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" O ideal da educação não é aprender ao máximo, 
maximizar os resultados, mas é antes de tudo aprender  
aprender, é aprender a se desenvolver e aprender a 
continuar a se desenvolver depois da escola." 

 
(Jean Piaget) 
 
 

 
 

https://www.pensador.com/autor/rubem_alves/
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1. APRESENTAÇÃO 

 
Apresentamos a Proposta Pedagógica da Escola Classe 415 de Samambaia, no Distrito 

Federal. Documento organizado a partir da efetiva participação (através de reuniões com os 

pais explicando a importância da opinião deles; em coletivas, exemplificando ao professor sobre 

a participação no processo de construir a PP de forma mais efetiva, opinando e sugerindo; com 

os demais funcionários, entrevistando e coletando informações, principalmente dos mais 

antigos na escola) do corpo docente, corpo discente e corpo administrativo da escola e alguns 

pais e responsáveis; deixando claro que a construção é participativa assim como deixa explícita 

a LDB, a ideia de que a escola deve refletir sobre a sua intencionalidade educativa nos seus 

artigos 12, inciso I, 13 inciso I e 14 incisos I e II. 

A construção desse documento propõe novos caminhos para uma escola política e 

transformadora da realidade, buscando novos caminhos que envolvem o fazer pedagógico e as 

suas relações com o currículo, com o conhecimento, organização do tempo, gestão 

democrática, comunidade, entre outros, e nos remete a um pensar mais reflexivo e contínuo de 

todos os envolvidos no processo de alicerce educativo. O mapa conceitual abaixo exemplifica 

os caminhos por onde a PP desta Unidade de Ensino 

perpassou na sua elaboração. 

 

                                           Participação da comunidade 

 

                                                                                                         

Docentes 

 

 

 

 

 

 

                     Equipes, 

         Pedagógica,  
EEAA e SOE 
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Estamos em constante mudanças, entretanto se faz saber que conhecimentos são  

necessários para que os nossos alunos, de fato, exerçam a sua cidadania numa sociedade 

repleta de divergências, conflitos e discrepâncias sociais. Que escola realmente queremos? 
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No processo de discussões, reuniões, (citado anteriormente) estiveram presentes muitos 

conflitos, discordâncias, ideias sonhadoras, entretanto, estão presentes no espaço escolar, nas 

relações pessoais, no confronto das ideias, e também no surgimento de novas concepções, das 

dúvidas e da necessidade do diálogo entre os sujeitos aprendentes (professores, pais, 

alunos...), e tudo isso é muito importante acontecer, pois serviu para enriquecer a construção do 

projeto, bem como resgatar a autoestima dos participantes na inovação das suas ações. 

Portanto, nossa percepção e reflexão continua respaldada e alicerçada no contexto de 

que “a Proposta Pedagógica da escola depende, sobretudo, da ousadia dos seus agentes, da 

ousadia de cada escola em assumir-se como tal, partindo da “cara” que tem, com o seu 

cotidiano e o seu tempo- espaço, isto é, o contexto histórico em que ela se insere (...)” Moacir 

Gadotti. 
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Há, nesse contexto, uma luta árdua a respeito da relação escola-comunidade, pois 

existem algumas dificuldades em a comunidade (pais, mães, responsáveis e familiares) 

participar das atividades que são desenvolvidas na escola. Essa foto retrata um momento onde 

houve uma singela participação de pais durante uma apresentação organizada pela equipe de 

apoio. Ainda estamos esperançosos nessa efetiva presença e atuação da comunidade. 
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2. HISTORICIDADE 

A Escola Classe 415 de Samambaia faz parte da Rede Pública de Ensino, pertencendo 

à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF). Localizada na QN 415/417, 

Área Especial nº 1 de Samambaia Norte – DF. A Instituição foi fundada em 23/07/1992 para 

atender a comunidade que recebeu lotes do governo da época e habitava esse local. Muito 

carente de infraestrutura, segurança, saúde e educação, a comunidade recebeu a escola em 

caráter provisório, realidade esta que permanece nos dias atuais. 

A cidade teve início no ano de 1985, com a remoção das áreas ocupadas 

irregularmente, como Invasão da Boca da Mata, Asa Branca e outras. Em 25 de outubro de 

1989, no primeiro governo de Joaquim Roriz (que havia sido indicado pelo Presidente do Brasil, 

à época José Sarney para o cargo de Governador do Distrito Federal), quando por meio da lei 

nº 49 e do decreto 11921, Samambaia passa a ser uma região administrativa do Distrito 

Federal. Seu Regimento Interno foi criado por meio do decreto nº 12540 de 30 de julho de 1990. 

Anteriormente, Samambaia era uma fazenda e fazia parte do Núcleo Rural de Taguatinga, 

desde então foi desmembrada e passou a ter administração própria. 

É importante esclarecer que mesmo fundada em 1992, a referida escola já funcionava 

como anexo de uma outra escola próxima, segundo algumas professoras que trabalharam 

desde o início da sua fundação, não se sabe ao certo a qual instituição de ensino a EC 415 

pertencia. Assim sendo, ainda não era legalmente reconhecida como escola, isso em meados 

de 1990. 

Atualmente a escola possui dois blocos sendo: primeiro bloco (12 salas de aulas, dois 

sanitários – um para meninos e um para meninas – uma cozinha e um depósito de alimentos e 

mais um depósito de materiais); no segundo bloco (2 salas de aula, um galpão, uma sala de 

vídeo, três salas para Apoio Pedagógico, uma sala da equipe EEAA, uma biblioteca, uma sala 

de coordenação, uma sala de professores, uma sala da direção, uma sala da secretaria, uma 

sala do administrativo, dois sanitários – uma feminino e um masculino, uma sala de apoio para 

os servidores terceirizados, bem como os servidores da Carreira Assistência em Educação, 

uma sala de informática, uma sala do SOE – Serviço de Orientação Educacional e uma 

pequena quadra que serve para as crianças no suporte para recreação, um parquinho e um 

pátio pequeno coberto e uma grande faixa de terreno vazio. A escola não possui planta baixa 

nem atos de regulação da instituição. 

Houve um rápido crescimento da cidade, consequentemente o quantitativo de alunos  
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aumentou. O então governador Joaquim Roriz, tendo por Secretária de Educação a professora 

Eurides Brito, fez a ampliação da escola, em 29 de março de 1994. 

 Diretores em gestão anteriores: 

✓ Ieda Pereira 

✓ Araci 

✓ Vera Lúcia 

✓ Maria Veralice Barroso 

✓ Simone Brasil 

✓ Jorge Nunes Ribeiro 

✓ Antônio Rafael da Silva Junior 

✓ Vera Leude 

 (Dados conseguidos com depoimentos de professoras ou que já se aposentaram ou que ainda estão na escola, mas que 

vivenciaram outras gestões. Não há registros escritos, pelo fato de a escola ter passado por um incêndio em 2011.) 

Desde seu início, a Escola passou por seis direções. A primeira diretora foi a Professora 

Ieda Pereira e a atual diretora é a Servidora de Carreira Assistência Josefa Nicácio, eleita pela 

gestão democrática no ano de 2019, pela primeira vez. 

No ano de 2011, a escola sofreu com um incêndio, no pavilhão de baixo, queimando 

todos os documentos (diários, pastas dos professores e dos funcionários – arquivo vivo, arquivo 

morto - documentos que não estavam mais no ativo, documentos dos alunos, dentre outros 

como, prestação de contas dos recursos recebidos e utilizados). O processo de investigação 

ainda encontra-se em tramitação na Justiça. Porém, muitos ainda se perguntam: quem 

realmente fez isso e com qual intenção? O vigia onde estava, que não se encontrava no seu 
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posto de trabalho? São muitos questionamentos. O importante é que a escola, com todo 

esforço, foi reconstruída psicologicamente, historicamente e culturalmente.   Em abril de 2020 a 

escola foi furtada durante a madrugada, no qua foram roubados diversos patrimônios como, 

impressoras, computadores, máquinas fotográficas, televisões, som, microfone, retro projetor 

dentre outros materiais pedagógicos, até a presente junho de 2020, as investigações 

continuam.  

A instituição atende a quinhentos e setenta e quatro anos, distribuídos em 28 turmas 

nos turnos matutino e vespertino. Há na escola 4 turmas de educação infantil, vinte e quatro de 

ensino regular, sendo destas quinze de Classe de Integração Inversa e/ou Classe Comum 

Inclusiva com alunos DI, DOWN, Baixa visão, TGD, DA, DF, Microcefalia e Casos omissos, 

tendo também alguns alunos com outros transtornos ou síndromes ainda não diagnosticados. 

Os alunos que fazem parte da inclusão inversa são ANEEs, havendo ainda outros em processo 

de avaliação para fechamento de laudo. Dentro de uma perspectiva de educação inclusiva, 

esses alunos são diagnosticados nas modalidades, conforme indicado: DMU, TGD, Deficiência 

Intelectual, Condutas Típicas de Síndromes, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

e DPA. Estes alunos estão distribuídos nas turmas, de acordo com estratégia de matrícula, 

relatórios de avaliação e intervenção educacional. 

A escola participou do processo de eleição para diretores em 2019 em conformidade 

com a Lei 4751/12 da Gestão Democrática e a equipe foi eleita com 98% da totalidade dos 

votos. A equipe gestora é composta por: 

a. Diretora: Josefa Lopes Nicácio 

b. Vice-diretora: Erica Alves de Morais Ramos 

c. Supervisora Pedagógica: Neuzinete Maria Sousa Guimarães 

d. Chefe de Secretaria: Bárbara Kênia Costa 

 

Fazem parte da equipe de apoio pedagógico da instituição: 

 

e. Coordenadora dos 1º, 2° e 3º anos ( Bloco I ): Ilzete Lobo 

f. Coordenadora da Educação Infantil, 4º e 5º anos: Maria Vanete da Silva 

g. Orientadora Educacional: Joelma Maria de Lima 

h. Pedagoga do EEAA: Débora Perugino 

i. Psicóloga do EEAA: Lisa Carla Oliveira Neves 
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Em 2017 aconteceu a eleição do Conselho Escolar sendo eleito os seguintes membros, que 

assessora e fiscaliza todas as ações da Unidade Escolar. 

Membro Nato: Josefa Lopes Nicácio 
 

• Carreira Magistério – Professores: Maria Vanete da Silva 

Márcia Aparecida de Lima 

• Carreira Assistência à Educação: Selzira Silva dos Santos 

Janete Rodrigues Soares 

• Segmento Pais: Maria Andrade de Sousa 

Veranilde da Silva Lima 

• Segmento Aluno: Brenda da Silva Pereira 

Vitória Mota de Sousa 

No entanto, o conselho estava previsto um novo pleito em abril, no entanto ainda não 

aconteceu devido a pandemia. O conselho anterior continua em exercício até a validação por 
meio de uma nova eleição. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 
Escola: Escola Classe 415 de Samambaia. 

Entidade Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

Coordenação Regional de Samambaia. 

Modalidade de Ensino: Educação Infantil e Ensino Fundamental – Séries Iniciais. 

Endereço: QR 415/417 – Área Especial 01 – Samambaia – DF. CEP: 72.323.540 

Número do Inep: 0053009185 

Fone: 61 – 3901 7809 

Email: ec415.samambaia@edu.se.df.gov.br 

 

 

 

 

 

mailto:ec415.samambaia@edu.se.df.gov.br
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A escola tem duas professoras readaptadas uma à frente da sala de leitura e uma como 

apoio pedagógico. O quadro docente é composto por vinte e oito professores regentes, tendo 

dentre estes doze contratados em regime de contrato temporário que substituem professores 

que foram eleitos para a coordenação pedagógica ou estão afastados por licenças para 

tratamento da saúde. No quadro de auxiliares de educação a escola conta com duas auxiliares 

readaptadas como apoio de secretaria e apoio administrativo, quatro merendeiras (contratadas 

por empresa prestadora de serviços à Secretaria de Educação), uma porteira (insuficiente para 

a demanda), seis auxiliares de limpeza e conservação (também terceirizada) e uma efetiva, 

cinco vigias que de acordo com a lei, zelam pelo patrimônio público, em momentos em que não 

há trabalho pedagógico (noites, sábados, domingos e feriados. Há ainda cinco Educadores 

Sociais Voluntários que auxiliam o trabalho pedagógico nas turmas com integração inversa, 

acompanhando os alunos ANEE‟s. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
A comunidade é composta por pessoas com baixo poder aquisitivo. A renda familiar 

varia de um a quatro salários mínimos e muitas famílias são atendidas por programas 

assistenciais. Há também uma significativa quantidade de famílias desempregadas e oriundas 

do lar. A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) divulgou em março de 

2014 a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de Samambaia, referente a 2013. 

Com uma população estimada, para 2013, de 220.806 habitantes, a RA 

apresenta uma taxa média geométrica de crescimento anual de 4,6%, com 

renda domiciliar média mensal de R$ 2.633, equivalente a 4,23 salários 

mínimos e renda domiciliar per capita de R$ 742, correspondente a 1,19 

salário mínimo. A população moradora natural do DF é de 52,91%. Dos 

migrantes, a maioria, 63,03%, vem do Nordeste, sendo que os estados 

mais representativos são Minas Gerais, com 14,02%, seguido do Maranhão 

(13,88%), Goiás (13,74%) e Bahia (13,25%). Na infraestrutura, a cidade 

conta com 98,83% de abastecimento de água, 99,88% de energia elétrica, 

97,09% de atendimento no esgoto sanitário e 100,00% do serviço de coleta 

de lixo. (CODEPLAN ) 

 

Há que se destacar, que o nível de escolaridade das famílias ainda é considerado baixo, 

muitos pais e mães só possuem o ensino fundamental, conforme os formulários preenchidos na 

secretaria da escola. Vivem em casas, muitas vezes, de dois cômodos, sendo que na maioria 

das vezes, as crianças dormem no mesmo ambiente dos seus responsáveis. 

Um fator problemático é a dependência da comunidade em relação à escola em vários 

níveis de orientação. Em sua maioria, não é participativa na vida escolar de seus filhos, 

deixando a escola como única forma de educação. Consequentemente não há apoio efetivo 

desta para com o trabalho e projetos pedagógicos desenvolvidos pela escola. 

 

 

Na sua atuação, a escola contempla os projetos sociais e pedagógicos da Rede, de 

acordo com a modalidade: Ensino Fundamental/ Educação Básica (Ciclos) – Anos Iniciais. E 
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no ano de 2016 iniciou atendimento a Educação Infantil. Obedece às Diretrizes 

Pedagógicas previstas para o Currículo em Movimento, além das Diretrizes de Avaliação 

do Processo de Ensino e Aprendizagem para a Educação Básica, pautando-se ainda na 

Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, no Regimento Escolar da SEE/DF, e segue 

as Orientações Curriculares da SEDF direcionadas aos projetos específicos 

implementados pela Rede e desenvolvidos por esta Instituição. 

Considerando os aspectos pedagógicos, é importante frisar que em relação à 

aprendizagem dos alunos da EC 415, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

dá uma base para nortear a escola em relação ao diagnóstico e a projeção de metas para 

anos consecutivos. 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                        *O Ideb relaciona duas dimensões: o desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala e a taxa aprovação. 

 

                     

18,60%
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IDEB  OBSERVADO 

 
METAS  PROJETADAS 

200
5 

200
7 

200
9 

201
1 

201
3 

2015 201
7 

200
7 

2009 201
1 

201
3 

2015 2017 2019 2021 

4,0 4,8 4,6 4,9 4,7 5,0 5,7 4,1 4,4 4,8 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 



17 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
ESCOLA CLASSE 415 DE SAMAMBAIATELEFONE: 3901-7809 

TELEFONE: 3901-7809 

    

 

 
 
 

• 2017 (3º concluiu com 102 alunos e 19 retenções) 

                      (5º concluiu com   93 alunos e 04 retenções) 
 

• 2018 (3º concluiu com 80 alunos e 18 retenções) 

                      (5º concluiu com 94 alunos e 16 retenções) 
 

• 2019 ( 3º concluiu com 104 alunos e 12 retenções) 
     (5º concluiu com 111 alunos  e 13 retenções) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ideb 

 Ano Meta Valor 

2005 
 

4,0 

2007 4,1 4,8 

2009 4,4 4,6 

2011 4,8 4,9 

2013 5,1 4,7 

 
2015 

5,4 5,0 

2017 5,6 5,7 

Acima ou igual à meta 

Abaixo da meta 
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 As avaliações diagnóstica e de acompanhamento realizadas periodicamente nos 2º e 

4º anos, bem como nos 4º e 5º anos, respectivamente, servem para diagnosticar como os 

alunos chegam em cada etapa e durante o processo nos segmentos seguintes. Possui caráter 

devolutivo especificamente pedagógico, descrevendo as possíveis fragilidades e, 

consequentemente, as sugestões que devem ser trabalhadas para sanar essas dificuldades. 

Vale destacar que na referida escola esse processo de devolutiva é realmente 

vivenciado, pois introduz um suporte técnico-pedagógico para o docente. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          

Nivel 01 – 
 1 – Números e Operações: Realiza contagem de até 20 objetos iguais. Ainda não 
apresenta habilidades que sejam relacionadas às operações de adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 
2 – Geometria: Associa uma representação plana à figura de um objeto. Identifica uma 
figura geométrica em uma composição de figura. 
3 – Grandezas e Medidas: Reconhece em uma cédula do sistema monetário o valor lido 
pelo professor. 
4 – Tratamento da Informação: Identifica informações associadas à maior coluna de um 
gráfico. 
 
