendo como objetivo adequar as estratégias e 

recursos para que venham a atender o conteúdo trabalhado. 



 
 
 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP  

 

O acompanhamento do PP se dará nos momentos das coordenações 

coletivas, nos dias temáticos, através de debates, questionários onde serão 

avaliadas ações de resultados, de pessoas, administrativas, financeiras e 

pedagógicas, de forma que no início de cada ano letivo deve se elaborar o 

Plano de ação, definindo as intervenções e ações a serem executadas no 

próximo ano letivo. 

Cabe à direção e à Coordenação Pedagógica da Escola a 

responsabilidade de articular e proporcionar   momentos para reflexão e 

implementação do PP, seja nos encontros específicos com professores e ou 

nos momentos que exigem a participação de toda a comunidade escolar. 

A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, 

envolvendo estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção da 

escola e, no início de cada ano letivo devem acontecer uma avaliação 

sistemática com a participação de toda a comunidade escolar para avaliar se 

os objetivos e metas definidos foram alcançados no ano anterior e apresentar 

propostas para a realimentação e execução do Proposta Pedagógica no ano 

em curso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO / CRUZEIRO 
Escola Classe 411 Norte 

 

PROJETO APRECIANDO A LEITURA  

Turno: Matutino, Vespertino (Diurno) 
Professor Responsável: Professores readaptados, equipe gestora, 

coordenação pedagógica e regentes atuando em sala de aula, AMIGOS DA 
ESCOLA. 

 
1. OBJETIVOS:  

1.1 Geral: Compreender a importância da leitura na escola, percebendo 

a importância dos livros literários para a formação dos leitores. 

1.2. Específicos: 

 Disponibilizar o acervo de livros para os estudantes. 

 Propor atividades de leituras, dentro e fora da sala. 

 Proporcionar pratica e produções textuais, através dos livros lidos. 

 

2.  JUSTIFICATIVA: 

Fazer os estudantes lerem com eficiência sempre foi um desafio para os 

pais e mestres. Muitas pessoas encaram a leitura como simples decodificação 

de palavras. Muitos professores reclamam de dificuldades que seus estudantes 

apresentam no momento em que se trabalha a leitura, mas este problema é 

mais comum e corriqueiro do que se imagina. Muitas estudante têm verdadeira 

aversão á leitura por não conseguirem depreender o sentido do texto e acabam 

por ficar cada dia mais desmotivado em relação ao ato de ler, principalmente á 

leitura que é imposta pela escola. 

Diante da falta de uma proposta direcionada à leitura, por exemplo, para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental, todo um conjunto de livros que 

poderiam ser disponibilizados aos estudantes acaba sendo subutilizados. Digo 

subutilizados não como julgamento de quem sabe como seria o “jeito certo” de 

ser utilizar um livro, mas como consequência do raciocínio de que ler um livro 



 
 
 

vai além de tê-lo diante de si e reconhecer as letras e as imagens ali 

impressas. 

É necessário refletir com mais propriedade sobre que tipo de leitura será 

proposta pela escola e como o devemos desenvolvê-la junto aos estudantes. 

Portanto, a partir da perspectiva do trabalho voltado para a leitura, o 

projeto em questão objetiva o desenvolvimento do público leitor da EC 411 

Norte, visando também o aprimoramento da leitura e escrita, e análise do 

significado das historias através da reflexão, que serão desenvolvidas através 

da contação de histórias e caixas de leituras que serão disponibilizadas em 

cada sala de aula e, também pela visitação de cada turma à sala de leitura, 

instigando na criança à interpretação de forma prazerosa e critica, percebendo 

a sua pertinência no ato de ler. 

 

3. Procedimento 

Este trabalho será desenvolvido no ambiente escolar das salas de aulas, 

delimitando-se à sala de Leitura Rui Barbosa, porque é nesses ambientes que 

devem ocorrer partes da formação dos leitores e ouvintes de historias. 