Total de estudantes nesse nível: 06 
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Nivel 02 –  
 

1 – Números e Operações: Além das habilidades do nível 1, o Estudante neste nível de 
alfabetização: Realiza contagem de até 20 objetos diferentes. Reconhece números 
menores que 20, lidos pelo professor, no sistema de numeração decimal. Completa o 
número que falta em uma sequência numérica ordenada até 10. Compara quantidades de 
objetos iguais em disposições variadas. Resolve problemas de adição que demandam 
ações de juntar ou acrescentar com o total maior que 10. Resolve problemas de 
subtração com ação de retirar envolvendo números até 20. Ainda não apresenta 
habilidades que sejam relacionadas às operações de multiplicação e divisão. 
2 – Geometria: Associa a face de um objeto à figura geométrica plana correspondente. 
Reconhece figura geométrica plana a partir de seu nome apenas em posição padrão. 
3 – Grandezas e Medidas: Identifica a maior quantia entre cédulas do sistema monetário. 
4 – Tratamento da Informação: Identifica informações apresentadas em tabelas com duas 
colunas. 
Total de estudantes nesse nível: 13 

Nivel 03 –  
 

1 – Números e Operações: Além das habilidades dos níveis 1 e 2, o estudante neste nível 
de alfabetização: Compara quantidade de objetos iguais ou diferentes em disposições 
variadas. Reconhece números maiores que 20, lidos pelo professor, no sistema de 
numeração decimal. Completa o número que falta em uma sequência numérica ordenada, 
crescente ou decrescente, de números maiores que 10. Resolve problemas de adição e 
subtração que demandam ações de juntar ou acrescentar com o total maior do que 10. 
Resolve problemas de adição e subtração com ação de retirar envolvendo números até 
20. Ainda não apresentam habilidades que sejam relacionadas às operações de 
multiplicação e divisão. 
2 – Geometria: Reconhece o conjunto de figuras utilizadas para compor um desenho. 
Reconhece o nome de figuras geométricas planas, apresentadas isoladamente ou na 
composição de um desenho. 
3 – Grandezas e medidas:  As mesmas habilidades dos níveis 1 e 2. 
4 – Tratamento da Informação: Identifica a informação associada ao maior/menor valor 
em uma tabela simples. Identifica a informação associada à menor coluna de um gráfico. 
Identifica em gráfico a informação associada a uma frequência lida pelo professor. 
 
Total de estudantes nesse nível: 34 



20 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
ESCOLA CLASSE 415 DE SAMAMBAIATELEFONE: 3901-7809 

TELEFONE: 3901-7809 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 04 – 
 

 1 – Números e Operações: Além das habilidades dos níveis 1, 2 e 3, o estudante 
neste nível de alfabetização: Resolve problemas de adição e subtração relacionados à 
ação de retirar envolvendo um número maior que 10 e outro menor que 10. Resolve 
problemas de adição e subtração relacionados à ação de completar, incluindo 
problemas nos quais um número é maior que 10 e o outro é menor que 10. Resolve 
problemas de multiplicação em situações que envolvam ideia de adição de parcelas 
iguais. Determina a metade de uma quantidade. 
2 – Geometria: As mesmas habilidades dos níveis 1, 2 e 3. 
3 – Grandezas e medidas: Além das habilidades dos níveis 1 e 2: Realiza trocas 
monetárias para representar um mesmo valor. 
4 – Tratamento da Informação: Além das habilidades dos níveis 1, 2 e 3: Identifica o 
gráfico que apresenta informações lidas pelo professor. 
 
Total de estudantes nesse nível: 29 

Nivel 05 –  
 

1 – Números e Operações: Além das habilidades dos níveis 1, 2, 3, e 4, o estudante 
neste nível de alfabetização: Resolve problemas de subtração relacionados à ação de 
completar, mesmo quando ambos os números são maiores que 10. Resolve problemas 
de subtração relacionados à ação de comparar, com quantidades menores que 10. 
Resolve problemas de divisão que envolvem a ideia de repartir. Resolve problemas de 
divisão que envolvem a ideia de quantas vezes uma quantidade cabe em outra. 
Determina o dobro de uma quantidade. 
2 – Geometria: As mesmas habilidades dos níveis: 1, 2 e 3. 
3 – Grandezas e medidas: Além das habilidades dos níveis anteriores: Lê horas em 
relógio digital e analógico. Identifica medidas de tempo: hora, dia, semana, mês e ano. 
4 – Tratamento da Informação: Além das habilidades dos níveis anteriores: Identifica, 
em tabelas com mais de duas colunas, uma informação lida pelo professor. 
 
Total de estudantes nesse nível: 06 
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Nivel 01 -  
Neste nível, encontram-se estudantes que estão em um estágio muito inicial em 
relação ao processo de alfabetização. Estão começando a se apropriar das 
habilidades referentes ao domínio das regras que orientam o uso do sistema 
alfabético para ler e escrever. Sabem, por exemplo: 
                    • identificar o valor sonoro das partes iniciais e/ou finais de palavras 
(algumas letras ou sílabas) para “adivinhar” e “ler” o restante da palavra; 
                    • reconhecer algumas letras do alfabeto e iniciar a distinção entre as 
letras, desenhos e outros sinais gráficos. 
Total de estudantes nesse nível: 02 
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Nivel 02 -  
Os estudantes que se encontram neste nível, além de já terem consolidado as 
habilidades do nível anterior, referentes ao conhecimento e ao uso do sistema de 
escrita, já associam adequadamente letras e sons. Embora ainda apresentem 
algumas dificuldades na leitura de palavras com ortografia mais complexa, são 
capazes de ler, por exemplo, palavras como: panela, cama, cenoura, cachorro, 
entre outras. Neste nível, portanto, iniciam a leitura de palavras com vários tipos 
de estrutura silábica. Eles demonstram, por exemplo, habilidades de: 
                    • estabelecer relação entre letras (grafemas) e sons (fonemas); 
                    • ler palavras compostas por sílabas formadas por consoante/vogal 
(sílabas canônicas – CV); 
                    • ler algumas palavras compostas por sílabas formadas por 
consoante/vogal/consoante ou por consoante/consoante/vogal (sílabas não 
canônicas); e 
                    • reconhecer palavras de formação silábica canônica escritas de 
diferentes formas. 
Total de estudantes nesse nível: 21 
 

Nivel 03 -  
Neste nível, os estudantes demonstram que consolidaram a capacidade de ler 
palavras de diferentes tamanhos e padrões silábicos, conseguem ler frases com 
sintaxe simples (sujeito + verbo + objeto) e utilizam algumas estratégias que 
permitem ler textos de curta extensão. As capacidades reveladas neste nível são, 
por exemplo: 
                    • ler palavras compostas por sílabas canônicas e não canônicas (VC, 
VVC, CCV, CCVC, CCVCC); 
                    • identificar o número de sílabas de palavras; 
                    • ler frases de sintaxe simples com apoio de imagens ou ditadas pelo 
aplicador; e 
                    • localizar informações, por meio da leitura silenciosa, em uma frase ou 
em textos curtos (aproximadamente cinco linhas). 
 
Total de estudantes nesse nível: 43 
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Nivel 04 -  
Neste nível, os estudantes leem textos mais extensos (aproximadamente 8 – 10 
linhas), na ordem direta (início, meio e fim), de estrutura sintática simples (sujeito + 
verbo + objeto) e de vocabulário explorado comumente na escola. Nesses textos, 
são capazes de localizar informação, realizar algumas inferências e compreender 
qual é o assunto do texto. São exemplos de habilidades demonstradas pelos 
estudantes deste nível: 
                    • localizar informação explícita em textos curtos ou médios; 
                    • identificar a finalidade de textos de gêneros diversos, como bilhete, 
sumário, convite, cartaz, livro de receita; 
                    • identificar o assunto de um texto médio a partir de leitura individual; e 
                    • fazer inferências simples. 
Total de estudantes nesse nível: 10 

Nivel 05 
 
 - Neste nível, os estudantes demonstram ter alcançado o domínio do sistema de 
escrita e a compreensão do princípio alfabético, apresentando um excelente 
desempenho, tendo em vista as habilidades que definem o Estudante como 
alfabetizado e considerando as que são desejáveis para o fim do segundo ano de 
escolarização. Assim, os estudantes que atingiram este nível já avançaram 
expressivamente no processo de alfabetização e letramento inicial. Para além das 
habilidades dos outros quatro níveis, demonstram, por exemplo:  
                    • compreender textos de diferentes gêneros e de complexidade diversa, 
identificando o assunto principal e localizando informações não evidentes, além de 
fazerem inferências. 
 
Total de estudantes nesse nível: 11 



24 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
ESCOLA CLASSE 415 DE SAMAMBAIATELEFONE: 3901-7809 

TELEFONE: 3901-7809 

    

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa ( 4º ano) 
 
Eixo - Compreensão e interpretação textual 

Habilidades 
H16 - Reconhecer finalidade de contos, crônicas, reportagens, descrições e 
cartazes. 
H23 - Reconhecer recursos textuais e não textuais no suporte a mensagem que o 
texto se propõe transmitir. 
H32 - Inferir efeito de humor em narrativas, tirinhas e histórias em quadrinhos. 
H33 - Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos, poemas, tirinhas e cartas. 
H35 - Inferir informação implícita em propagandas ou tirinhas com ou sem apoio de 
recursos gráficos. 
 
Quantitativo de estudantes com êxito: 31 
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Eixo - Reconhecimento de estratégias de construção textual 

 
Habilidades 
H2 - Identificar assuntos comuns a dois gêneros textuais diferentes. 
H24 - Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, contos, reportagens, 
tirinhas e fragmentos de romance. 
H25 - Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes em fragmentos de 
romances, fábulas, crônicas, artigos de opinião e reportagens. 
H38 - Inferir sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, reportagens e 
tirinhas em relação a seu antecedente. 
H4 - Identificar elementos da narrativa em fábulas, contos, crônicas e reportagens. 
 
Quantitativo de estudantes com êxito: 35 

Eixo - Uso de estratégias de leitura 

 
Habilidades 
H10 - Localizar informação explícita em contos e reportagens. 
H36 - Inferir informações implícitas em fábulas, contos, poemas, tirinhas ou crônicas. 
H41 - Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, de expressões, de 
linguagem verbal não verbal e de pontuação em charges, tirinhas, contos, crônicas e 
fragmentos de romances. 
H42 - Inferir tema, assunto principal e sentido de expressão em poemas, fábulas, 
contos, crônicas, reportagens e tirinhas. 
H7 - Identificar opinião em fábulas, contos, crônicas e reportagens. 
 
Quantitativo de estudantes com êxito: 25 
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Matemática (4º ano) 
 
Eixo - Análise de grandezas e correlação entre medidas e sistema posicional 

Habilidades 
 
H25 - Converter uma quantia, dada na ordem das unidades de real, em seu 
equivalente em moedas. 
H33 - Determinar o resultado da adição de números representados na forma 
decimal, tendo como contexto o sistema monetário. 
H45 - Estimar o comprimento de um objeto a partir de outro, dado como unidade 
padrão de medida. 
H56 - Resolver problemas envolvendo intervalos de tempo em meses, inclusive 
passando pelo final do ano (outubro a janeiro). 
H65 - Resolver problemas que envolvem a conversão entre unidades de medida de 
tempo (minutos em horas, dias em semanas, meses em anos). 
 
Quantitativo de estudantes com êxito: 24 
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Eixo - Aplicação de métodos de resolução de problemas 

Habilidades 
 
H20 - Associar a fração 1⁄4 a uma de suas representações gráficas. 
H21 - Associar um número natural à sua decomposição expressa por extenso. 
H34 - Determinar o resultado da subtração, com recursos à ordem superior, entre 
números naturais de até cinco ordens, utilizando as ideias de retirar e comparar. 
H41 - Determinar, em situação-problema, a adição entre números naturais. 
H66 - Resolver problemas que envolvem a divisão ou a multiplicação de números 
naturais. 
Quantitativo de estudantes com êxito: 38 

 

Eixo - Identificação de informações e leitura de dados 

Habilidades 
 
H19 - Reconhecer quadriláteros em meio a outras figuras planas. 
H2 - Localizar informações, relativas ao maior ou menor elemento, em tabelas ou 
gráficos. 
H27 - Interpretar dados em uma tabela simples. 
H6 - Localizar um ponto ou objeto em uma malha quadriculada ou croqui, a partir de 
duas coordenadas ou duas ou mais referências. 
H7 - Reconhecer a elementos da planificação dentre um conjunto de figuras. 
 
Quantitativo de estudantes com êxito: 41 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

A escola tem como finalidade ser responsável pela formação do indivíduo no que se 

refere à instrução, à mediação do conhecimento numa perspectiva interacionista, aos ganhos 

cognitivos para alcançar o aprendizado, ao seu desenvolvimento intelectual, bem como o social. 

Para isso a escola mobiliza os recursos, as técnicas e os meios necessários. 

Conforme o Currículo em movimento, a escola tem agora novas responsabilidades com 

o aluno, que por mais que sejam questionáveis precisam ser realizadas para a eficiência do 

fazer pedagógico: 

Na sociedade atual 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 crianças e jovens 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. 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. (Currículo em movimento – Pressupostos Teóricos, p.24) 

 

A Escola Classe 415 de Samambaia tem por função social a formação do estudante 

como futuro cidadão crítico, ético, consciente e participativo das questões de relevância à sua 

comunidade e à sociedade. Para isso ressalta-se a importância do auxílio familiar no processo 

de aprendizagem, nas construções, nas descobertas e nas dificuldades encontradas pelo aluno, 

lembrando que essa participação é fundamental para o melhor aproveitamento do aluno e, 

consequentemente, do seu sucesso escolar. Assim se faz função social da escola, também, a 

busca pela família e por sua participação efetiva na vida escolar do aluno. 

A comunidade também está contemplada nesta função, uma vez que a realidade local, 

suas peculiaridades, necessidades e anseios são trazidos para a escola, tanto na forma de 

busca por ajuda quanto nas questões escolares que refletem a problemática da comunidade 

local. Assim sendo, a escola reconhece e considera tais questões ao montar estratégias e 

planejar ações no âmbito escolar. 

Por meio das questões consideradas por esta instituição, pontuamos como ações 

relevantes ao bom aproveitamento escolar e ao alcance de seu objetivo enquanto função social: 
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✓ A acolhida ao aluno atentando para a escuta, o diálogo e o respeito; 

✓ Olhar diferenciado, considerando as especificidades locais da comunidade; 

✓ Proporcionar meios para a aquisição do conhecimento; 

✓ Oportunizar formas de crescimento, despertando o pensar; 

✓ Demonstrar a importância de viver em sociedade, do trabalho coletivo e da ajuda mútua; 

✓ Compartilhar os diferentes conhecimentos, culturas e saberes da comunidade; 

✓ Despertar a consciência do aluno como cidadão na sociedade em que está inserido; 

✓ Orientar para a vida escolar e social; 

✓ Fazer um elo entre a escola e a comunidade local.
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
A Unidade de Ensino tem toda sua prática gerencial embasada na Lei 4.751/12 – Gestão 

Democrática, onde busca proporcionar uma educação justa, igualitária e inclusiva com foco na 

qualificação dos atores do processo. Criando condições para que os alunos desenvolvam suas 

capacidades e aprendam os conteúdos necessários para a vida em sociedade, exercitando 

assim a sua cidadania a partir da compreensão da realidade, para que possa contribuir em sua 

transformação. 

Procura ainda promover um ambiente de trabalho ético e acolhedor, valorizando 

professores e servidores como partes imprescindíveis do processo educacional e que devem 

ser bem assessorados nas suas necessidades administrativas e pedagógicas, para isso 

assegura atendimento através do Supervisor Pedagógico de todas as demandas operacionais 

de acordo com a legislação que os regem e aplicando fidedignamente todos os recursos físicos 

e materiais que advém de verbas do PDDE, PDAF, com a coparticipação do Conselho e a 

Comunidade Escolar. 

Norteia seu fazer pedagógico pelos pressupostos do Currículo em Movimento da 

Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, esta Instituição de 

Ensino adota no seu processo de ensino e aprendizagem concepções que favoreçam a reflexão 

em torno das questões: Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como 

avaliar? onde “a criança é capaz de atribuir significado ao mundo e a si mesma e de manifestar 

comportamento inteligente, social e afetivo, diferente daquele do adulto, mas não inferior” 

(Diretrizes Pedagógicas). 

 A abordagem interacionista concebe a aprendizagem como um fenômeno que se realiza 

na interação com o outro, explicitado nas Diretrizes Pedagógicas: “o indivíduo age com o meio 

de acordo com suas capacidades e com determinadas significações que atribui a cada 

situação”. A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural que fundamenta o 

Currículo em Movimento, diz que o estudante é o centro do processo e seu contexto social, 

econômico e cultural não pode ser desconsiderado, assim a partir dessa interação, o educando 

abre-se para novos conhecimentos, modificando sua forma de agir. 

 Nessa perspectiva, o professor atua como mediador do conhecimento no processo de 

ensino e de aprendizagem, contemplando a contribuição de Vygotsky que traz os dois níveis de 

desenvolvimento: o real e o potencial. No primeiro, o indivíduo é capaz de realizar tarefas com  
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independência, e caracteriza-se pelo desenvolvimento já consolidado. No segundo, o 

indivíduo só é capaz de realizar tarefas com a ajuda do outro, o que denota estar em 

desenvolvimento. O aluno deixa de ser um ser passivo, e passa a construir seu próprio 

conhecimento. Para isso é necessário que se trabalhe algumas habilidades como: desenvolver 

sentimentos de parceria, ter capacidade de contribuição, ser capaz de argumentar, questionar 

com propriedade, propor e contrapor com fundamentação, ser pesquisador e crítico, adotar e 

manter uma postura cordial (cooperativa e construtiva), estar atento ao desenvolvimento do 

trabalho, participar sempre que possível e de forma ordenada, objetivando contribuir ou sanar 

dúvidas. 

Ao estabelecer os papeis dos sujeitos mais próximos do processo de ensino e 

aprendizagem, a escola torna-se um ambiente propício ao desenvolvimento do educando. É 

papel desta Instituição Educacional, proporcionar condições adequadas para interação de todos 

os segmentos da comunidade escolar em prol da aprendizagem e desenvolvimento do aluno 

por intermédio da troca com seus pares e o meio social no qual está inserido, contemplando os 

princípios de integralidade, intersetorialidade, transversalidade, diálogo escola e comunidade, 

trabalho em rede, sabendo-se que quanto mais ricas as interações, mais eficaz será o 

desenvolvimento. 

Portanto, a Instituição vislumbra a formação do cidadão crítico capaz de exercer seus 

direitos e deveres embasados em conhecimentos sistematizados pela escola. Desta forma, 

estarão preparados para o convívio social, contribuindo para a transformação da sociedade. 

 

   
Relação teoria e prática (contextualização) 

Num mundo em constantes transformações, a educação escolar apresenta-se como 

instrumento mediador das relações estabelecidas entre o homem e a sociedade e, como prática 

social, não está dissociada de outras práticas que permeiam igualmente o processo de 

interação humana. 

Repleta de essência política, a educação, forjada no ambiente escolar, proporciona ao 

aluno o desenvolvimento de competências capazes de fazê-lo reinventar o mundo e a si 

mesmo, na busca de uma cidadania eficazmente participativa, focada na valorização e no 

respeito à diversidade. 
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A escola, como lócus de propagação e sistematização do saber construído 

historicamente pela humanidade, nas suas diversas etapas de produção, assume, na 

atualidade, aquilo que a institui como instância articuladora do conhecimento nas suas 

diferentes dimensões. Dito isso, há de se enfatizar o ponto de vista teórico-conceitual a maneira 

como é gerada a educação no cerne de uma sociedade forjada na desigualdade social. 

Quando pensada como ferramenta capaz de libertar o homem das relações de opressão 

e dominação, a educação escolar, no seu fazer pedagógico, tem o compromisso político com a 

formação de sujeitos críticos e reflexivos que, mediante a apropriação do conhecimento, sejam 

capazes de perceberem-se como sujeitos históricos imbuídos de um espírito cada vez mais 

comprometido com a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e inclusiva. 

Ao longo do tempo e em diversos contextos culturais, surgiram diferentes concepções 

acerca do desenvolvimento humano, em decorrência das diferentes visões de sociedade e de 

 homem que sobressaíram em cada contexto sócio-histórico-cultural e que influenciaram 

as práticas pedagógicas adotadas pela escola como detentora do saber institucionalizado. 

Nesse contexto, surgem no campo da educação as vertentes teóricas de viés  

pedagógico incumbidas de pensar as metodologias de ensino aplicadas à aprendizagem 

escolar. No Brasil, merece destaque a “pedagogia revolucionária” de Saviani (2005, p.75) como 

a que melhor representa uma educação emancipatória. Isto é, “deriva de uma concepção que 

articula educação e sociedade e parte da consideração de que a sociedade em que vivemos é 

dividida em classes com interesses opostos”. Pensando como o autor, compreende-se, neste 

momento, que não se deve trabalhar o conhecimento destituído de uma visão “crítico-social dos 

conteúdos”, procurando, na sua contextualização, explicitar as contradições inerentes às 

sociedades capitalistas, como mecanismo de enfretamento das desigualdades sociais. Acredita- 

se, com isso, dar significado real às aprendizagens processadas pelos alunos no interior da sala 

de aula. Na concepção sociogenética e interacionista, Bronfenbrenner e Crouter (1982) afirmam 

ser o desenvolvimento um processo de crescimento e complexificação progressiva das 

estruturas do sujeito. Tal processo é caracterizado pela maturação biológica e pelas interações 

que o sujeito estabelece com os contextos imediatos em que o desenvolvimento ocorre e os 

múltiplos contextos com os quais se relaciona. Ainda sob uma visão sistêmica, Ford e Lerner 

(apud BRANCO & VALSINER, 1999) definem desenvolvimento humano da seguinte maneira: 
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O desenvolvimento humano individual envolve processos de incremento e transformação 

que, através do fluxo de interações entre as características atuais da pessoa e os 

contextos em que está inserida, produzem uma sucessão de mudanças relativamente 

duradouras que elaboram ou aumentam a diversidade das características estruturais e 

funcionais da pessoa e os padrões de suas interações com o ambiente, ao mesmo tempo 

em que mantêm a organização coerente e a unidade estrutural-funcional da pessoa como 

um todo (p. 49). 
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Essa é uma visão mais abrangente, visto que engloba elementos presentes em 

diferentes definições de teóricos, que concebem os fatores de desenvolvimento como 

bidirecionais, e que o princípio ontogenético, que significa o aumento de diferenciação, 

articulação e integração dos vários níveis em que se dão as interações entre a pessoa e o 

contexto social ao longo de seu curso desenvolvimental. Nessa perspectiva, o desenvolvimento 

vai de uma menor diferenciação para uma maior diversidade, flexibilidade e variabilidade. O 

indivíduo participa ativamente desse processo, integrando-se aos contextos interpessoal, 

histórico e cultural com os quais interage e se constrói. Esse novo paradigma de 

desenvolvimento humano, que desponta no cenário de um novo milênio, caracteriza-se por ser 

integrador e contextual. 

A concepção de aprendizagem adotada pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal corrobora com esse paradigma, “em uma perspectiva de construção de 

conhecimento numa relação sócio histórico- interacionista, fundamentada na convicção de que 

os conhecimentos científicos necessitam ser reconstruídos em suas plurideterminações” 

(Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de 9 Anos: Bloco Inicial de Alfabetização, 

2006). A partir desses pressupostos, pode-se dizer que o desenvolvimento humano é um 

processo que se dá desde o nascimento, em ambientes culturalmente organizados e 

socialmente regulados, por meio de interações estabelecidas com parceiros, nas quais cada 

pessoa (adulto ou criança, professor e aluno) desempenha um papel ativo. 

Esses processos interativos, que envolvem um fluxo de comportamentos que são 

interpretados pela ação do outro e por elementos orgânicos, físicos, interacionais, sociais, 

econômicos e ideológicos, integram-se de forma dinâmica e dialética, compondo uma rede 

denominada como Rede de Significações (OLIVEIRA, 1990, 1995; OLIVEIRA & ROSSETTI- 

FERREIRA, 1993). Essa rede estrutura um meio que, a cada situação, “captura e recorta o fluxo 

de comportamentos dos sujeitos, tornando-os significativos naquele contexto, constituindo-se 

como mediadora do desenvolvimento, simultaneamente de cada um e de todos os participantes 

envolvidos” (ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM & SILVA, 2000) 
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Nessa perspectiva, o desenvolvimento deve ser compreendido como um processo 

contínuo, multidimensional e dinâmico, que está sempre em movimento e que ocorre na 

interação dialética que o organismo tem com o ambiente. Simultaneamente, pessoas e redes de 

significações são contínuas e mutuamente transformadas e reestruturadas, canalizadas pelas 

características sociais, físicas e temporais do contexto no qual as interações ocorrem. O 

conhecimento difere do que defende a escola tradicional, por estimular uma forma de pensar 

em que o aluno reconstrói o conhecimento existente, tornando a aprendizagem significativa. 
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6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Prestar à comunidade um serviço educativo de excelência contribuindo para a formação de 

cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como agentes de 

mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, em uma Escola reconhecida pela 

Educação integral humanizada, garantindo o acesso , a permanência com sucesso na escola e o 

desenvolvimento da Educação Integral humanizada, por meio da gestão democrática e inovação 

educacional. 

✓ Objetivo Geral 

Promover uma educação de qualidade que contemple a formação do educando em sua 

integralidade. 

✓ Objetivos Específicos 

• Gerar espaço de ação-reflexão-ação rumo à prática pedagógica eficaz dos docentes 

da instituição; 

• Realizar adaptações curriculares no âmbito da escola, da sala de aula e do aluno com 

necessidades especiais, individualmente; 

• Aprimorar a seleção de procedimentos e instrumentos de avaliação, adequados às 

adaptações curriculares, necessários ao desenvolvimento da Educação Inclusiva; 

• Trabalhar o resgate dos valores morais e culturais; 

• Oportunizar situações que promovam o gosto pela leitura; motivando assim aos alunos 

para que se tornem leitores e escritores proficientes na perspectiva do letramento; 

• Oportunizar um espaço de interação social; fazendo da escola um espaço de 

construção da cidadania e promoção da cultura de paz e de respeito aos direitos 

fundamentais do homem; 

• Inserir a comunidade no contexto escolar; 

• Promover parcerias entre docentes, auxiliares de educação, gestores, pais e alunos; 

• Socializar os saberes, oportunizando a troca de experiências entre os docentes nas 

formações contínuas ocorridas no lócus da escola; 

• Ofertar o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência; 

• Ofertar o serviço especializado de apoio à aprendizagem; 

• Estruturar o Conselho de Segurança e efetivar suas ações; 

• Possibilitar a ação efetiva do Conselho Escolar nos diversos segmentos que lhe 

competem; 
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• Ofertar o serviço de orientação educacional eficaz aos pais, professores e alunos; 

• Oferecer aos alunos passeios pedagógicos e visitas direcionadas para vivência das  

aprendizagens de sala de aula; 

• Oportunizar o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático a partir utilização e 

valorização das experiências do cotidiano dos alunos; 

 

• Associar conteúdos às competências e habilidades propostas pelas Orientações 

Curriculares da Educação Básica/ Ciclos; 

• Administrar os recursos financeiros do PDAF e PDDE utilizando-os de forma idônea 

para melhoria do bem comum; 

• Oferecer suporte pedagógico aos docentes nos momentos de coordenação pedagógica; 

• Oferecer reforço escolar aos alunos com dificuldades pontuais; 

• Avaliar institucionalmente as ações e objetivos desta Proposta Pedagógica; 

• Fortalecer a Educação inclusiva; 

• Ofertar a Educação Integral para o maior número possível de alunos (que estejam 

conforme os requisitos). 
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7.FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS  

"A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e 

aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria." (Paulo Freire) 

 
No contexto da nova ordem mundial e das transformações enfrentadas pela sociedade 

atual a função social da escola mais do que nunca tornou-se objeto de muita reflexão e intensos 

debates por parte de educadores, gestores, pais, alunos, e segmentos organizados da 

sociedade. Sobre isso Libâneo (2004, p. 263) diz que: 

uma escola bem organizada e gerida é aquela que cria e assegura as melhores 

condições organizacionais, operacionais e pedagógico didáticas de desempenho 

profissional dos professores, de modo que seus alunos tenham efetivas possibilidades de 

serem bem sucedidas em suas aprendizagens. 

 

Com essa visão, as escolas, os governos e outros órgãos responsáveis pelo 

gerenciamento do sistema educacional vêm mostrando, significativa preocupação com a 

elaboração de seus projetos políticos-pedagógicos. Contudo, apesar da relevância que essa 

preocupação expressa, percebe-se que nem sempre tais iniciativas indicam que as mudanças 

no setor educacional, dependentes, fundamentalmente de vontade política dos grupos 

responsáveis por ela, possam efetivamente acontecer. 

É importante e necessário que a escola construa a sua Proposta Pedagógica e isso têm 

sido enfatizado diuturnamente pela literatura pedagógica recente, que demonstra-se 

preocupada, com a democratização dos espaços escolares e a articulação da unidade de 

ensino com os demais segmentos da sociedade. Estudos de muitos pesquisadores, têm 

apresentado contribuições nesse sentido. 

Percebendo a importância das reflexões citadas aqui, a presente PP buscará ater-se mais 

na importância do projeto político-pedagógico em relação ao trabalho escolar, considerando a 

necessidade de sua articulação com as estratégias de planejamento das atividades cotidianas 

da escola. 

Veiga (1998, p. 1) afirma que: 

 
A escola é lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto educativo, uma vez 

que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus alunos. Nessa 

perspectiva, é fundamental que ela assuma suas responsabilidades, sem esperar que 

suas esferas administrativas superiores tomem essa iniciativa, mas que lhe dêem as 
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condições necessárias para levá-la adiante. Para tanto, é importante que se fortaleçam 

as relações entre escola e sistema de ensino. 

Assim pode-se dizer que a Proposta Pedagógica deve ser esse instrumento que permitirá 

a escola prever e traçar um plano de ensino pedagógico capaz de atender as suas realidades. 

Gadotti (2001, p. 35) enfatiza que, 

 
nunca o discurso da autonomia, cidadania e participação no espaço escolar ganhou tanta 

força. (...) essa preocupação tem-se traduzido, sobretudo pela reivindicação de um 

Projeto político-pedagógico próprio de cada escola. 

 

Por isso a Proposta Pedagógica deve retratar a realidade e o cotidiano da escola, bem 

como a prática real dos atores do processo educativo, fazendo uma análise fidedigna das 

características organizacionais da escola, da realidade onde está inserida e desse modo 

colaborando os movimentos de elaboração da PP que devem dialogar permanentemente com o 

cotidiano e nele intervir, transformando-o. 

Vasconcellos (2002, p. 60) reforça ainda que: 

 
O planejamento pauta-se na compreensão das finalidades do planejamento para 

provocar mudanças na realidade, ou seja, o planejamento como transformação da 

realidade, re-significação do trabalho, intencionalidade da ação, coerência nas práticas 

educativas, integrando e mobilizando o coletivo [...] para enfrentar conflitos e 

contradições. 

 

As pessoas planejam suas ações diariamente no sentido de tomar decisões. A 

estruturação entre o planejamento de ensino e a articulação de sua prática em sala de aula 

trazem ações teórico-metodológico que fundamentam o processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme Vasconcellos (2002, p. 61) “planejar é elaborar um plano de mediação, da 

intervenção da realidade, aliado à exigência, decorrente de sua intencionalidade, de colocação 

deste plano em prática”. 

Quando articula tais demandas, a Proposta Pedagógica necessita escutar o que a prática 

dos sujeitos que o constroem tem a dizer, ao mesmo tempo em que deve amadurecer neles a 

ideia de que o principio de autonomia implica o compromisso em decidir e assumir ações 

coletivas no âmbito escolar. Com essa visão, o presente PP contempla sua elaboração 

fundamentada em um referencial teórico consistente e respaldado na pesquisa das práticas 
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desenvolvidas pela escola, não deixando de observar a participação coletiva em todo o 

processo. 

      7.1 Currículo 

O debate com a comunidade escolar contribuiu para o fortalecimento de ações 

vinculadas ao embasamento de conhecimentos concretos sobre a escola e suas concepções 

(enquanto espaço social, cultural, observação, reflexão, conflitos, debates, fazer pedagógico, 

dinamicidade, entre outros aspectos). 

Nesse contexto, o currículo vem subsidiar as ações que cooperam para a formação 

humana, com múltiplas dimensões constitutivas, imprimindo uma identidade à escola e os seus 

participantes. Nessa mesma lógica, percebe-se, que o conhecimento trabalhado no ambiente 

escolar extrapola os limites de seus muros, uma vez que impulsiona o movimento dialético de 

(re)criação. Para tanto, 

o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação; entre 
o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos alunos; entre a teoria (idéias, 
suposições e aspirações) e a prática possível, dadas determinadas condições. (Gimeno 
Sacristán) 

 

Sendo assim, quando falamos de currículo, estamos nos referindo ao complexo 

processo sociocultural que fez da escola um dos mais importantes meios dos conhecimentos 

produzidos pela humanidade. Portanto, discutir o currículo é debater uma perspectiva de 

mundo, de interação, de reciprocidade, de dialogicidade, de inovação, de organização do 

trabalho pedagógico e muito mais. 

Nesse processo dinâmico e dialético, novos saberes e experiências são considerados na 
relação com os conhecimentos produzidos pelas ciências, sendo educandos e 
educadores protagonistas na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos processos de 
ensinar, aprender, pesquisar e avaliar na educação básica, tendo o Currículo como 

referência.(Currículo em Movimento, p.16) 

 

 
Conforme os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento, o currículo deverá ser 

trabalhado, vivenciado, materializado a partir do rompimento com práticas conservadoras, onde 

o currículo é visto de forma fragmentada, pondo o conhecimento, também de forma 

fragmentada e desvinculada da função social da escola; é preciso um novo olhar, uma nova 

concepção de ensinar, de avaliar e de aprendizagem, reinventando o processo de construção 

do conhecimento e de educação contextualizada. 

Pensar um Currículo que possibilite questionamentos das práticas pedagógicas e, 

consequentemente da transmissão de saberes e reprodução de conteúdos, e se preocupar com 
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o ensino como forma de transformar a prática existente, é permitir um Currículo como 

emancipação e libertação (perspectiva da Teoria Crítica) e também permitir mudanças de 

paradigmas, superação de verdades “absolutas” (perspectivas das Teorias Pós-Críticas). 

Currículo como construção de identidades, onde se abra um leque para compreender o “ para 

quem” se constrói – preocupação com a formação de identidades. 

Há, dessa forma, um elo com a concepção de Educação Integral; ou seja, esse 

currículo precisa estar intrinsicamente pautado numa educação onde se possa perceber o aluno 

na sua integralidade “(ampliação de tempos, espaços e de oportunidades); o aluno precisa estar 

inserido num ambiente que proporcione a interação entre sociedade e escola”. (Currículo em 

Movimento, p. 23) 

Para tanto, a proposta da SEDF de educação integral fundamenta-se através dos 

referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica (formação dos sujeitos a partir das relações sociais 

e a importância dos mesmos na construção da sua história de vida e da sua realidade) e da 

Psicologia Histórico-Cultural (preocupa-se com o processo de aprendizagem, do 

“desenvolvimento do psiquismo” e o fortalecimento na interação com o outro para que aja uma 

efetiva aprendizagem de forma significativa). 

 
    7.2 Avaliação 

É importante transformar o pensamento tradicionalista a respeito de atitudes e 

processos avaliativos. Um enfoque tão divergente, muitas vezes, tão complexo, e 

simplesmente, o feedback de todo o trabalho pedagógico, onde realmente acontece a 

aprendizagem. 