Após a divulgação e disponibilização da sala de Leitura Rui Barbosa 

para os dois turnos matutinos e vespertinos esperam-se que professores e 

estudantes de todos os anos, compareceram a este espaço pedagógico 

mediante a um cronograma de dias e horários planejados, e participem das 

atividades propostas pelo professor responsável pela sua sala de aula. 

 

3. Cronograma de trabalho (Plano de Ação) 

3.1.   Empréstimo de obras 

Ceder ao professore regente, a titulo de empréstimo semanais, e com 

registro uma ou mais obras do acervo literário. 

3.2. Caixa de leitura 

Serão disponibilizados pela sala de leitura, caixas de leitura contendo 

obras do acervo literário para salas de aulas. 

3.3. Contadora de historia 

Direção e Coordenação Pedagógica 



 
 
 

Contadores Convidados 

Amigos da escola 

 

4. Avaliação  

A frequência á sala de Leitura Ruí Barbosa, será avaliada, através da 

observação direta pelo professor no que se refere á receptividade e ao 

desempenho escolar. 

Os professores farão observações que considerarem relevantes, 

objetivando a analise do desenvolvimento da cada leitor e a apreciação pelos 

gêneros literários no momento da realização da leitura oral e silenciosa, das 

produções textuais e da compreensão do que é lido. 

Ao fazer tais observações, o profissional poderá levar em conta critérios 

como: evidenciar quais atividades de leitura (oral e silenciosa), apresentam 

resultados positivos ou negativos imediatos, as praticas que tiveram sentido 

negativo, e quais proposta ou sugestões foram bem aceitas ou rejeitadas pelos 

estudantes. 

Avaliar-se-á, também o nível do interesse dos estudantes, pelas 

atividades propostas a fim de aprimorar mais o trabalho desempenhado pelo 

professor regentes na sala, e pelas salas de Leitura Rui Barbosa. 

 

5. Considerações finais: 

Quando falamos de leitura de texto, é importante sabemos que só há 

atribuição de significados quando o leitor associa ao conhecimento de mundo 

um conhecimento linguístico, associando assim, a interação de diferentes 

níveis de conhecimento. 

Ao se apropriar desses saberes, o leitor ficará apto á alcançar o 

conhecimento. Percebe-se que, quando mais conhecimento de mundo e mais 

conhecimento da língua mais apto. 

Estará para ler e consequentemente apto para interpretar. 

Visando o atendimento dos estudantes e professores da Escola Classe 

411 Norte, espera-se que através da sala de leitura Rui Barbosa, o uso dos 

livros literários favoreça o aprimoramento do processo de formação do público 

leitor. 



 
 
 

Para isso, se pretende a colocação de todos os professores, de forma 

que estes levem os discentes a frequentarem á sala de leitura visando o 

desenvolvimento das competências leitoras nos estudantes, através de 

procedimentos tais como: empréstimos de livros, contação de histórias 

(produção de Texto) trabalho desenvolvidos com caixas de leituras em cada 

sala de aulas, que serão fornecidas pela sala de Leitura Rui Barbosa, na 

perspectiva da formação de leitores críticos e competentes. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO / CRUZEIRO 
Escola Classe 411 Norte 

 

Projeto Valores      

Responsáveis: Coordenação Pedagógica e Professoras Regentes 

1. Justificativa 

 Entender a escola como um espaço, principalmente de integração 

social e desenvolvimento pessoal dos estudantes, fez-se necessário criar 

estratégias para o reconhecimento dos valores ético e moral, visando 

proporcionar um ambiente mais atrativo e acolhedor, para que eles possam 

repensar suas atitudes, desenvolvendo sua afetividade, seu senso de ética, 

cidadania, justiça e companheirismo. 

 A função maior da escola é contribuir para a construção da cidadania, 

formando cidadãos conscientes, participativos e com uma conduta pautada em 

valores sólidos. 

 Hoje mais do que nunca, visto que os nossos estudantes passam 

muitas horas no ambiente escolar (alguns até dez horas), no caso da Rede 

Integradora, onde os estudantes ficam cinco horas na Escola Parque e cinco 

horas na Escola Classe. 