Falar sobre avaliação é muito polêmico, e isso não seria diferente na EC 415, quando 

nos reunimos, em vários momentos, para discutirmos e superarmos a visão que tínhamos e o 

que as Diretrizes de Avaliação Educacional propunham para o triênio 2014-2016. Alguns 

questionamentos foram levantados, discussões acirradas e conflitos foram dando lugar à 

coerência, à aprendizagem, ao acreditar no processo avaliativo. É bastante significativo quando 

se ouve um professor responder ao seguinte questionamento: 

Como você avalia a sua prática? E o seu aluno, realmente está aprendendo com o 

instrumento avaliativo que você vem utilizando? E, simplesmente ouvir a seguinte 

resposta: “Depois de tantas discussões e vocês mostrando pra gente que os 

resultados realmente acontecem, fui me convencendo que vale a pena acreditar em 
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utilizar outros instrumentos avaliativos; mas ainda estou sentindo dificuldades”. 

(resposta dada por uma professora da EC 415). 

 
Jussara Hoffmann em seu livro Avaliação Mediadora (2006,p. 11) exemplifica: 

 
que muitos fatores dificultam a superação da prática tradicional, já tão criticada, mas, 
dentre muitos, desponta sobremaneira a crença dos educadores de todos os níveis de 
ensino na manutenção da ação avaliativa classificatória como garantia de um ensino de 
qualidade, que resguarde um saber competente dos alunos. 

 

É importante frisar que discutir avaliação sem uma fundamentação, sem um alicerce 

pedagógico, bem como sem a leitura de referenciais (Diretrizes de Avaliação, Diretrizes 

nacionais de avaliação e outros pressupostos) torna-se muito complexa a inserção de novos 

instrumentos que possam obter uma melhoria significativa com bom êxito para uma educação 

de qualidade. Visto isso, são as tentativas em mudar ou inserir novos instrumentos avaliativos 

na prática de professores que, muitas vezes, não possuem um embasamento para essa 

inserção; daí, acabam por abandonar, durante o processo, essas “novas” formas de avaliar. 

7.3 Ensino e Aprendizagem 

Falar de currículo, de avaliação, é também, obrigatoriamente discorrer sobre ensino e 

aprendizagem; não se permite desvinculá-los. Mas não se pode aprender sem ensinar? Como 

então pode haver aprendizagem sem existir o ensino? 

São questionamentos meio complexos para se obter retornos de respostas sem ao 

certo se perceber que é necessário: 

garantir aos estudantes o direito às aprendizagens implica em um investimento 

sustentado nos princípios da ética e da responsabilidade, que incide também na 

formação de uma sociedade mais justa e mais desenvolvida nos aspectos sociais, 

culturais e econômicos. (Currículo em Movimento – Pressupostos teóricos, p.09) 

Ao mesmo tempo, considera-se também que é importante se questionar nesse 

processo (citação anterior): qual é o papel da escola na concepção de ensino e de 

aprendizagem? Como deve esta ser considerada? Qual o papel do professor? 

É importante que a escola faça essa interação, que consiga unir esses dois elementos 

(ensino e aprendizagem) que permita buscar um objetivo comum: dinamizar de forma 

significativa a aprendizagem para haver motivação do professor para orientar os alunos na 

concepção de sujeito consciente, ativo e autônomo. Então, todo ato educativo tem necessidade 

de interesses dos sujeitos participantes do processo, e, para que haja a produção do 

conhecimento é preciso compreender que ensino-aprendizagem se dá na relação com o outro, 
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na interação da realidade no seu contexto de vida.“ A aprendizagem pode ser definida como 

uma manifestação sistemática do comportamento, por efeito da prática ou da experiência, com 

um sentido de progressiva adaptação ou ajustamento”. (Campos, 1986, p. 30) 

Há inúmeras possibilidades de definições sobre ensino-aprendizagem, entretanto é 

perceptível que vários fatores influenciam essa aprendizagem: condições físicas do aluno 

(doenças, estresse, maturação); condições psicológicas (o aluno precisa está motivado para 

aprender); condições ambientais (um ambiente adequado em se tratando de temperatura, 

iluminação, ventilação agradável); e condições sociais (o contexto social – competição “com 

moderação e coerência” e a cooperação “ trabalho conjunto e interativo), elementos que 

favorecem a aprendizagem significativa. Vale destacar que na EC 415, essas condições, muitas 

vezes não fazem parte do dia-a-dia do aluno para que aja essa aprendizagem de forma efetiva 

(um dos fatores, são principalmente as condições ambientais – salas de aula muito quente, no 

verão; ou que chove por demais – dentro das salas, no inverno), não propiciando um ambiente 

favorável para a aprendizagem. 

O meio escolar deve ser um lugar que propicie determinadas condições que facilitem o 

crescimento, sem prejuízo dos contatos com o meio social externo. Há dois pressupostos 

de partida: primeiro, é que a escola tem como finalidade inerente à transmissão do saber 

e, portanto, requer-se a sala de aula, o professor, o material de ensino, enfim, o conjunto 

das condições que garantam o acesso aos conteúdo; segundo, que a aprendizagem deve 

ser ativa e, para tanto, supõe-se um meio estimulante. (Lane e Codo,1993, p. 32). 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
A estrutura pedagógica desta escola acontece em conformidade com as Portarias nº 

561 de 28 de dezembro de 2017, 562 de 28 de dezembro de 2017 com as Diretrizes 

Pedagógicas da SEDF vigentes, e está dividida nos espaços de regência e coordenação 

pedagógica. 

A regência refere-se ao período efetivo de trabalho do professor com a turma e 

acontece numa carga horária de 25 horas semanais. 

A coordenação pedagógica refere-se ao período de estruturação do trabalho 

pedagógico (em 15 horas semanais): atendimento a alunos em reforço escolar, atendimento às 

famílias, formação continuada do docente, planejamento, implementação e avaliação desta 

Proposta, com foco na qualidade da práxis pedagógica. Para tanto, o suporte e 

acompanhamento pedagógico acontece na figura do Supervisor Pedagógico em articulação 

com o Serviço de Orientação Educacional, Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, 

Sala de Leitura, Coordenação Pedagógica do ensino regular, educação de tempo integral e 

Gestão Escolar. 

Nos momentos de coordenação pedagógica, há um cronograma a ser desenvolvido 

semanalmente. Para cada dia da semana, existe um planejamento sistematizado a ser seguido: 

coordenação por ano/série para estudo das Orientações Curriculares e planejamento das aulas; 

atendimento ao aluno com dificuldade de aprendizagem em reforço escolar/projeto interventivo; 

coordenação coletiva semanalmente com todo o grupo de docentes e equipe pedagógica; 

coordenação individual. 

Como suporte aos Ciclos I e II, ( Educação Infantil, 1ºs aos 5ºs anos ), a CRE/UNIEB 

promove Fóruns de Coordenadores para aprimoramento, discussões, trocas de experiências, 

estudos sistematizados para formação continuada, suporte aos coordenadores no exercício de 

suas funções pedagógicas, construção, acompanhamento e avaliação dos projetos 

interventivos, entre outras atividades. 

O acompanhamento e atendimento nesta escola é feito pela UNIEB. Esse atendimento 

se dá também por meio de visitas semanais dos articuladores à escola, como em momentos de 

formação continuada e, eventualmente, Conselhos de Classe, também cumpre papel junto aos 

docentes nos momentos de Oficinas Pedagógicas realizadas em pólos, onde o professor é 

instrumentalizado para o trabalho prático em sala de aula. É por meio da UNIEB que 
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acontecem a socialização de dados e reflexão do trabalho pedagógico desenvolvido nas 

Instituições que atendem essas modalidades de ensino. 

A Unidade Regional de Educação Básica oferece subsídios ao trabalho pedagógico 

como um todo, por meio da Coordenação Intermediária, contemplando os projetos e ações: 

Projeto Interventivo; Sala de Leitura e livro didático, Serviço de Apoio Especializado à 

Aprendizagem, Orientação Educacional, Ensino Especial; suporte e organização das Avaliações 

Externas (Saeb, SipaeDF, Avaliação Diagnóstica e este ano a Avaliação de Acompanhamento), 

Plenarinha da Educação Infantil, Jornada Pedagógica, Dia letivo temático, Circuito de Ciência, 

Detran nas Escolas, Programa Novo Mais Educação/Educação de Tempo Integral, Programa 

Mais Alfabetização, implementado em 2018, Projeto de Transição, Programa Água 

 Uma Agenda para a Vida, Semana de Educação para a Vida, Semana de 

conscientização e Promoção da Educação Inclusiva, Semana de Conscientização do Uso 

Sustentável da Água, Dia Nacional de luta das Pessoas com Deficiência, Programa Saúde na 

Escola em parceria  com o Posto de Saúde nº 02 com atendimento dentário através de 

palestras, aplicação de flúor e encaminhamento para atendimento no posto de saúde para 

tratamento odontológico, Educação Patrimonial e Jesan Kids. 

Para a formação continuada dos docentes e profissionais da educação, a Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE) oferece uma gama de cursos de curta, 

média e longa duração, os interessados, com a anuência da chefia imediata, podem cursá-los. 

Nesta escola, os profissionais da educação demonstram interesse na participação dos mesmos, 

havendo um incentivo da gestão para adesão nestes cursos. 

Todas essas ações acima descritas partem do Nível Central da SEDF, em forma de 

Políticas Públicas de Educação, em consonância com o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). No entanto algumas dessas ações não serão realiazadas devido a pandemia. 

 
8.1 Organização Escolar 

 
“O currículo é a sistematização do processo educativo. É por meio dele que determinados 

fins são ou não alcançados, que o aluno aprende conteúdos, adquire habilidades, escolhe 

e adota valores e integra novas formas de comportamento ao seu repertório de 

condutas.” (Neto, 2002). 

E nesta perspectiva esta Unidade de Ensino organiza-se em ciclos estando pautada no 

Currículo em Movimento e atendendo crianças do Primeiro e Segundo Ciclos ( Educação 
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Infantil e Ensino Fundamental – séries iniciais), Bloco I – Bloco Inicial de Alfabetização –  e 

Bloco II – 4º e 5º anos, Educação Infantil e Educação de Tempo Integral. 

O conteúdo programático está organizado de modo a permitir ao aluno vivenciar 

situações que propiciem a construção de conceitos cada vez mais abrangentes. 

O processo de ensino e aprendizagem visa possibilitar o desenvolvimento de 

competências e habilidades a partir das diversas áreas do conhecimento. 

A organização curricular está fundamentada em dois grandes pilares: o 

desenvolvimento pessoal e social (o crescimento individual acontece pela interação e mútua 

influência) e ampliação do universo cultural (as crianças são criadoras de cultura, por isso a 

importância da valorização do saber que as crianças trazem). 

8.2 Organização dos tempos e espaços 
 

A implantação de ciclos demandou uma reorganização dos tempos e espaços escolares 

visando superar a forma como vinham sendo concebidos e trabalhados os conhecimentos ao 

longo do tempo, ou seja, em uma dimensão quantitativa, fragmentada e linear. 

“Na escola encontramos a dimensão de tempo expressa na organização: cinco horas 

de aula; tempo para a recreação; tempo para a leitura; tempo para a alimentação escolar” 

(Organização do trabalho pedagógico na escola). 

Quanto ao espaço escolar, este precisa ser compreendido para além “de um continente 

planificado a partir de pressupostos exclusivamente formais no qual se situam os atores que 

intervêm no processo de ensino-aprendizagem para executar um repertório de ações.” 

(ESCOLANO, 2001. p. 26). Fatores que resultam em uma escola com possibilidades de 

promover a aprendizagem de todos os sujeitos. 

Para garantir a qualidade do trabalho coletivo, faz se necessário o compromisso com a 

coordenação pedagógica semanal, espaço-tempo privilegiado de formação continuada, de 

estudo, planejamento, discussão, avaliação do trabalho pedagógico que permitirá os avanços 

esperados. 

8.3 Relação escola-comunidade 

Com relação à família, o trabalho realizado consiste em direcionar, orientar, informar e 

apoiar para conduzir a criança em sua plenitude a partir do contexto familiar e social em outros 

âmbitos que não somente o escolar. Esse suporte inclui ainda o esclarecimento de leis e 

direitos voltados à qualidade de vida do educando. 
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8.4 Atuação da EEAA 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) constitui-se em um serviço de 

suporte técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com 

formação em Pedagogia e Psicologia Escolar. Esse serviço tem por objetivo a promoção da 

melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de ações 

institucionais, preventivas e interventivas, compreendidas como o desenvolvimento de um 

trabalho que promova a reflexão e a conscientização das funções, papéis e responsabilidades 

dos sujeitos que atuam, de forma relacional, no cotidiano da escola. 

O trabalho dos profissionais que compõem a EEAA é regido pela Orientação Pedagógica 

(OP) do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, que apresenta e aprofunda os 

subsídios técnicos, teóricos, legais, operacionais e metodológicos que definem esse serviço. 

Além dos subsídios elencados em tal OP, a EEAA também se baseia no diagnóstico das 

necessidades da escola em que cada equipe trabalha. 

Para alcançar o objetivo de promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem na Escola Classe 415, a equipe que nela atua estabeleceu os seguintes 

objetivos específicos (advindos da necessidade da escola): 

8.4.1 Realizar constante reconhecimento do contexto escolar, buscando reflexão 

acerca das implicações desse contexto sobre a aprendizagem; 

8.4.2 Contribuir na elaboração e na implementação do Projeto Político 

Pedagógico da escola, como forma de diagnosticar as necessidades, buscando 

fomentar o trabalho colaborativo; 

8.4.3 Investigar e intervir sobre as influências do clima escolar na aprendizagem; 

8.4.4 Trabalhar em conjunto com professores e coordenação pedagógica na 

construção de intervenções didático-metodológicas, assessorando o processo de 

ensino-aprendizagem; 

8.4.5 Realizar intervenções diretas e indiretas com os estudantes em dificuldades 

de aprendizagem; 

8.4.6 Promover avaliações mediadas junto aos estudantes que apresentem 

necessidade educacional especial, visando contemplar as adequações 

necessárias a cada um na estratégia de matrícula; 

8.4.7 Contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos profissionais de 

educação através de estudos e reuniões coletivas nos momentos reservados a esse fim; 
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8.4.8 Implementar grupo de reflexão com estudantes defasados, visando 

fortalecer melhores condições subjetivas para o aprendizado. Esse objetivo decorre do 

diagnóstico de que há na escola 34 estudantes com dois ou três anos de defasagem, 

conforme gráfico abaixo: 

 

 
8.5 Atuação do SOE 

A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da unidade educacional e 

da comunidade escolar onde atua, sendo norteado pela portaria nº 445 de dezembro de 2016 

na identificação, na prevenção e na superação dos conflitos, colaborando para o 

desenvolvimento do aluno, tendo como pressupostos o respeito à pluralidade, à liberdade de 

expressão, à orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização do aluno como 

ser integral. A Orientação Educacional, conforme o artigo 26 do Regimento Escolar, “integra-se 

ao trabalho pedagógico da instituição educacional e da comunidade escolar na identificação, 

prevenção e superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno”. Tem 

como pressuposto o respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à 

democracia da participação e a valorização do aluno como ser integral. 

O Orientador Educacional é o agente de ligação entre os elos da comunidade escolar. 

Seu olhar está direcionado ao sucesso do aluno em todos os âmbitos educacionais, seja com 

relação às dificuldades de aprendizagem ou com relação a problemas com disciplina. Nesta 

Instituição Educacional, a Orientadora oferta suporte às turmas e alunos com dificuldades de 

disciplina e/ou relacionamento. Se esta dificuldade ocorre por causa de uma estrutura familiar 

faz os encaminhamentos para profissionais da saúde especializados e demais entidades que 
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possa ofertar algum suporte como: Conselho Tutelar, MPU, Vara da Familia, Cras, 

Creas, Redes Colaborativas . 

O Serviço de Orientação Educacional está presente em todas as instâncias 

educacionais desta Instituição, e busca alternativas para que o bom funcionamento de 

todos os setores educacionais ocorra com eficácia. É também o SOE que desenvolve 

projeto de integração família-escola, e trata, uma vez por mês em sessão coletiva de 

temáticas como: saúde, educação sexual, prevenção ao uso indevido de drogas, meio 

ambiente, ética, cidadania, cultura de paz e outros priorizados por esta Instituição, como 

organização domiciliar de estudos para o aluno, prevenção e tratamento da indisciplina, 

limites, relacionamentos, e outros afins. 

A Unidade de Ensino desenvolve seu trabalho pedagógico como um todo, e sob 

orientação da Coordenação Intermediária, contemplando na sua práxis pedagógica,  os 

seguintes projetos e ações propostos pela SEDF: Projeto Interventivo; Biblioteca e livro 

didático, Provas Institucionais (Provas SAEB e Avaliação Diagnóstica), Plenarinha da 

Educação Infantil,  Dia letivo temático, Festic, Projeto de Transição, Semana de Educação 

para a Vida, Semana de conscientização e Promoção da Educação Inclusiva, Semana de 

Conscientização do Uso Sustentável da Água, Dia Nacional de luta das Pessoas com 

Deficiência, Programa Saúde na  

Escola em parceria com o Posto de Saúde nº 02 com atendimento dentário através de 

palestras, aplicação de flúor, encaminhamento para atendimento no posto de saúde quando 

há necessidade de um tratamento odontológico e ações de combate a dengue. 

 Em nossa organização pedagógica temos a observância nos princípios da Educação 

Integral (Diretrizes Pedagógica para a Organização Escolar do 2º ciclo Pag.15) para organizar, 

planejar e executar as ações que são previstos para a Rede de ensino do Distrito Federal. 

 

Princípios:  

• Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá 

garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, 

considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. 

• Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da educação 

pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade. Na Educação Integral é 

necessária a transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes 



50 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
ESCOLA CLASSE 415 DE SAMAMBAIATELEFONE: 3901-7809 

TELEFONE: 3901-7809 

    

 

comunitários como sendo do mundo e da vida. 

• Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como 

um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente escolar e 

pode 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 lugares e atores. 

  •Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, 

adolescentes e jovens. 

Nesse sentido, a educação integral instituída de acordo com os princípios da SEEDF, 

construída dentro de um tempo ampliado e organizado para atender as necessidades da criança 

e do adolescente, será desenvolvida a partir da tomada de consciência da importância de se 

articular uma parceria entre o Estado e a sociedade civil, na busca por uma escola pública de 

qualidade formadora de cidadãos, visando o desenvolvimento integral dos indivíduos envolvidos 

neste processo.  

 
 

9. PLANOS DE AÇÃO COMO CONSTRUÇÕES COLETIVAS (OBJETIVOS, METAS E 
AÇÕES) 

9.1 C- PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – 2020 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIA 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

 

PÚBLICO 

 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
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• Realizar 

Coordenações 

coletivas 

voltadas para o 
estudo e 

reflexão das 

questões 

pedagógicas; 

• Orientar e 

coordenar a 

participação 

docente na 
elaboração e 

execução de 

projetos que 
propiciem a 

melhor 

aprendizagem 

dos alunos; 

•    Proporcionar a 

reflexão sobre os 

resultados das 

avaliações 
nacionais, 

regionais e locais 

a fim de torná-las 
instrumentos de 

melhoria da 

prática 

pedagógica; 

• Participar da 

elaboração, da 

implementação 

do 
acompanhame

nto e da 

avaliação dos 
Reagrupament

os e do Projeto 

Interventivo, a 
fim de auxiliar 

as intervenções 

do professor 
nas 

aprendizagens; 

 

• Integrar os 

diversos 

projetos da 
escola, 

voltando-os 

para uma 
prática 

pedagógica 

coletiva. 

• Incentivar a 

participação 
dos professores 

nas oficinas, 

palestras e 
demais 

atividades 
voltadas para a 

formação 

continuada. 

• Compreender o 

• Participação 

nos conselhos 

de classe, 

sugerindo as 
intervenções e 

encaminhame

ntos 
necessários; 

• Viabilizar aos 

alunos o 

reagrupament

o bimestral 
(interclasse e 

intraclasse) 

e/ou projeto 
interventivo. 

Além do 

atendimento 
dos ANEE 

pelos serviços 

afins; 

• Participação 

no Projeto 
Plenarinha, 

para a 

Educação 
Infantil e 1º 

ano; 

• Organização 

de momentos 

culturais, 

eventos e 

atividades: 

festa Junina, 
festa da 

Família; dia 

das Crianças; 
dia da 

Consciência 

Negra; 
Plenarinha; 

Semana da 

Conscientizaç
ão do uso 

sustentável da 

água; Dias 
letivos 

temáticos, 

FESTIC, chá 
literário; 

• Organização 

de saídas de 

campo com 

fins 
pedagógicos; 

• Promoção de 

estudos 
dirigidos na 

coordenação 
pedagógica, 

com vistas ao 

aprimorament
o do trabalho 

pedagógico, 

tendo como 
instrumentos 

norteadores: a 

proposta 
pedagógica da 

SEEDF, o 

Currículo em 
Movimento e 

• Professores, 

gestoras, 
coordenadoras, 

supervisora, apoio 

pedagógico, 
professoras 

readaptadas, 

SEEAA, 
CreSam/Unieb e 

comunidade. 

• Estudantes, 

professores, 

ESV, gestoras e 

equipe 

pedagógica. 

• Fevereiro a 

Novembro de 

2020. 

• Durante todo o 

processo. 
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estudante de  
forma integral, 

buscando 

identificar suas 
necessidades 

de 

desenvolvimen
to no nível 

físico, 

emocional, 
social e 

cultural. 

• Acolher as 

diferenças, 

reconhecendo 
que cada 

estudante é 

único, aprende 
de uma forma 

diferente e vive 

em contexto 

próprio. 

• Esclarecer os 

objetivos da 

VII Plenarinha, 

bem como sua 
proposta 

temática, 

justificativa e 

sugestões de 

atividades, 

leituras e 

videos; 

 

 

 

• Incentivar projetos 

que envolvam autoestima, 

identidade, entre outros; 

• Orientar os 

professores em ações das 

Semanas temáticas da 

SEDF; 

• Promover junto a 

Orientação Educacional e 
EEAA, ações que 

envolvam valores, 

inclusão e aprendizagens. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

literaturas 
afins; 

• Realização de 

Oficina 
Pedagógica 

sobre a 

hipótese da 
escrita, 

orientando os 

professores 
quanto à 

aplicação do 

teste de escrita 

e sua análise. 
• Orientação e 

acompanhame

nto acerca do 

preenchiment
o dos RAVs 

(relatórios 
avaliativos); 

• Planejament
o de rotinas 
do trabalho 
pedagógico. 
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9.2 Conselho escolar 

O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no 

interior de uma escola. É formado pela representação de todos os segmentos que compõem a 

comunidade escolar, como: alunos, professores, pais ou responsáveis e carreira assistência.  

 Cada Conselho Escolar tem suas ações respaldadas através do seu próprio Estatuto, que 

normatiza a quantidade de membros, formas de convocação para as reuniões ordinárias e 

extraordinárias, como é realizado o processo de renovação dos conselheiros, dentre outros 

assuntos que competem a essa instância, sendo o desta Unidade de Ensino em conformidade 

com a Lei 4751/12 da Gestão Democrática. 

       Em abril de 2017 aconteceu a eleição do Conselho Escolar para o triênio (2017 a 2020),      

onde foram eleitos, em eleição direta os seguintes membros, para assessorar e fiscalizar todas 

as ações da Unidade Escolar. 

Em 2017 aconteceu a eleição do Conselho Escolar sendo eleito os seguintes membros, que 

assessora e fiscaliza todas as ações da Unidade Escolar. 

Membro Nato: Vera Leude da Silva Lima 
 

       •Carreira Magistério – Professores: Maria Vanete da Silva 

                                                     Márcia Aparecida de Lima 

• Carreira Assistência à Educação: Selzira Silva dos Santos 
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Janete Rodrigues Soares 

• Segmento Pais: Maria Andrade de Sousa 

Veranilde da Silva Lima 

• Segmento Aluno: Brenda da Silva Pereira 

Vitória Mota de Sousa 

O conselho estava previsto uma eleição para novo pleito em abril, no entanto 

ainda não foi possível devido a pandemia, o conselho anterior ainda continua em 

exercício até a validação por meio de uma nova eleição. 

                         
9.3 Equipes dos Serviços Especializados (EEAA) 

 

ESCOLA CLASSE 415 

PEDAGOGA: MARIÁ VIVIANE SOUZA PEREIRA   (2020 – Débora Perugino)                                                       

PSICÓLOGA: LISA CARLA DE OLIVEIRA 

PLANO DE AÇÃO 2020 

O presente documento tem o objetivo de subsidiar o trabalho da Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem - EEAA no âmbito da Escola Classe 415, situada em Samambaia, no ano 

de 2020. O trabalho deve contemplar ações que estejam de acordo com as dimensões 

“Mapeamento Institucional, assessoria ao trabalho coletivo e Acompanhamento do processo de 

ensino-aprendizagem”. Tais ações devem ser revistas semestralmente e modificadas, sempre 

que necessário. Este documento foi atualizado pela psicóloga e pela pedagoga desta Instituição 

Escolar em abril de 2020.  O planejamento do mesmo ocorreu após análise das demandas e do 

trabalho da EEAA decorrido nos anos anteriores, assim como as já observadas no ano corrente. 

1ª DIMENSÃO: MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO METAS AÇÕES REGISTRO 
RESPONSÁ

VEIS 

CRONOGRA

MA 

Conhecer o 

contexto e a 

dinâmica da 

escola em seus 

aspectos físico, 

- (Re) Conhecer a 

estrutura física 

disponível para o 

trabalho a ser 

desenvolvido pela 

 Fazer o reconhecimento dos 

espaços físicos disponíveis e 

de sua utilização, bem como 

dos materiais didático-

pedagógicos 

Relatório de espaços 

e materiais 

disponíveis para 

utilização 

 

 

 

 

EEAA 

- 1º bimestre 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
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organizacional e 

político, 

buscando 

reflexões sobre a 

prática escolar e 

suas implicações 

no processo de 

escolarização. 

EEAA 

 

disponibilizados para o uso 

escolar 

 

Conhecer o 

contexto e a 

dinâmica da 

escola em seus 

aspectos físico, 

organizacional e 

político, buscando 

reflexões sobre a 

prática escolar e 

suas implicações 

no processo de 

escolarização. 

- (Re) Conhecer a 

estrutura física 

disponível para o 

trabalho a ser 

desenvolvido pela 

EEAA 

 

 Fazer o reconhecimento dos 

espaços físicos disponíveis e 

de sua utilização, bem como 

dos materiais didático-

pedagógicos 

disponibilizados para o uso 

escolar 

Relatório de espaços 

e materiais 

disponíveis para 

utilização 

 

 

 

 

 

EEAA 

- 1º bimestre 

- Compreender a 

estrutura 

organizacional e 

política da escola: 

as relações e a 

dinâmica da gestão 

escolar, da 

coordenação 

pedagógica, 

serviços 

administrativos e  

assistenciais, as 

mudanças de 

pessoal e seu 

impacto no 

desenvolvimento 

do trabalho escolar. 

 

Leitura e análise dos 

documentos e projetos 

desenvolvidos na escola 

  

 

 

Relatório sobre 

principal dificuldade 

encontrada 

 

 

-  No início do 

ano letivo  

 

 

 

 

 

- No início do 

ano letivo e 

sempre que 

houver 

mudanças nas 

turmas 

 

 

 

- 1º bimestre 

Diálogo contínuo entre as 

profissionais da equipe sobre 

suas percepções sobre a 

escola  

 Conhecer e analisar  listas 

de distribuição das turmas e 

de alunos em avaliação pelo 

EEAA  

 Analisar o desempenho 

geral das turmas, buscando 

estratégias para intervir nas 

dificuldades no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 - Identificar as 

tendências 

educacionais, as 

rotinas pedagógicas 

e as concepções 

sobre o ensino e 

sobre o 

desenvolvimento 

infantil.  

Participação das 

coordenações coletivas e 

seriadas 

 

 

 

 

EEAA 

Semanalmente e 

quinzenalmente 

Realizar escutas  com as 

professoras nos Conselhos 

de Classe, de forma 

integrada, na busca por 

intervenções e soluções para 

as questões apontadas. 

Registro em ata do 

Conselho de Classe  

Registro em ROA 

(documento interno 

do SEAA) 

2°  bimestre 

Orientar Solicitação de 

encaminhamento de 

estudantes à EEAA, uma vez 

que as intervenções pensadas 

não obtiverem êxito 

Registrar em caderno 

de protocolo o 

recebimento da 

Solicitação de apoio 

citada. 

A partir do 2º 

bimestre 

- Identificar a 

forma como se dá a 

interação entre os 

diferentes 

segmentos da 

comunidade 

escolar 

Participação nas reuniões de 

pais 

 Bimestralmente 

Participação em eventos 

promovidos pela escola 
De acordo com 

o calendário da 

escola 

 - Melhorar a 
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Investigar a 

influência do 

clima escolar na 

aprendizagem 

qualidade do 

processo ensino- 

aprendizagem 

Promover reflexão coletiva 

sobre os dados do clima 

escolar e sua influência 

sobre a aprendizagem 

 Registro das 

atividades 

desenvolvidas 

EEAA Sempre que 

necessário 

 

 
2ª DIMENSÃO: ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO 

OBJETIVO METAS AÇÕES ACOMPANHAMEN

TO E AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁ

VEIS 

CRONOG

RAMA 

 

 

 

Fomentar o 

trabalho 

colaborativo 

- Organizar Grupos 

de Apoio Coletivo 

(GRAC) como forma 

de intervenção em 

casos de alta 

complexidade 

 

 Convocar e preparar  roteiro 

da reunião 

 Ata de registro do 

GRAC 

EEAA  

 

Quando 

houver 

necessidade 

- Promover diálogo 

entre a equipe 

diretiva e os serviços 

de apoio (EEAA, 

SOE) 

 Realização de reunião mensal 

para compartilhamento de 

demandas, avaliação, 

devolutivas e (re) 

planejamentos das ações 

implementadas. 

Acompanhamento  por 

reuniões quinzenais 

com a equipe diretiva 

Mensalment

e a partir de 

Maio de 

2020 

- Participar das 

reuniões seriadas de 

coordenação, visando 

sugerir estratégias 

para o fomento do 

desenvolvimento 

integral  das turmas. 

Oferecer atividades, 

estratégias, metodologias e 

materiais de apoio para as 

aulas. 

Registro em caderno 

da coordenação e 

conversas periódicas 

 quinzenalme

nte 

Informar os 

professores acerca 

das necessidades dos 

alunos especiais. 

- Disponibilizar informativos 

específicos aos professores de 

acordo com as necessidades de 

cada  ANEE 

Acompanhamento por 

conversas periódicas 

EEAA Ao longo do 

ano 

Contribuir 

para o 

aperfeiçoame

nto de 

competências 

técnicas, 

metodológicas 

e pessoais dos 

profissionais 

de educação 

que atuam  na 

escola 

Organizar 

coordenações 

coletivas sobre 

temáticas pertinentes 

às necessidades 

diagnosticadas  

Fazer diagnóstico das 

necessidades de formação 

Uso da ficha perfil 

elaborada para esse 

fim 

EEAA/Coord

enação/Super

visão 

Maio de 

2020 

Fazer levantamento de assuntos 

que interessam as professoras e 

que não tenham sido 

trabalhados em outros espaços 

de formação 

Registro das 

sugestões recebidas 

EEAA Maio de 

2020 

Planejar as coordenações 

coletivas de acordo com o 

diagnóstico de necessidades 

Registro do 

planejamento 

EEAA Ao longo do 

ano letivo 

Realizar as coordenações 

coletivas 

Ata e lista de presença 

dos encontros 

EEAA Ao longo do 

ano letivo 

Aperfeiçoar 

continuament

e os 

conhecimento

s teóricos, 

metodológico

s bem como a 

legislação 

pertinente ao 

Participar das 

coordenações 

coletivas do SEAA 

Estudo de temas pertinentes à 

prática  

Lista de presença na 

coletiva 

EEAA Semanalmen

te às sextas-

feiras 
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trabalho 

desenvolvido 

na EEAA 

 

 

 
3ª DIMENSÃO: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
OBJETIVO METAS AÇÕES ACOMPANHA

MENTO E 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁ

VEIS 

CRONOGR

AMA 

Implementar 

grupos com 

estudantes 

defasados, 

visando 

fortalecer as 

condições 

subjetivas 

para o 

aprendizado 

Proporcionar 

encontros com grupos 

de  alunos com dois 

ou mais anos de 

defasagem escolar. 

 

Fazer levantamento dos alunos 

defasados e selecionar aqueles 

que tenham maior defasagem  

Listagem de 

alunos 

EEAA/SOE A partir de 

Abril de 

2020 

Planejar roteiro dos encontros Registro do 

planejamento 

EEAA/SOE A partir de 

Abril de 

2020 

Preparar recursos: Jogos, 

atividades com uso de material 

concreto, atividades de atenção, 

concentração e memória.  

Registro em ficha 

específica (ROA) 

EEAA/SOE Ao longo do 

ano letivo 

 

Realizar os encontros semanais 

(Com  rotatividade de 

estudantes) 

 EEAA/SOE Ao longo do 

ano letivo 

 

Atendimento 

em grupo aos 

estudantes 

com 

dificuldades 

acentuadas  

Trabalhar o 

desenvolvimento de 

habilidades de leitura, 

escrita, consciência 

fonológica e 

raciocínio lógico-

matemático 

Intervir, semanalmente, junto ás 

dificuldades dos estudantes de 

forma a reorganizar suas rotas 

de aprendizagem e minimizar 

suas dificuldades. 

Registro em ficha 

específica (ROA) 

EEAA A partir de 

Abril 

Fomentar a 

reunião de um 

Grupo de pais 

voltado ao 

trabalho das 

questões 

escolares e 

familiares 

Melhorar a 

relação/comunicação 

entre família e escola 

no contexto 

institucional 

Promover reuniões mensais com 

os pais trabalhando temas 

diversificados no tocante ao 

desenvolvimento escolar e 

familiar. Os temas surgirão 

mediante sugestões dos próprios 

pais e dos profissionais que 

acompanham os estudantes. 

Auto-avaliação ao 

final das reuniões. 

EEAA/SOE Ao longo do 

ano letivo 

mensalmente 

Aperfeiçoar 

continuame

nte os 

conhecimen

tos teóricos, 

metodológi

cos bem 

como a 

legislação 

pertinente 

ao trabalho 

desenvolvid

o na EEAA 

Participar das 

coordenações 

coletivas do SEAA 

Estudo de temas pertinentes à 

prática  

Lista de presença na 

coletiva 

EEAA Semanalmente às 

sextas-feiras 

Estudos de caso e debates 

sobre procedimentos de 

análise e intervenção na 

instituição escolar 

Participar de cursos 

fornecidos pela 

EAPE 

 

Conhecer de forma, cada vez  

mais, aprofundada as 

demandas escolares que se 

apresentam a cada ano. 

Presença no curso e 

eventuais registros 

avaliativos 

solicitados 

EEAA De acordo com as 

datas definidas 

pela EAPE 
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Construir 

conjuntament

e com as 

professoras 

situações 

didático-

metodológicas 

de apoio à 

aprendizagem 

nas 

solicitações 

de apoio feitas 

à EEAA 

Dar devolutivas para 

todas as solicitações 

de apoio recebidas em 

2019 

Planejar  roteiro dos encontros 

Registros em 

ROA (documento 

interno da EEAA) 

EEAA 
Ao longo do 

ano letivo 

Preparar recursos: Jogos, 

atividades com uso de material 

concreto, atividades de atenção, 

concentração e memória.  

Realizar os encontros semanais.  

Fazer observações em sala de 

aula 

Assessorar a professora no 

planejamento e na seleção de 

conteúdos e de recursos 

didáticos e avaliativos para a 

situação na qual se solicita 

apoio 

Elaborar programa de 

intervenção 

Fazer atendimento direto aos 

alunos que demandem 

intervenção da EEAA 

Quando necessário, escutar os 

pais/ responsáveis pelos 

estudantes sobre o contexto 

familiar da criança, sobre seu 

desenvolvimento e sobre a 

percepção da família acerca da 

queixa escolar do estudante. 