 Esse projeto foi estendido também à nossa Escola Classe, ou seja, é 

um projeto da Rede Integradora que visa resgatar valores adormecidos, 

esquecidos ou abandonados por nossos estudantes, para que então, eles 

tenham consciência da necessidade do aprender, não só para escola, mas, 

principalmente, para a vida. 

2. Objetivos 

 Propiciar o desenvolvimento de socialização, autonomia, cooperação, 

respeito, companheirismo e solidariedade; 

 Identificar e repelir o Bullyng e/ou qualquer outro tipo de atitude de 

desrespeito; 

 Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação 

humana; 

 Estimular atitudes de respeito mútuo pelos outros e pelo meio ambiente, 

a fim de estabelecer uma relação harmônica; 

 Compreender a necessidade de conviver com pessoas diferentes, 

adotando atitudes de respeito; 

 Instigar a disciplina (noção de ordem, respeito, momentos de fala e 

ouvir); 



 
 
 

 Promover reflexões sobre atos e consequências; 

 Estimular o respeito às diferenças; 

 Trabalhar a expressão corporal; 

 Conversar a respeito da discriminação e preconceitos baseados na 

aparência das pessoas; 

 Reconhecer que a paz é uma conquista diária por meio de nossas 

ações; 

 Trabalhar a autoestima e o respeito; 

 Resgatar atitudes de cooperação, participação, responsabilidade, 

altruísmo, tolerância, sensibilidade e comprometimento; 

 Envolver toda a equipe escolar e a família. 

  

3. Desenvolvimento 

 Trabalho diversificado com atividades de leitura, escrita, roda de 

conversas, teatro, discussões, debates, interpretação musical, danças, 

reflexões, cartazes, apresentações das turmas com músicas coreografadas 

sobre o tema estudado, estudo de poesias e fábulas, convidados para 

palestras, contações de histórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO / CRUZEIRO 
Escola Classe 411 Norte 

 

PROJETO DE TRANSIÇÃO: “VAMOS PRA FRENTE” 

Equipe gestora, Coordenação, Orientador Educacional e  

Docentes do 5º ano 

JUSTIFICATIVA:  

O presente Projeto será desenvolvido nas turmas de 5º ano ao final do 

ano letivo de 2020 devem estar mudando de instituição devido sua promoção. 

Público: 01 turma matutino e 01 turma no vespertino. 

Este projeto representa um esforço coletivo dos profissionais da Escola 

Classe 411 Norte e do CEF 410 que atuarão diretamente com esses 

estudantes, no intuito de acompanhá-las diretamente durante os bimestres, 

para que haja o maior número possível de promoções e consequentemente a 

redução da repetência. Além dos requisitos básicos (habilidades e 

competências), o acompanhamento servirá para que estes estudantes 

ingressem com mais confiança em outras instituições de ensino (CEF 410) e 

que já conheçam previamente a rotina da escola. 

OBJETIVO GERAL:     

 Proporcionar um acompanhamento dos estudantes buscando auxiliá-los 

e prepará-los para uma nova etapa em suas: ingressar nas séries finais do 

Ensino Fundamental em outra Instituição de Ensino. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conhecer e traçar o perfil de cada turma; 

 Acompanhar o rendimento dos estudantes bimestralmente; 

 Intervir junto às turmas, estimulando os estudantes com maiores 

dificuldades, por meio do projeto interventivo; 

 Fazer encaminhamentos necessários caso a caso; 



 
 
 

 Promover encontros dos docentes, coordenadores, O.E, direção, 

com a família dos estudantes com mais dificuldades; 

 Estabelecer contratos com os estudantes e suas famílias, 

buscando formação de hábitos de estudo; 

 Conhecer a rotina do CEF 410; 

 Promover visita ao CEF 410; 

 Dar oportunidade aos estudantes de verbalizarem as expectativas 

desta mudança de escola, amigos e professores. 

 

AÇÕES/DESENVOLVIMENTO 

   Apresentação do Projeto 

  Traçar o perfil da turma; Levantar informações com o relato dos 

docentes;  

  Acompanhar o registro dos docentes; Verificar o caso dos 

estudantes faltosos; Verificar junto aos docentes os estudantes com problema 

na aprendizagem abordados no conselho de classe; Estabelecer contato com 

os estudantes e com a família para traçar estratégias para juntos ajudar as 

estudante nas aprendizagens. 

 Atender os estudantes com baixo rendimento. 

 Levantar as primeiras impressões dos estudantes sobre o CEF 

após visita, Montar junto com os estudantes um roteiro de dúvidas a serem 

esclarecidas pelo coordenador do CEF. 

  Agendar um horário com o coordenador do CEF para uma 

conversa informal com vista a sanar as dúvidas dos estudantes. 

  Promover reunião com as famílias dos estudantes atendidos com 

baixo rendimento para informar de todas as atividades desenvolvidas pelos 

filhos. 



 
 
 

  Despedida dos estudantes, mensagens de amizade e de 

despedida. 

  Encerramento das atividades inerentes ao projeto. 

AVALIAÇÃO 

Durante o processo serão analisadas e reestruturadas as ações do 

projeto. 
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INTRODUÇÃO 



 
 
 

INTRODUÇÃO 

 Este documento estabelece o Plano de Ação do Comitê Local para a implementação e operacionalização do regresso dos estudantes às 

atividades educacionais não presenciais e presenciais. 

A Escola Classe 411 Norte, em conformidade com a Portaria n° 120, publicada em 26 de maio de 2020, instituiu o Comitê Local, composto 

por MARA CRISTINA DE OLIVEIRA DORBAÇÃO NUNES, matrícula 27481-X, membro representante da Equipe Gestora, SÔNIA DA 

CONCEIÇÃO GUEDES ALMENDRA, matrícula 206784-6, membro representante dos professores e MAIANA PIRES LHERMUSIEAU, 

matrícula 225700-9, membro representante da Carreira Assistência, MÁRIO ROSA FLEURY, representante dos pais e responsáveis e ANA 

ISABEL DE S. R. DE SOUSA  representante dos pais e responsáveis. Os representantes foram escolhidos em comum acordo com a equipe da 

escola e também com a anuência dos pais do comitê. 

De acordo com a referida portaria, compete ao Comitê Local, dentre outras atribuições, elaborar Plano de Ação da Unidade, conforme parágrafo único 

deste artigo, e apresentá-lo ao Comitê̂ Regional – CR e à comunidade escolar; (art.9, IV). 

 

“Parágrafo único: O Plano de Ação da Unidade disposto no inciso VI deste artigo deve conter: 

I - Levantamentos de dados referentes aos estudantes e profissionais da educação da unidade escolar: 

     a) enquadramento no grupo de risco; 

     b) se possuem acessibilidade às formas de atividades não presenciais; 

     c) como os profissionais atuarão nas atividades não presenciais; 

     d) como se dará́ o acolhimento de estudantes e profissionais; 

     e) como planejam o retorno às aulas presenciais; 

II - Outros dados pedagógicos relevantes para o regresso às atividades educacionais no âmbito local. 

III – Necessidades de aquisição de materiais e bens por meio de PDAF.” 
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Considerando, também, a Circular n° 50/2020 – SEE/SUGEP de 09 de junho de 2020, que trata das Orientações para o teletrabalho nas 

unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, conforme Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020, este Comitê Local 

encaminha o Plano de Ação da Escola Classe 411 Norte, conforme modelo publicado na referida circular, que segue em anexo.  