Emprestar os materiais 

pedagógicos, lúdicos e 

recreativos da EEAA para uso 

em sala de aula, orientando a 

utilização para cada caso 

específico  

Realizar 

avaliação 

mediada, 

processual e 

contextual de 

estudantes 

que 

apresentem 

alguma 

necessidade 

educacional 

especial 

contemplada 

na Estratégia 

de Matrícula. 

Proporcionar aos 

estudantes avaliados 

as adequações 

educacionais 

pertinentes às suas 

necessidades 

Realizar avaliação pedagógica, 

considerando as necessidades 

pedagógicas e as intervenções 

necessárias para o estudante 

Registro em ROA 

(documento 

interno do SEAA) 

Pedagoga  Ao longo do 

ano, a partir 

do momento 

que se 

suspeita da 

possibilidade 

de a criança 

apresentar 

alguma 

necessidade 

educacional 

específica. 

Realizar avaliação psicológica, 

considerando os aspectos 

subjetivos que podem auxiliar 

e/ou inibir o sucesso escolar do 

estudante 

Psicóloga 

Escutar os pais/ responsáveis 

pelos estudantes sobre o 

contexto familiar da criança, 

sobre seu desenvolvimento e 

sobre a percepção da família 

acerca da queixa escolar do 

estudante 

EEAA 

Quando necessário, fazer 

encaminhamentos para 

atendimentos com outros 

profissionais, visando 

esclarecimento sobre a 

EEAA 
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necessidade educacional 

especial do estudante 
Elaborar Relatório de Avaliação e 

Intervenção Educacional ou 

Relatório de Reavaliação ou Estudo 

de caso, conforme o caso 

EEAA 

Acompanhar 

os estudantes 

inseridos no 

Projeto 

Interventivo. 

Reavaliar 

frequentemente o 

processo de 

aprendizagem do 

estudante, com o 

intuito de 

implementar novas 

ações caso necessário. 

Realizar reuniões com 

professora que realiza o 

atendimento, coordenação, 

supervisão pedagógica e EEAA.  

Discutir os avanços do 

estudante, a continuidade no 

projeto, suas necessidades e as 

ações/encaminhamentos 

específicos a cada um. 

Registro em  ROA 

e Caderno de 

acompanhamento 

do Projeto 

Interventivo 

EEAA/ 

COORDENA

ÇÃO/ 

SUPERVISÃ

O 

PEDAGÓGIC

A 

Bimestral

mente 

 

9.6 Plano de ação ( Serviço de Orientação Educacional) 
    

              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio 
à Aprendizagem 

 

 

 

CRE: SAMAMBAIA 

Unidade Escolar:   ESCOLA CLASSE 415                                                                         Telefone: 
3901-7809 

Orientador(a) Educacional:    Joelma Maria de Lima                       Matrícula: 243948-4 

E-mail:  joelma.lima@edu.se.df.gov.br                                                 Celular: 98166782 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

 
           A escola Classe 415 foi inaugurada em 1992 com estrutura provisória que se mantém até os 

dias atuais. Oferta as etapas de ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais), 

atualmente atende 577 alunos. A equipe gestora é composta pela diretora Josefa Lopes Nicácio, 
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vice diretora Erica Alves, supervisora pedagógica Neuzinete Guimarães e chefe de secretaria 

Bárbara Kênia Costa, 02 coordenadoras eleitas por seus pares para o ensino regular. 

           Conta com os suportes da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e Serviço de 

Orientação Educacional. Professores efetivos e contrato temporário, Educadores Sociais 

Voluntários, 02 professoras readaptadas e 02 professoras com restrições laborais, merendeiras e 

serviço de limpeza terceirizados. Possui uma defasagem de servidores para atendimento na 

portaria e segurança da escola. Norteia seu trabalho pedagógico com base no Currículo em 

Movimento e Diretrizes de Avaliação da SEDF.  

          Considerando os aspectos pedagógicos, é importante frisar que em relação à aprendizagem 

dos alunos da EC 415, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica dá uma base para nortear 

a escola em relação ao diagnóstico e a projeção de metas para anos consecutivos. 

           A Escola Classe 415 de Samambaia tem por função social a formação do estudante como 

futuro cidadão crítico, ético, consciente e participativo das questões de relevância à sua 

comunidade e à sociedade. Para isso ressalta-se a importância do auxílio familiar no processo de 

aprendizagem, nas construções, nas descobertas e nas dificuldades encontradas pelo aluno, 

lembrando que essa participação é fundamental para o melhor aproveitamento do aluno e, 

consequentemente, do seu sucesso escolar. Assim se faz função social da escola, também, a 

busca pela família e por sua participação efetiva na vida escolar do aluno. A comunidade também 

está contemplada nesta função, uma vez que a realidade local, suas peculiaridades, necessidades 

e anseios são trazidos para a escola, tanto na forma de busca por ajuda quanto nas questões 

escolares que refletem a problemática da comunidade local. Assim sendo, a escola reconhece e 

considera tais questões ao montar estratégias e planejar ações no âmbito escolar. 

 

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2020 

 

• Estimular a comunidade escolar a participar de forma ativa na instituição para 

provocarem e promoverem as mudanças necessárias neste contexto;  

• Promover reflexões sobre a prática escolar e suas implicações no processo de 

escolarização;  

• Fomentar o trabalho coletivo e colaborativo para favorecer a superação dos desafios 

encontrados diante da inclusão;  



61 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
ESCOLA CLASSE 415 DE SAMAMBAIATELEFONE: 3901-7809 

TELEFONE: 3901-7809 

    

 

• Promover ações para reduzir a infrequência; 

• Demonstrar a importância dos valores no cotidiano; 

• Identificar os tipos de violência praticadas e reduzi-las ; 

• Melhorar a convivência entre os pares. 

 

 

Justificativa 

 

             Na sua atuação, a escola contempla os projetos sociais e pedagógicos da Rede, de 

acordo com a modalidade: Ensino Fundamental/ Educação Básica (Ciclos) – Séries Iniciais, no 

ano de 2016 iniciou atendimento a Educação Infantil. Obedece às Diretrizes Pedagógicas 

previstas para o Currículo em Movimento, além das Diretrizes de Avaliação do Processo de 

Ensino e Aprendizagem para a Educação Básica, pautando-se ainda na Constituição Federal, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, no Regimento Escolar da SEE/DF, e segue as Orientações Curriculares da 

SEDF direcionadas aos projetos específicos implementados pela Rede e desenvolvidos por esta 

Instituição. 

      Tem como metas  atender todos os alunos da escola nos aspectos comportamental, e  no 

incentivo a aquisição de valores, reduzir em 80%  da infrequência, Mobilizar as famílias , 

articulando a educação formal e as experiências de educação popular e cidadã, com os 

propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e da comunidade 

escolar.  

 

 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO 

DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

DA O.E 

DESENVOLVIDA 
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• Infrequência; 
 

•  Valores e 
Contra valores; 

 

• Violências ( 
agressão 
verbal, brigas, 
pequenos 
furtos); 

 

• Convivência e 
diversidade. 

 

• Bullying  

 
Folder informativo 
para as famílias e 
docentes, 
 
Questionários com os 
estudantes, 
 
Oficinas 
 

 
Famílias 
 
Professores 
 
Estudantes  

  
 No decorrer do ano 
letivo. 

  
Equipe gestora 
Professores 
coordenadoras 
Agente de saúde 
 

 
Ação junto as 
famílias e 
professores 
Ação junto aos 
estudantes 
Ação junto aos 
estudantes e em 
rede 

     

 
PROJETO  ESCOLA DA FAMÍLIA 

I. Justificativa  

 

Para que ocorra o desenvolvimento global do educando, é importante que escola e 

família trabalhem em harmonia. É fato, quando os pais participam da vida escolar dos filhos, 

estes aprendem mais e melhor. A família tem um papel extremamente importante na 

construção do sucesso ou do fracasso escolar, à medida que funciona como um grupo 

afetivo responsável por grande parte da formação cultural e do estabelecimento dos projetos 

de vida e identidade dos alunos.  

A família é considerada como a primeira e mais importante instituição de aprendizagem 

dos alunos, pois é nela que ocorrem as experiências de socialização primária, por transmitir 

às crianças, desde o nascimento, padrões de comportamento, hábitos, costumes, padrão de 

linguagem, maneiras de pensar, de agir, de se expressar. Porém considera-se que outras 

unidades sociais completam essa formação familiar ao nível de uma socialização 

secundária. Dentre elas se destaca a escola, espaço da escrita, do letramento, onde as 

crianças aprendem a ler, a escrever para poder transmitir informações e divulgar o 

conhecimento aprendido.       

Assim, nessa perspectiva à medida que a escola une o saber científico institucionalizado 
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escolar à cultura e experiências empíricas familiares, consegue ampliar os horizontes do 

alunos, acenando com a possibilidade de um melhor desempenho acadêmico para os 

alunos e maior afetividade e envolvimento familiar. 

II.        Objetivos 

 1. Integrar escola e família; 

 2. Estimular a família a acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno; 

 3.Dotar a família de conhecimentos teórico-práticos capazes de subsidiar o acompanhamento 

escolar do aluno;  

4. Envolver os pais em atividades de aprendizagem em casa; 

 5.Levar a família a compreender melhor o desenvolvimento da criança e do adolescente;  

6. Favorecer o desenvolvimento e a expressão da afetividade na relação pais e filhos;  

7. Conscientizar os pais de seu papel de educadores. 

III. Público alvo  

Pais de alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil da EC 415 de Samambaia. 

IV. Desenvolvimento  

A Escola de Pais objetiva ser uma aliada da educação dos alunos. Pais e escola devem 

estar alinhados em suas atitudes, tendo objetivos comuns. Devem, portanto, compartilhar o 

mesmo ideal, pois só assim, realmente estarão formando e educando, superando conflitos e 

dificuldades, proporcionando ao educando, um caminho livre para a aprendizagem efetiva. A 

programação da Escola de Pais está estruturada em encontros que ocorrerão ao longo do ano 

letivo, com duração de uma hora cada encontro. As reuniões deverão conter interação entre pais 

e organizadores, interligando a teoria e a prática da educação cotidiana. Serão abordados temas 

como: comunicação e relacionamento familiar, imposição de limites à criança, mídia no contexto 

sócio familiar, prevenção ao uso de drogas entre outros. Deve-se trabalhar constantemente a 

motivação dos pais, deixando em aberto a seleção de temas que devem ser do interesse do 

grupo, além dos temas já citados.  

V. Responsáveis 

EEAA – Lisa Carla O. Neves e Mariá Viviane Souza. 

SOE – Neuzinete Maria Sousa Guimarães 

VI. Cronograma  

As atividades da escola de pais serão realizadas mensalmente: 

1º Encontro Março 
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2º Encontro Abril 

3º Encontro Maio 

4º Encontro Junho 

5º Encontro Agosto 

6º Encontro Setembro 

7º Encontro Outubro 

8º Encontro Novembro 

VII. Recursos  

Provenientes de recursos destinados à escola pelo PDAF e doações de parceiros. Estima-se um 

custo médio de R$ 200,00 por atividade.  

VIII. Avaliação  

Aplicação de instrumento, por amostragem com os pais participantes e equipe organizadora no 

decorrer dos encontros.  

IX. Bibliografia  

https://sites.google.com/.../projetodeaprendizagemgravatai/-a-importancia-da-participa... 

https://pt.slideshare.net/.../projeto-escola-de-pais-primeiro-encontro-disciplina-limites-.. 

 
Projeto Recreio animado para Socializar 

Publico Alvo: Alunos da Educação Infantil e EF anos iniciais  

Responsáveis: Equipe Gestora e SOE 

Local: Escola Classe 415 de Samambaia 

Horário: Intervalo matutino: 10h30 

                                 Vespertino: 16h 

                                                Justificativa 

Após observação do comportamento das crianças durante o intervalo percebemos que os 

alunos brincavam de modo não apropriado, desconhecendo até algumas brincadeiras infantis. 

Assim criamos este projeto, com o intuito de promover uma cultura de paz durante o recreio 

escolar e as recreações dirigidas, buscando desenvolver o respeito ao colega e às regras de 

convívio social.  

Objetivos 

✓ Evitar conflitos, correrias e eventuais brigas devido à ociosidade. 

https://sites.google.com/.../projetodeaprendizagemgravatai/-a-importancia-da-participa
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✓ Proporcionar através de jogos momentos de desenvolvimento do raciocínio lógico, 

coordenação motora e incentivo ao convívio harmonioso com os colegas.  

Desenvolvimento 

No espaço da escola durante o intervalo, serão colocadas músicas e clips para os alunos 

ouvirem, apreciarem e dançarem.  

Paralelamente haverá brinquedos de uso coletivo e individual ( cordas, damas, totós e outros 

), e o espaço da biblioteca para os alunos que optarem pela leitura.  

Materiais lúdicos adquiridos pela escola exposto em caixas apropriadas para utilização dos 

alunos nesse momento.  

Para desenvolver senso de responsabilidade, cuidado e a interação entre os pares, os 

alunos de 4º ano e 5º ano em um número de 04 por sala de aula, serão indicados pelas 

professoras regentes para serem monitores do recreio, ajudar cuidando dos brinquedos e 

brincadeiras do intervalo, sob a orientação da Orientadora Educacional.  

Haverá um cronograma com a escala da monitoria e dos professores para acompanhamento 

do intervalo, disponibilizado na sala dos professores, coordenação e direção. 

A equipe gestora auxiliará fazendo a montagem dos equipamentos de som e seleção das 

músicas para o momento. 

Cronograma Monitores Matutino 

Ano 4º ano A 4º ano B 5º ano A 5º ano B 

 

 

 

 

Datas  

18 à 22/03 25 à 29/03 01 à 05/04 08 à 12/04 

15 à 18/04 22 à 26/04 29 à 03/05 06 à 10/05 

13 à 17/05 20 à 24/05 27 à 31/05 03 à 07/06 

10 à 14/06 17 à 21/06 24 à 28/06 01 à 05/07 

29/07 à 02/08 05 à 09/08 12 à 16/08 19 à 23/08 

26 à 30/08 02 à06/09 09 à 13/09 16 à 20/09 

23 à 27/09 30/09 à 04/10 07 à 11/10 21 à 25/10 

28/10 à 01/11 04 à 08/11 12 à 16/11 18 à 22/11 

22 à 29/11 02 à 05/12 09 à 13/12 16 à 20/12 

 

Cronograma Monitores Vespertino 

Ano 4º ano C 5º ano C 5º ano D 5º ano E 
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Datas  

18 à 22/03 25 à 29/03 01 à 05/04 08 à 12/04 

15 à 18/04 22 à 26/04 29 à 03/05 06 à 10/05 

13 à 17/05 20 à 24/05 27 à 31/05 03 à 07/06 

10 à 14/06 17 à 21/06 24 à 28/06 01 à 05/07 

29/07 à 02/08 05 à 09/08 12 à 16/08 19 à 23/08 

26 à 30/08 02 à06/09 09 à 13/09 16 à 20/09 

23 à 27/09 30/09 à 04/10 07 à 11/10 21 à 25/10 

28/10 à 01/11 04 à 08/11 12 à 16/11 18 à 22/11 

22 à 29/11 02 à 05/12 09 à 13/12 16 à 20/12 

 

Recursos Materiais  

Jogos educativos que poderão ser confeccionados com material de sucata, ou adquiridos 

com recursos destinados à escola, tais como: dama, xadrez, jogo da memória, bolas,  cordas, 

bambolês entre outros. 

 Avaliação  

Será observada a mudança de atitude, a melhora no raciocínio lógico e coordenação 

motora, adquirido através dos jogos e brincadeiras. 

Referências Bibliográficas 

http://trocandoideiaspedag.blogspot.com 

https://atividadesparaprofessores.com.br/projeto-de-recreio-dirigido/ 

 

10.  ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliamos em diferentes momentos, com diferentes finalidades. Avaliamos 

para identificar os conhecimentos prévios dos alunos e trabalhar a partir 

deles; avaliamos para conhecer as dificuldades dos alunos e, assim, 

planejar atividades adequadas para ajudá- los a superá-las; avaliamos para 

verificar se eles aprenderam o que nós já ensinamos e, assim, decidir se 

precisamos retomar os conceitos trabalhados naquele momento; avaliamos 

para verificar se  

 

os alunos estão em condições de progredir para um nível escolar mais 

avançado; avaliamos para verificar se nossas estratégias de ensino estão 

http://trocandoideiaspedag.blogspot.com/
https://atividadesparaprofessores.com.br/projeto-de-recreio-dirigido/
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dando certo ou se precisamos modificá-las. (LEAL, 2003, p. 30) 

 

Na vida, tudo que é feito, tudo que é planejado, é passível de ser avaliado. 

Assim como na vida, é também na escola; alunos, professores, diretores, servidores 

de modo geral, avalia e é avaliado constantemente. E é necessário esse processo de 

avaliar para um melhor desenvolvimento da prática de qualquer cidadão. Assim 

sendo, na escola, a dimensão avaliativa promove a construção do conhecimento. 

A Escola Classe 415 de Samambaia, em seu processo de avaliar, vem 

respaldada pelas Diretrizes de Avaliação Educacional, Currículo em Movimento da 

Educação Básica – Pressupostos Teóricos, Estratégias Didático-Pedagógicas e 

avaliação nos ciclos, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica. 

Essa preocupação surge mediante várias discussões e leituras, trocas de 

experiências que deram certo, vivências com outras realidades e inquietações do 

próprio docente. São destacados depoimentos e declarações de professores da 

referida escola, atuantes e preocupados com o processo avaliativo. 

A partir dessas leituras, conquistou-se algumas mudanças de paradigmas, 

inserção de novos instrumentos avaliativos foram experimentados nas práticas de 

vários professores e percebe-se a transformação significativa no processo de avaliar, 

de praticar o ato avaliativo, de convencer os pais a real necessidade de priorizar a 

aprendizagem. 