 

Mara Cristina de Oliveira Dorbação Nunes 

Equipe Gestora 

 

Sônia da Conceição Guedes Almendra 

Professora 

 

Maiana Pires Lhermusieau 

Carreira Assistência 

 

Mário Rosa Fleury 

Representante pais/responsáveis 

 

Ana Isabel de R. S. de Sousa 

Representante pais/responsáveis 

 

 

 

 

 



 
 
 

(Modelo anexo - Circular n° 50/2020 – SEE/SUGEP de 09 de junho de 2020) 

Coordenação Regional de Ensino: PLANO PILOTO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 411 NORTE 

Código SIGRH: 99170000045 
Código i-Educar: 252 

I - LEVANTAMENTO DE DADOS 

ESTUDANTES 

Estudantes enquadrados em grupo de risco: 12 

Acessibilidade às formas de atividades não presenciais: Teleaulas, AVA, Atividades impressas, Livros didáticos, Vídeos, 

Ferramentas de espaço coletivo em ambiente virtual, Ferramentas variadas de comunicação (youtube, telegran, e-mail, 

telefone, videoconferência...). 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  



 
 
 

Quantitativo de servidores da unidade: 23 

Profissionais da educação enquadrados em grupo de risco: 01 

Quantitativo de servidores que participarão do teletrabalho: 20 

Descrição nominal dos servidores que atuarão no teletrabalho com suas respectivas atividades a serem desenvolvidas: 

EQUIPE GESTORA 

SERVIDOR ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Mara Cristina de Oliveira 

Dorbação Nunes  

(Supervisora) 

Matrícula 27.481-X 

 

 

 

 

 Assegurar o cumprimento da legislação considerando as medidas emergenciais que vêm 
sendo adotadas para o enfrentamento do COVID 19, visando a prevenção à infecção e à 
propagação do coronavírus; 

 Orientar e acompanhar relatórios de teletrabalho dos funcionários. 

 Realizar por meio de trabalho remoto as demandas existentes advindas da Coordenação 
Regional de Ensino e pelos órgãos próprios da SEEDF durante o período de enfrentamento 
da COVID 19 

 Zelar para que o trabalho dos profissionais da UE seja realizado de maneira articulada e 
conforme previsto pela SEEDF. 

 Reforçar o estímulo a formação continuada para o aprimoramento dos profissionais, 
durante o período de enfrentamento do COVID 19. 

 Garantir a prestação de informações solicitadas pela SEEDF, nos termos da legislação 
vigente. 

 Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das 
instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar. 

 Atender, na medida do possível, a comunidade escolar. 



 
 
 

 

 

 

 Reavaliar a Proposta Pedagógica. 

 Reuniões pedagógicas com toda equipa para a construção coletiva de um planejamento 
pedagógico para o processo de ensino não-presencial da escola. 

 Esclarecer e orientar os profissionais quanto suas competências profissionais. 

 Participar, quando possível, das formações acerca das possibilidades de uso das 
ferramentas não presenciais. 

 Orientar e incentivar os professores na aquisição de conhecimentos para o uso das 
ferramentas não presenciais. 

 Acompanhar e viabilizar as atividades que serão disponibilizadas aos alunos, por meio das 
TIC e trabalho impresso. 

 Realizar levantamento de dados para o direcionamento das demandas oriundas do perfil e 
das necessidades da comunidade escolar. 

 Acompanhar a execução dos recursos financeiros repassados à UE, garantindo a lisura, a 
transparência e a regularidade da prestação de contas. 

 Realizar reuniões com equipe de profissionais da escola e também com pais/responsáveis 
à distância. 

 Orientar e favorecer aos profissionais da escola, que necessitarem comparecer de modo 
presencial, os cuidados com a saúde segundo as orientações dos órgãos de saúde. 

 Fazer recebimento de matrícula excepcionalmente, durante a vigência do Decreto nº 
40.509, de 11 de março de 2020, conforme circular nº 36/2020-SEE/SUPLAV de 30 de abril 
de 2020. 

Sônia Moura de Farias 

Chefe de Secretaria 

Matrícula 206784-6 

CARREIRA MAGISTÉRIO 

SERVIDOR ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 



 
 
 

Alessandra Sirleia S. Leite –  

Matrícula 6068.995-1- 2º ano A 

 Executar as propostas de ensino na modalidade elaboradas pela 
Secretaria de Educação do Distrito Federal com o advento da 
COVID-19 e os decretos governamentais. 
 

 Participar de todas as etapas de formação continuada para o 
aprimoramento dos profissionais, durante o período que vigorar 
os decretos distritais para o ensino na modalidade híbrida. 
 

 Preencher e enviar semanalmente relatórios de teletrabalho. 
 

 Realizar por meio de trabalho remoto as demandas existentes 
advindas da Coordenação Regional de Ensino e pelos órgãos 
próprios da SEEDF durante o período de enfrentamento do Novo 
Corona Vírus.  

 

 Participar de reuniões com equipe de profissionais da escola e 
também com pais/responsáveis à distância. 

 

 Comparecer, quando necessário e respeitando todas as regras de 
segurança à saúde diante do Novo Corona Vírus, à UE para 
atividades de extrema necessidade a realização de suas 
atividades profissionais. 

 

 Produzir e adequar materiais pedagógicos para a utilização no 
AVA e também impressos. 

 

 Mediar e acompanhar os estudantes no AVA e quando possível 

Cláudia Cylene N. Sousa 

Matrícula 0026.184-X – 2º ano B 

Daniele Dutra Oliveira 

Matrícula 0030.055-1 – 5º ano A 

Eliete Gomes Pereira 

Matrícula 0032.238-5   - 1º ano B 

Fernanda Dias da Silva 

Matrícula 0237.812-4  - Proj. Ed. Com Movimento 

Flávia O. dos Santos 

Matrícula 0035.099-0 – Prof. AH/Superdotação 

Gislene R. Costa 

Matrícula 0230.557-7 – Prof. Readaptada 

Grasiele Diniz dos Santos 

Matrícula 6068.906-4 – 3º ano B 

Maiza Gomes de Alencar Belo 

Matrícula 0036.800-8 – 5º ano B 

Maradelia Adriano dos Santos 

Matrícula 6069.043-7 – 4º ano B 

Nadila Regina C. Regis 

Matrícula 6072.477-3 – 3º ano A 

Sonia da Conceição Guedes 

Matrícula 0206.784-6 – Coordenação Pedagógica 

Somente Teletrabalho  



 
 
 

Suely Maria Marra Silveira 

Matrícula 0039.423-8  - Prof. Readaptada 

por videochamada. 
 

 Preencher documentação de estudantes conforme atribuições do 
professor. 

 

 Acompanhar o desempenho dos estudantes pelo AVA ou 
atividades impressas para validação da presença dos mesmos e 
também de relatórios de avaliação. 

 

Symone Bonomo Vidal 

Matrícula 0211.397-x  - 1º ano A 

CARREIRA ASSISTÊNCIA 

SERVIDOR ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Amara Maria da S. Leite 

Agente de G. Educacional 

Matrícula 0041.367-4 

 Servidora não atuará durante o período de isolamento social por se enquadrar no grupo de 
risco.  

Eliane Porto 

Orientadora Educacional 

Matrícula 0212. 890-X 

 Atuar junto aos professores, coordenadora e equipe gestora para o auxílio aos estudantes 
e familiares quanto suas necessidades para acolhimento e direcionamento às dificuldade 
educacionais. 

Luzineide Dias Silva 

Agente de G. Educacional 

Matrícula 0040.361-X 

 Servidora não atuará durante o período de isolamento social por se enquadrar no grupo de 
risco. 

Maiana Pires Lhermusieau 

Monitora 

Matrícula 225700-9 

 Como membro integrante do Comitê Local (representante Carreira Assitência): Executar 
todas as atribuições previstas na Portaria n° 120, Art. 9, para promover a implementação e 
operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais não presenciais 
e presenciais.  



 
 
 

 As atividades previstas para o cargo de Monitor estão suspensas em respeito ao disposto 
no art. 13 da Portaria  n° 133/2020. 

 

Formas de atuação nas atividades não presenciais 

 EQUIPE GESTORA: Revezamento de atividades presenciais na unidade escolar para atendimento de demandas e 

suporte para servidores que esporadicamente necessitam utilizar o espaço físico e recursos da escola e atividades 

realizadas por teletrabalho (residência), como demandas da Coordenação Regional de Ensino, serviços 

administrativos, atendimento à equipe escolar e outros. 