Conforme Diretrizes de Avaliação (triênio 2014/2016, p. 11,) 

...além dos registros pessoais, o docente conta com instrumentos legais 

para a descrição do desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação e 

o Registro do Conselho de Classe. Devem constar nesses documentos 

todas as informações referentes às aprendizagens já construídas pelo 

estudante, bem como as intervenções necessárias para progressão 

ininterrupta desse processo. 

Por ser um ato complexo, a avaliação vem tomando espaço nas discussões 

entre os professores, percebe-se isso a partir das explanações de algumas 

professoras da EC 415 a respeito de novos instrumentos avaliativos: 

 

Professora A (24 anos de docência) 



68 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
ESCOLA CLASSE 415 DE SAMAMBAIATELEFONE: 3901-7809 

TELEFONE: 3901-7809 

    

 

“ acho que a prova é necessária, pois serve para a experiência de mundo 

(o aluno quando sai da escola ele enfrenta vestibulares e entrevistas de 

emprego); então, acho que já passei por todo tipo de avaliar e sei que é 

importante, sim, outras formas de avaliar, é bom experimentar o novo pra 

ver se dá certo”. 

 

Professora B ( 18 anos de docência) 

“ ...é bom fazer o relatório, pois serve para melhor acompanhar a vida 

pedagógica do aluno, mas é interessante também utilizar a prova, pois 

serve para preparar ele para a vida...” 

 

Diante desses relatos, é importante destacar que a SEDF ( Secretaria de 

Estado da Educação do Distrito Federal) propõe e adota o termo Avaliação para as 

aprendizagens (apud Villas Boas, 2012) com a intenção de avaliar para garantir o 

comprometimento com o processo. Já a avaliação da aprendizagem se sustenta no 

“paradigma positivista – buscando certa neutralidade‟; contrária a este pensamento, a 

concepção formativa, cuja finalidade é auxiliar, ao invés de punir, propõe a progressão 

continuada “(processo avaliativo ininterrupto, rompendo com a avaliação classificatória, 

fragmentada e permeada pela reprovação)” (Apud, Jacomini, 2009). 

A construção de um pensamento transformador, idealizador, com princípios 

formativos também está presente da fala da professora C (3 anos de docência), onde ela 

diz que: 

“...não faço provas, não sinto falta delas na minha prática de avaliar, e uso 

constantemente atividades e vários instrumentos para que eu possa 

acompanhar o desenvolvimento do meu aluno no processo e sempre dou 

retorno aos pais de tudo que faço em sala e acredito que eles entendam a 

minha forma de trabalhar; entretanto, afirmo que não é fácil avaliar dessa 

forma, pois você observa o seu aluno e depois registra, então o tempo 

todo você está escrevendo, registrando o desempenho do seu aluno. E, 

vou dizer algo que pode chocar alguns professores contrários a essa 

forma de avaliar:  
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tudo que o professor passa de conteúdo separado, ele pode observar 

numa produção de texto, é muito mais fácil – isso é simplesmente falta de 

conhecimento”. 

 

Diante do comentário da professora C, percebe-se uma concepção de 

avaliação formativa, tanto na prática dessa docente, como na sua formação e visão de 

mundo. Onde compreende avaliação como processo de interação (concepção 

interacionista), e vários instrumentos são utilizados e construídos processualmente. 

Outros depoimentos interessantes com inferência na concepção formativa 

foram ouvidos e registrados, demonstrando que a auto-avaliação também faz parte do 

processo de avaliar, como mostra a professora D (professora de contrato (8 anos de 

docência): 

“... utilizo vários instrumentos para avaliar, inclusive a prática de o aluno se 

auto- avaliar, é muito bom ver esse resultado e proveitoso, pois a 

responsabilidade de ele olhar para dentro dele mesmo e pensar como foi 

o seu desenvolvimento ao longo do processo; faço isso bimestralmente”. 

 

Professora E (9 anos de docência), diz que: 

“...antes só utilizava provas, depois comecei usar a observação e o 

registro, e após muitos experimentos, hoje utilizo fichas, relatórios, 

portfólio (consegue perceber a mudança, a transformação, o avanço), e 

prova – para uma devolutiva para os pais e continuo aplicando porque o 

mundo é uma prova”. 

Professora F ( 13 anos de docência) menciona que: 

“...só há um ano dei início a usar outras formas de avaliar (tarefas 

extraclasse, participação, oralidade, atividades diversificadas, e também, 

considero todos os aspectos do meu aluno, como: interesse, 

comportamento e até a disciplina dele em sala; e este ano já não fiz a 

prova, antes conversei com os pais e eles me apoiaram, fiquei muito 

satisfeita com o resultado: tanto dos alunos, como da aceitação e não 

cobrança dos pais”. 
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Vale destacar que nos encontros de coordenação, nas seriadas e nas 

coletivas  

e em conversas informais, vem-se discutindo e mostrando através do estudo 

dos pressupostos teóricos e Diretrizes de avaliação, a importância da participação e o 

envolvimento das famílias na ação de uma garantia significativa para um melhor 

desempenho do aluno, pois essa dialogicidade entre família e profissionais da educação 

acerca do processo avaliativo dos filhos/estudantes poderá esclarecer dúvidas ao longo do 

ano letivo...(Diretrizes de Avaliação Educacional, p. 19). 

Assim, a escola 415 vem utilizando como instrumentos para avaliar: 

a) Conselho de Classe – bimestralmente ( planejado e executado na perspectiva 

da avaliação formativa, espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada 

da PP da escola. (Apud, Lima, 2012). Momento de interação entre os docentes e 

das suas práticas e troca de experiências. Espaço, também de aprendizagem, de auto 

avaliação e potencializador da gestão democrática). 

Segundo o previsto no Regimento Escolar da SEDF (2015) e nas Estratégias 

Didático- Pedagógicas e Avaliação nos Ciclos (2013), o Conselho de Classe “avalia 

de forma ética aspectos atinentes à aprendizagem dos alunos: necessidades 

individuais, intervenções realizadas, avanços alcançados no processo ensino-

aprendizagem, além das estratégias pedagógicas adotadas, entre elas, o projeto 

interventivo e os reagrupamentos”. 

b) Reagrupamento – O reagrupamento já acontece na escola 415 há algum 

tempo, de forma mais eficaz e sistematizado no Bloco I , entretanto no Bloco II, vem 

acontecendo de forma mais sutil ( intraclasse); por ser uma estratégia pedagógica 

onde o professor trabalha utilizando grupos mais fixos conforme os níveis de 

aprendizagem, é importante frisar que esse tipo de instrumento avaliativo torna-se 

mais eficaz quando há um planejamento mais sistematizado e diagnóstico presente 

na avaliação formativa. 

A proposta de reagrupamentos nos Ciclos vem para romper com a 

organização rígida da aula estabelecida de forma homogênea (Estratégias Didático-

Pedagógicas e Avaliação nos Ciclos ,2013) e nos propõe alguns tipos: 

1. Reagrupamento interclasse (após avaliação diagnóstica, os grupos são 

formados conforme as atividades a serem desenvolvidas de acordo com o nível 
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formativo dos alunos e essas atividades são definidas no coletivo de professores e 

de forma interdisciplinar e avaliadas conjuntamente; esse tipo de reagrupamento é 

direcionado a grupos de alunos de diferentes turmas e que apresenta habilidades e 

dificuldades semelhantes). 

Na escola 415, essa forma de trabalho pedagógico já vem acontecendo no 

BIA (Bloco I) e no Bloco II; 

2. Reagrupamento intraclasse com equipes fixas ( esse tipo de reagrupamento 

acontece numa mesma turma, onde os alunos são distribuídos em grupos de quatro ou 

cinco alunos, o tempo é determinado pelo mediador. São definidas funções a um aluno 

por grupo e são observados a sua atuação como líder num determinado grupo; nesse 

tipo de reagrupamento favorece a função organizativa e de controle e gestão da turma. 

Na escola 415, esse tipo de modalidade acontece com maior eficiência no 

Bloco II e com bastante regularidade. Nota-se, porém que no Bloco I, também 

acontece, mas como procedimento mais eficaz no Bloco I. 

 

10.1 Reuniões de pais/responsáveis 

A escola organiza reuniões de pais. No entanto, frequentemente, elas resultam em baixo 

número de participantes. Assim, a UE propõe que as reuniões sejam momentos de integração 

em que os pais tenham oportunidade de conhecer sobre o que as crianças fazem e aprendem 

e em que os educadores respondam às dúvidas deles, criando um clima de debate e 

crescimento. 

O planejamento das reuniões e o propósito que elas terão, deve estar presente desde a 

elaboração da Proposta Pedagógica. Para operacionalizá-las com sucesso, é preciso conhecer 

a realidade e as necessidades das famílias. Isso inclui, no momento da sua marcação ter 

ciência do horário de trabalho dos responsáveis. 

Sabendo que a participação dos familiares é mais efetiva quando ela é relacionada à 

aprendizagem, o evento deve ser uma oportunidade para eles se inteirarem do progresso e do 

desenvolvimento dos alunos. 

Ao realizar-se uma preparação mais cuidadosa desses encontros, nota-se que é 

possível diversificar formatos de acordo com o que se deseja alcançar. Por conseguinte, 

fazemos a seguinte formatação, o começo do ano letivo, exige um momento de socialização do 

regimento interno, de informações relativas ao funcionamento da instituição, de apresentação de 
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docentes e funcionários. As dúvidas ou queixas sobre as mordidas na Educação Infantil ou os 

casos de bullying, por sua vez, podem ser esclarecidas em reuniões temáticas com a presença 

de especialistas, podendo ser individuais ou coletivas. Agora, se o assunto for relacionado ao 

desempenho ou frequência de um estudante, convocamos uma conversa individual com os 

responsáveis. Já na transição de etapas, como a passagem do 5º para o 6º ano do Ensino 

Fundamental, esclarecemos as mudanças que vão ocorrer e o projeto de transição da SEDF. E 

há outras oportunidades, como a entrada no ciclo de alfabetização, em que cabe uma explicação 

sobre o processo de aprendizagem e as concepções de ensino. Por fim, para aproximar os pais 

dos avanços da turma e da maneira como os conteúdos são trabalhados em sala de aula, o 

ideal é compartilhar as produções dos alunos com os responsáveis nas reuniões bimestrais.  

 

      10.2 Avaliações Externas 

 

 As avaliações externas é um dos principais instrumentos para a elaboração de políticas 

públicas dos sistemas de ensino e direcionamento das metas das unidades escolares, seu foco 

é o desempenho da escola e o seu resultado é uma medida de proficiência que possibilita às 

unidades escolares um retrato de seu desempenho, desta forma a escola classe 415 busca 

assegurar a qualidade da educação, fortalecendo o direito a uma educação de qualidade a todos 

os alunos.          

Os resultados dos testes aplicados, apontam para a realidade de ensino, que de acordo 

com as diretrizes de avaliação fornecem subsídios para a tomada de decisões destinadas a 

melhorias na escola. A Avaliação de Acompanhamento de Aprendizagem realizada em fevereiro 

de 2019, nortearam as ações iniciais para desenvolvimento dos conteúdos com intervenções 

para as fragilidades encontradas nos resultados das turmas de 4º e 5º anos com atividades 

diversificadas voltadas para as fragilidades. A Prova Diagnostica realizada em abril de 2019, 

serviu como subsídio, não só para as turmas de 2º e 4º anos, mas também, para as turmas do 

bloco 01 (1º, 2º, 3º anos), permitindo que o professor possa adequar suas estratégias de ensino 

às necessidades de cada aluno, elaborando intervenções para essas dificuldades de acordo 

com as fragilidades dos descritores apresentados, como o reagrupamento interclase e 

intraclasse, atividades intencionais, reforço escolar e projeto interventivo; dessa forma, a 

próxima avaliação externa, o SAEB, indicará, para a escola, se as intervenções estão sendo 

eficazes e apontará quais mudanças ainda serão necessárias para alcançarmos a qualidade no 
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ensino. No ano de 2020  escola ainda não participou de nenhuma avaliação externa devido a 

pandemia. 

              

10.3 Estratégias de avaliação utilizadas na escola 

 a) Projeto Interventivo – tem características próprias e, por finalidade, a intervenção 

pontual nas dificuldades dos educandos que, durante as aulas, não tiveram o rendimento 

necessário para o processo de aprendizagem. Atende aos alunos com defasagem em 

idade/série e com defasagem na aprendizagem. Nesse sentido, o Projeto Interventivo 

ocorre periodicamente, conforme a etapa de ensino específica para cada aluno. Ocorre por 

meio de estratégias de reagrupamento inter, intra e extraclasse. Uma peculiaridade do 

projeto é o caráter provisório visto que, uma vez recuperado na dificuldade apresentada, o 

aluno deixa de participar do mesmo e abre espaço para que outro aluno seja atendido em 

suas dificuldades. 

O reforço escolar é uma das estratégias utilizadas para oportunizar ao aluno 

atendimento individual com atividades direcionadas às suas dificuldades especificamente, 

conforme o nível de aprendizagem do aluno (seja pela psicogênese, letramento matemático 

ou pelos níveis de proficiência). Para que ocorra com aproveitamento, há o suporte da 

coordenação pedagógica para o desenvolvimento desse trabalho, assim como cronograma 

de atendimento ao aluno, conforme ano de matrícula. 

  O Projeto Interventivo nesta Instituição de Ensino acontece desde o 1º ano até 

o 5º ano. A implementação do referido projeto acontece coletivamente, após elaboração em 

conjunto com os docentes e profissionais especializados de educação. Ele se faz 

fundamental no desenvolvimento pleno das habilidades necessárias para a modalidade de 

ensino do aluno, visto que é previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), que diz que o aluno tem direito de recuperação paralela ao decorrer do período 

letivo. 

É uma estratégia pedagógica com intervenções específicas no processo 

ensino- aprendizagem, com alunos que já participam de outros tipos de práticas que 

desenvolvem as habilidades e devem sanar as dificuldades que são perceptíveis ao longo 

do processo. 

Na escola 415, o projeto interventivo se dá através de atividades 
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diversificadas, conforme as necessidades dos alunos que irão fazer parte do projeto. É 

importante esclarecer que o projeto interventivo do BIA (Bloco I) ocorre na forma do 

reagrupamento intra e inter classe e do Bloco II com intervenções similares ao 

reagrupamento. 

b)   Observação e registro – Nessa perspectiva, o uso das observações são importantes 

para que o registro se torne mais autêntico e ter maior veracidade. Contudo, é 

importante que a partir dessas observações e registros se promovam intervenções para 

sanar as dificuldades encontradas.  

Segundo as Diretrizes de Avaliação (2014/2016) “devem-se apresentar 

estratégias de intervenções a partir do diagnóstico para que haja aprendizagens 

significativas”. 

c) Portfólio e auto avaliação – “Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 

ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. (LDB 9.394/96 – art. 24,V). 

Avaliar a partir do portifólio (book, dossiê) significa que o professor e pais 

acompanharão as atividades que são vivenciadas em sala de aula, bem como o 

desempenho dos alunos/filhos. 

        Na escola 415, o portfólio vem sendo utilizado pelos professores como instrumento 

de avaliar, e tem se mostrado bastante eficaz para o acompanhamento do processo de 

aprendizagem, bem como propicia uma melhor interação entre aluno e professor. 

Nota-se, também, que a utilização desse instrumento promove a auto avaliação, 

onde o aluno, a partir da escolha do material selecionado, pode perceber e analisar o seu 

desenvolvimento ao longo do processo de ensino/aprendizagem, podendo expor 

comentários e justificativas a respeito do seu progresso sem medo de ser punido.
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A seguir, relatos de duas professoras que já utilizam o portfólio na sua prática 

pedagógica como instrumento avaliativo: 

Professora X ( 24 anos de docência): 

“nunca gostei de avaliar os meus alunos através de prova com fins de 

notas, já utilizei diversos instrumentos e uso até hoje, mas a prova dá 

medo, e não leva em conta o emocional do aluno, ele pode não está bem 

naquele momento que for fazer a prova, mesmo sabendo do conteúdo; o 

portfólio (como instrumento de avaliação é mais eficaz e com resultados 

mais visíveis)”. E deixo um conselho para os novos professores: o 

importante é não se engessar, o nosso aprender se renova, se transforma, 

é mutação”. 

 
Professora Y ( 25 anos de docência): 

“às vezes utilizo a prova, mas não com fins de notas; gosto da Provinha 

Brasil (introduz conceitos interessantes e informativos), pois mostra 

experiências que a vida lá fora exige; a psicogênese da  escrita norteia e 

nos dá um diagnóstico mais eficiente dos nossos alunos; e o portfólio está 

sendo um recurso mais justo de avaliar. É preciso coragem, vontade, 

coração aberto para continuar em busca de uma constante realização”. 

 
É perceptível como a inserção de novos instrumentos avaliativos está sendo 

proveitosa, bem como a preocupação com a aprendizagem, com o percurso do aluno e o 

seu desempenho durante o processo. 

 d) Participação em aula ( debates, discussões) – Numa perspectiva dialógica e 

interacionista, onde se aprende a partir da interação com o outro, a escola 415 vem 

adotando práticas avaliativas onde dá voz ativa ao aluno, pois a sala de aula existe em 

função dos seus alunos; então é importante que o aluno participe dos debates, das 

discussões, expondo seus ponto de vista ( já que estamos vivendo numa democracia), por 

isso é importante a escola superar o autoritarismo, o conteudismo e a punição, podendo 

inserir na sua vivência uma nova perspectiva de aprendizagem e de avaliação. 

Nesse enfoque, a professora Z (9 anos de docência) comenta a sua experiência: 

“já passei por diversas formas de avaliar o aluno (provas com questionários,  
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provas objetivas, provas contextualizadas, relatórios) e percebo que 

atualmente utilizando o dia-a-dia do aluno em sala de aula, a sua 

participação através, também da oralidade (opinião dele a partir de um 

texto) é bastante coerente, e gosto de introduzir brincadeiras para estimulá-

lo na participação das discussões. Não faço uso da auto- avaliação, pois 

acho os meus alunos ainda imaturos”. 

e) Provas (uso de notas) – um dos instrumentos mais usados e conhecidos entre os 

professores (de todas as modalidades de ensino); conforme as Diretrizes de Avaliação (p. 