 

 PROFESSORES E CARREIRA ASSISTÊNCIA: Realizam suas atividades de forma não presencial, por teletrabalho, 

participando de formação continuada, produção de atividades, reuniões por teleconferência e demais atividades 

demandadas pela escola. 

 

 

DEFINIÇÃO DOS 

INDICADORES OBJETIVOS 

PARA AFERIR 

RESULTADOS 

DEFINIÇÃO E CONTROLE 

EFETIVO DAS METAS 

ESTABELECIDAS:  

 

DESCRIÇÃO DA FORMA 

DE MENSURAÇÃO DOS 

RESULTADOS DA 

UNIDADE:  

 

DETALHAMENTO E 

DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES A SEREM 

DESEMPENHADAS:  

 



 
 
 

Realizar por meio de 

trabalho remoto e/ou 

presencial as demandas  

oriundas do Programa 

Escola em Casa DF, 

Coordenação Regional de 

Ensino e pelos órgãos 

próprios da SEEDF durante 

o período de enfrentamento 

da COVID 19, utilizando as 

tecnologias da informação e 

comunicação (internet, 

telefone, computadores, 

smartphones, etc.) de modo 

a manter, na medida do 

possível, o retorno das aulas 

à distância, assegurando 

que sua comunidade 

escolar tenha condições 

de se prevenir da doença, 

bem como lidar de forma 

consciente e humanitária 

com esta nova realidade 

global, assim como manter 

o vínculo 

escola/comunidade 

favorecendo à 

aprendizagem dos 

Acompanhar e executar 

sistematicamente as 

orientações da SEEDF 

durante o enfrentamento da 

pandemia ocasionada pelo 

COVID 19. 

 

100% Acompanhamento diário dos 

canais de comunicação  (SEI, 

e-mail, Diário oficial), 

buscando dar celeridade as 

ações  

Garantir a prestação de  

informações solicitadas pela 

SEEDF, nos termos da 

legislação vigente. 

100% Acompanhamento diário dos 

canais de comunicação  (SEI, 

e-mail, SIGEP), buscando dar 

celeridade as ações na 

realização das solicitações da 

SEEDF, sempre que houver 

demanda. 

Adotar o teletrabalho 

conforme orientação da 

SEEDF. 

100% Atendendo ao Decreto nº 

40.520, de 14 de março de 2020; 

Manter o vínculo com a 

comunidade escolar, 

informando-a, na medida 

do possível sobre os 

acontecimentos e decisões 

que estão sendo tomadas. 

85% Utilização dos canais de 

comunicação (linha de 

transmissão do celular, 

celular e e-mail) para repasse 

de informações a 

comunidade escolar. 

Zelar pelo patrimônio, e pelo 

aumento no rigor da 

100% Organizar e acompanhar o 

trabalho dos setores de 



 
 
 

estudantes e a validação 

do ano letivo de 2020. 

higienização e limpeza do 

ambiente escolar, das 

instalações, dos 

equipamentos e dos 

materiais existentes na 

unidade escolar 

limpeza, cocção e vigilância, 

conforme previsto em 

legislação e nas informações 

vindas da SEE. 

Planejar ações que possam 

permitir o acesso dos 

estudantes ao ensino público 

da SEESD neste período de 

quarentena, por meio das 

TIC. 

100% Elaboração de atividades 

pedagógicas a serem 

disponibilizadas por meio das 

plataformas educacionais ou 

trabalho impresso aos 

estudantes, visando a 

aprendizagem dos 

estudantes conforme o 

previsto nos objetivos de 

aprendizagem do Currículo 

em Movimento. 

Permitir que todos os 

estudantes tenham acesso 

ao estudo sistematizado pela 

escola. 

100% Levantamento de dados do 

perfil social e econômico, 

assim como o de acesso as 

TIC da comunidade escolar, 

executar estratégias que 

permitam acesso de todos os 

estudantes ao EAD, mutirões 

de impressão e entrega de 

atividades físicas, contatos 

com as famílias por telefone, 

e-mail, videochamadas, 



 
 
 

whatsapp... 

Atender por meio de e-mail e 

linha de transmissão 

(telefone) as solicitações da 

comunidade escolar com 

cordialidade e presteza. 

100% Mantendo ativo os canais de 

comunicação da escola, para  

atender com presteza e 

sempre que necessário a 

comunidade escolar. 

 Acompanhar a execução  

dos recursos financeiros 

repassados à UE, garantindo 

a lisura, a transparência  e a 

regularidade da prestação de 

contas. 

100% Prestar contas aos órgãos 

responsáveis pelo controle 

das verbas, divulgar junto ao 

conselho escolar e 

proporcionar à comunidade 

escolar o acesso as 

prestações de contas. 

 Favorecer os cuidados com 

a higiene e saúde com vistas 

a prevenção da 

contaminação pelo Novo 

Corona Vírus. 

90% Adquirir e ofertar EPI, 

fiscalizar a higienização 

correta dos ambientes da 

escola, divulgar junto a 

comunidade escolar os 

cuidado preventivos. 

 Supervisão do teletrabalho 

da equipe da UE 

100% Leitura e revisão semanal dos 

relatórios individuais de 

teletrabalho. 

 



 
 
 

Descrição das metas a serem alcançadas no regime de teletrabalho  

 Adequar o modo de ensino ofertado pela SEEDF a situação da saúde mundial diante da Pandemia do Novo Corona 

Vírus. 

Descrição dos resultados e benefícios esperados para a unidade no regime de teletrabalho  

 Permitir que os estudantes continuem suas ações para a aprendizagem sistematizada ofertada pelo sistema 

educacional, assim como concluir o ano letivo de 2020. 

Quantitativo total de servidores cujas atividades não sejam compatíveis com o regime de teletrabalho: 01 

Descrição nominal dos servidores cujas atividades não sejam compatíveis com o regime de teletrabalho, com as respectivas 

justificativas:  

Maiana Pires Lhermusieau – matrícula 0225.700-9 

Conforme o dispositivo no art. 13 da Portaria nº 133/2020 

A servidora fará parte do Comitê Local, conforme Portaria nº 120, de 26 de maio de 2020. 

ACOLHIMENTO  



 
 
 

Formas de acolhimento de estudantes e profissionais da educação:  

Vídeos, mensagens, reuniões, tutoriais, consultas, formulários, ligações telefônicas para compartilhar, informar, dialogar e 

construir os significados e sentidos relacionados ao momento atual. 

PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS  

I - OUTROS DADOS PEDAGÓGICOS RELEVANTES PARA O REGRESSO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ÂMBITO 

LOCAL 

- Planejamentos coletivos 

- Sensibilização dos profissionais e famílias para as ajudas mútuas e a resiliência 

II– NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS POR MEIO DE PDAF  

- Materiais para fornecer kits aos estudantes para a execução de suas atividades à distância. 

III- DETALHAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS  

- Formação de professores. 

- Divulgação de informações e orientação sobre o acesso e a forma da EAD aos professores, famílias e estudantes. 

- Sensibilização da comunidade para melhor adaptação ao EAD. 

- Organização e distribuição de kits de materiais impresso para os estudantes. 

- Planejamento e elaboração de atividades. 



 
 
 

- Formação de turmas na plataforma educacional. 

- Avaliação de desempenho e participação dos estudantes no AVA e também nas atividades impressas. 

- Campanhas para arrecadação e  doação de computadores e tablets. 

 

OS GRÁFICOS A SEGUIR MOSTRAM A OPINIÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS DIANTE DO EAD, DO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E TAMBÉM DA REALIDADE DOS 

ESTUDANTES PARA UTILIZAÇÃO DE TIC. OS DADOS FORAM COLHIDOS DE FORMULÁRIO ENVIADO ÀS FAMÍLIAS E QUE OBTEVE 129 RESPOSTAS. 

FAMÍLIA QUE PREFEREM BUSCAS MATERIAL IMPRESSO. 

 

 

 

ESTUDANTES DE GRUPO DE RISCO 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 