31), cabe refletir: “qual a justificativa para tal prática? A quem ela beneficiaria? O trabalho 

pedagógico seria realizado padronizadamente em todas as turmas de modo a se aplicar uma 

mesma prova no mesmo dia e horário para todos os estudantes?”. 

 

10.3 Conselho de classe 

 Conforme as Diretrizes de Avaliação (2014-2016): 

  O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação 

formativa é — ao mesmo tempo — espaço de planejamento, organização, avaliação e 

retomada do Projeto Político-Pedagógico da escola. É a instância em que se encontram e 

podem entrelaçar-se os três níveis da avaliação: aprendizagens, institucional e redes ou 

em larga escala, sendo um momento privilegiado para autoavaliação da escola (LIMA, 

2012). 

 Sendo assim, na referida escola, o conselho de classe que é realizado a cada 

final de bimestre, tem caráter avaliativo formativo, pois as questões levantadas a respeito 

das aprendizagens dos estudantes são discutidas e sugeridas as possíveis intervenções 

que possam sanar as fragilidades apresentadas, bem como as devolutivas realizadas pelo 

SEEAA naquele bimestre. Vale destacar que realiza-se o conselho de classe por ano e 

educação infantil que são expostas, também, as potencialidades e fragilidades da turma.
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 11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
A organização do currículo se dará por ciclos de aprendizagem, sendo a primeira 

fase compreendida do 1º ao 3º ano (Bloco I) e a segunda fase do 4º ao 5º ano (Bloco II). 

Com o objetivo de possibilitar ao estudante um tempo maior de alcance dos objetivos 

propostos para o nível em que se encontra. Assim os conteúdos estão organizados de 

forma a permitir a vivência e a descoberta dos conceitos por meio da construção do 

aprendizado possibilitando ao aluno o desenvolvimento de habilidades e competências. 

A organização curricular está fundamentada em dois importantes pilares da 

educação: “Aprender a ser”, para que o estudante se desenvolva nos âmbitos pessoal e 

social, e “Aprender a conhecer”, por meio da ampliação do universo cultural, fazendo-se 

saber que as culturas são múltiplas e necessárias ao desenvolvimento do ser social. 

Nesta Instituição de ensino a organização curricular atende ao sistema de ensino 

fundamental de 9 anos e contempla: 

• O 1º segmento do ciclo II – 1º ao 3º ano: Tem por objetivo introduzir o conhecimento 

básico aos demais aprendizados, bem como aprofundar e consolidar muitos desses, 

adquirir pré-requisitos em leitura e escrita e raciocínio lógico matemático, considerando a 

ludicidade e o brincar como meios do processo de ensino-aprendizagem. 

• O 2º segmento do ciclo II – 4º e 5º anos: Tem por objetivo o aprofundamento das 

habilidades aprendidas e sua consolidação por meio do resgate do conhecimento e dos 

novos aprendizados, a formação do cidadão crítico e consciente de seus direitos e deveres 

na sociedade. 

• A Educação Infantil – 

Segundo o Currículo da Educação Básica – Ensino Fundamental: 

O ensino fundamental, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a 
formação básica do cidadão, mediante: 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Sob essa perspectiva busca-se , por meio do currículo, tornar o estudante um 

cidadão.  
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integral, um ser social com papel e voz na escola e em sua comunidade, como nos 

trás o currículo: 

 

Segundo Paulo Freire, educar é construir, é libertar o homem do determinismo, 
passando a reconhecer o seu papel na História. A identidade do/da estudante deve 
ser respeitada, suas experiências consideradas, para que trabalho educativo tenha 
êxito. 
Portanto, educar é estimular os estudantes, oferecer condições para que as 
aprendizagens ocorram de forma integrada e possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades de relação interpessoal e intrapessoal em atitude 
de aceitação às diferenças, de respeito, de confiança, e de acesso aos 
conhecimentos da realidade social e cultural. É proporcionar situações que 
estimulem a curiosidade com 
consciência e responsabilidade valorizando a sua liberdade e a sua capacidade de 
aventurar-se. 

Interdisciplinaridade 

As aprendizagens precisam ser pautadas, entre outros aspectos, na 

interdisciplinaridade, uma vez que o aluno precisa aprender a reconhecer a interação social 

que ocorre em um sistema globalizado, onde tudo de interliga e se complementa. 

A aquisição do saber precisa levar à compreensão de que os conhecimentos não 

devem ser estanques e isolados uns dos outros. Dessa forma se faz necessária a interação 

dos planos de ensino, numa perspectiva de tornar significativa a aprendizagem. “A 

interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e 

experienciais, criando as possibilidades de relações entre diferentes conhecimentos e 

áreas”. (Currículo em movimento, p. 68) 

Dessa forma, a ação pedagógica nesta instituição se dará por meio de: 

a- Uso de diferentes tipos e temas textuais, com o intuito de levar o aluno a compreender a 

existência de diferentes meios de expressão, interagir e familiarizar-se com cada um destes; 

b- Uso de panfletos, anúncios relacionados com os conteúdos vistos em cada disciplina, 

visando mostrar a importância do aprendizado para a vida fora da escola e tornando, assim, 

significativa a aprendizagem do aluno; 

c- Uso do mesmo caderno para todas as disciplinas, na perspectiva de incentivar a 

organização do material e oportunizar que todos tenham o material necessário em aula. 

d- O planejamento conjunto e inter-relacionados das aulas e conteúdos a serem trabalhados. 
 

Laboratório de informática 
 
O projeto de informática tem o propósito de educar para o uso das Ferramentas  
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Tecnológicas com finalidade pedagógica, com atividades elaborads em conjunto com 

a equipe de professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais). 

Os alunos da Educação Infantil desenvolvem atividades de desenhos, coordenação 

motora, atenção e concentração, percepção visual, cor, forma, tamanho, posição, contagem 

e outros. 

Os alunos do Bloco I (1º, 2º e 3º anos) desenvolvem atividades como: desenhos, 

sílabas, formção de palavras e frases, pequenos textos, reescrita de texto, imagens e 

aplicativos educativos. 

   Os alunos do Bloco II (4º e 5º anos) desenvolvem atividades como: produção de 

texto, desenhos, tabelas e aplicativos educativos. 

           

Plenarinha 

O tema escolhido, mediante consulta participativa das crianças, para a VIII Plenarinha, em 

2020 foi a  “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá de todo lugar”, com foco a desenvolver nossa 

consciência musical, a imaginar e criar possibilidades para propiciar ás crianças momentos que 

tenham significado para elas e que estejam repletos de musicalidade.  

Essa temática contempla o Currículo em Movimento da Educação Infantil, e é evidenciada 

nos documentos orientadoresda Educação Básica e a BNCC,  que consideram a intecionalidade 

educativa do desenvolvimento integral das potencialidades das crianças, em relação à capacidade 

de ouvir atentamente os sons, de explorar os sons do próprio corpo e dos mais diversos materiais 

existentes, sejam eles musicais convencionais ou não, ampliar o repertório , desenvover o respeito 

a cultura musical de diferentes grupos sociais.  

A escola Classe 415 de Samambaia, representada na VIII Plenarinha por suas turmas de 

Educação Infantil, desenvolverá ao longo do ano o projeto de leitura e musicalidade para 

despertar o hábito de leitura e musicalidade nas crianças para que elas possam ouvir, sentir, 

contar, imaginar e criar suas próprias histórias interagindo em casa e na escola e assim gerando o 

desejo de elas levem para a vida inteira 

Possibilitaremos momentos de musicalidade, que serão realizados de diferentes aspectos 

como: formas de vivenciar as sonoridade, as músicas e sua musicalidade, histórias dos 

compositores, trilha sonoras de filmes, obras e concertos, cantoria de canções relacionadas as 

histórias, evolução da música de acordo com as épocas, interpretação musical,criar histórias a 

partir de obras instrumentais dos mais variados estilos musicais. 
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Esses momentos propiciarão registros para apresentação na Plenarinha serão feitos por 

meio de registros fotográficos, desenhos, confecção de instrumentos musicais com sucatas, 

dentre outros.  

O projeto de musicalidade “ música que nos encantam” propiciará as crianças das EC 415 de 

Samambaia vivenciar os eixos estruturais cuidar e educar, brincar e interagir, embasados por o 

Currículo em Movimento da Educação Infantil (SEDF). Bem como também pelo que estabelece a 

BNCC (Base Nacional Curricular Comum), sobre os direitos de aprendizagem na Educação 

Infantil: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, que nos propõe que é a 

partir da brincadeira e da interação que a criança desenvolve, nesta etapa, as estruturas, 

habilidades e competências que serão importantes ao longo de toda a vida.  

Trabalho com os temas transversais 

Quando se destaca ou se fala em eixos transversais, deve-se dá importância também às 

questões de igualdade de oportunidades, vinculado ao que preceitua à Constituição Federal 

“...igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola”. Visto isso, à escola é um 

espaço de referência, pois tem o compromisso com a construção da cidadania, bem como a 

formação do ser humano na sua integralidade. 

Para tanto, a escola precisa contemplar as várias diversidades e diferenças que estão 

inseridas e que fazem parte do contexto educacional. 

Os eixos transversais vem com o intuito de favorecer e facilitar o entendimento dessas 

diferenças: 

    Educação para a diversidade - historicamente, o Brasil é um pais de diferenças, no sentido de 

“...mudanças nos contexto social, político e econômico”. Em face dessa diversidade, grupos 

organizados (mulheres, bissexuais, gays, negros, indígenas) sofrem preconceitos, e a escola vive 

com situações conflitantes inseridas no seu dia- a-dia. Dessa forma, a questão de gênero precisa 

ser partilhada, discutida e incorporada na escola para que os alunos tem consciência de que deve 

haver as diferenças, porém precisam ser respeitadas e contextualizadas. 
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Na E.C. 415, essa questão da diversidade já vem sendo vivenciada, porém é 

necessário que as famílias participem mais e colaborem nesse sentido. 

“A escola se apresenta como um espaço propício para tratar dessas questões,  não 

enquanto verdades absolutas, mas que possibilitem aos estudantes compreenderem as 

implicações éticas e políticas de diferentes posições sobre o tema e construírem sua própria 

opinião nesse debate. A ideia de que educação não é doutrinação talvez valha aqui mais do 

que em qualquer outro campo, pois estaremos lidando com valores sociais muito arraigados e 

fundamentais “ (Apud, BRASIL, 2009, p. 14 ) Currículo em Movimento 

 Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos - em consonância com o 

eixo diversidade e educação, o eixo cidadania e educação e direitos humanos (conforme citado 

no Currículo em Movimento) “...jamais podem estar dissociados dos momentos históricos em 

sociedades consideradas democráticas, já que a universalidade é uma característica 

fundamental dos direitos humanos...” nota-se, portanto que existe uma vinculação direta com a 

construção da cidadania, identificação de um povo e sua dimensão histórica. 

 Na E.C. 415, esse eixo vem sendo constantemente defendido pela comunidade 

escolar, pois na maioria das vezes, o conceito de direito não é visto associado aos deveres e o 

cumprimento do mesmo. Destaca-se que o direito à educação já vem expresso na CF. 

Então na pratica pedagógica o docente já vem se organizando na diversidade de 

metodologias para que os eixos transversais sejam amplamente trabalhados enfocando a 

aprendizagem de forma significativa. 

 Vale destacar também que a escola, de modo geral, precisa se organizar social e 

politicamente para saber conduzir uma questão tão discutida, mas não expressa de forma 

democrática (referido eixo), muitas vezes. “Nessa perspectiva é necessário considerar os 

também os contextos sociais violados”.(Currículo em Movimento) 

   Educação para a Sustentabilidade – segundo o documento Currículo em 

Movimento “o conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um 

desenvolvimento que una a sociedade, o meio-ambiente e a economia de forma equilibrada”, e 

nesse aspecto, a E.C. 415 já obteve um grande avanço, mas ainda necessita de ações mais 

eficientes. Há muito diálogo, trabalhos em sala de aula, conversas com a família sobre a 

responsabilidade e a ideia de pertencimento, de perceber o ambiente escolar como local de 

preservação e que para haver uma aprendizagem significativa é necessário ter um ambiente 

agradável, limpo e arejado. Sendo assim, a SEEDF sugere “um fazer pedagógico que busque a 
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construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, 

pensando no hoje e nas próximas gerações. 

 

11.1 Projetos (individuais e coletivos) 

Os projetos surgiram para usar e valorizar o diálogo como instrumento para resolver 

conflitos, resolução de problemas presentes na comunidade escolar e local, e em 

situações especiais. Assim como instrumento facilitador e incentivador de conhecimento 

e aprendizagem. 

Projeto de Transição para o 6º ano 

 

           Transição entre etapas: Um processo de continuidade 

  

 Público Alvo: Alunos da Educação Infantil / 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 
Período: No decorrer do ano. 
Responsáveis: Equipe Gestora, Coordenação, Professores(as), SOE, EEAA. 
Justificativa 

 A Escola Classe 415 de Samambaia entende a criança como sujeito histórico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Assim tem como premissa a 
garantia da qualidade das propostas pedagógicas nas etapas de educação, no sentido de elevar a 
criança como protagonista sendo respeitados seus direitos e características nas diferentes etapas de 
desenvolvimento. 

Entender a criança como um todo, sujeito do fazer pedagógico, além de ser por elas 
produzidas, implica em corresponsabilidade na transição entre diferentes etapas da educação 
básica. Neste sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (MEC 2010), 
coloca que na transição, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no 
processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, 
sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no decorrer da sua vida acadêmica. 

Cabe aos profissionais que atuam na educação desenvolver ações para inserir 
gradativamente a criança nas diferentes etapas. É por meio do planejamento com estratégias 
delineadas junto à escola que as crianças terão a oportunidade de conhecer o ambiente escolar, 
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vivenciar propostas e familiarizar-se com a rotina escolar.  Também é importante que os 
profissionais das escolas conheçam a rotina das unidades de educação subsequentes, como se dá 
o processo de ensino e aprendizagem, para que assim possam planejar suas propostas futuras de 
forma a promover o acolhimento das crianças no início do ano letivo. 

Os rituais de passagem, presentes em diferentes culturas auxiliam a passagem de uma fase 
da vida à outra, além de amenizar os processos de luto pela perda de laços afetivos com os 
espaços, ambientes, colegas e profissionais da unidade. Dessa forma, visitar à escola ou etapa 
subsequente com planejamento, onde as crianças e famílias vivenciem propostas diversas da rotina 
da escola, mostrando que não estão distantes das conhecidas e vivenciadas por elas na etapa atual, 
garante os direitos das crianças e facilitam sua adaptação no ano seguinte. 

 

Ações a serem desenvolvidas: 

Visita a escola ou ano sequencial; 

Roda de conversa; 

Apresentação do projeto de transição para os pais no encontro da Escola da família e para 
professores das escolas envolvidas e ainda apresentação dos projetos da escola; 

Coordenação coletiva com os professores do ano sequencial; 

Professores do 5º ano fazerem um dia de aula no modelo do 6º ano (trocando de turma); 

Semana da caneta para os alunos do 5º ano; 

Troca de salas para interação com a turma subsequente da educação infantil e 5º ano; 

Elaborar “programa de intervenção” para os estudantes com dificuldades de escolarização, garantir 
que os documentos sejam tramitados via  secretaria e garantia  que  sejam  discutidos  em  parceria  
na  escola/e  ou  nas  escolas ou turmas  sequenciais; 

Participação nos Fóruns de Transição promovido pela CRE. 

 

➢ Biblioteca 
 

 
Responsáveis: Márcia Lima e Kátia (Professoras readaptadas) 

 
 APRESENTAÇÃO: 

 

   O projeto “Concurso de Literatura da Escola Classe 415 de Samambaia DF” é realizado 

pela Biblioteca Janela para a Vida.  e coordenado pela professora regente da biblioteca, Márcia 

Aparecida de Lima.  

   Visa à valorização da escrita textual espontânea e independente do aluno, 

proporcionando-lhe a oportunidade de produzir seus próprios textos e criar seu estilo. 

Os participantes são divididos em cinco categorias com alunos do 1º ao 5º ano, sendo 

que a Educação Infantil tem uma participação especial. 

                 São incentivados a escrever seu próprio livro obedecendo a padrões pré-estabelecidos 
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pelas regras do concurso. Os livros são avaliados por uma comissão julgadora e os três primeiros 

lugares de cada categoria são premiados. Todos os participantes recebem um certificado e uma 

lembrancinha. 

                                                        

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

  No ano letivo de 2011, realizamos pela primeira vez o Projeto Concurso de Literatura 

na Escola Classe 415. Notamos um grande interesse dos alunos em participarem do Concurso e a 

adesão do corpo docente da escola, tornando o evento um sucesso. 

         Na última edição do Concurso, em 2019, tivemos algumas mudanças; os professores 

regentes ajudaram a escolher os melhores livros da turma repassando para comissão julgadora.  

              Tivemos a  participação das escritoras Lair Franca, Neuza Maria e da ilustradora 

Silvana Cardoso. 

             A  adesão por parte dos alunos continua sendo positiva. 

            Considerando as necessidades de desenvolvimento da leitura e escrita, conhecimento 

de mundo, desenvolvimento da autonomia e criatividade de nossos alunos, em 2020 estaremos 

realizando a oitava edição do Projeto Concurso de Literatura. 

              Nesta 8º edição do Projeto Concurso de Literatura teremos a presença da escritora, 

Débora Bianca Xavier Carreira, como convidada. E a colaboração da  Livraria Internacional, SBS e a 

Bookess Editora, que estará publicando em sua plataforma virtual todos os livros escritos neste 

Concurso, premiando os campeões e oportunizando uma tarde de autógrafos para os vencedores na 

escola.   

 

OBJETIVOS 

 

• Exercitar a imaginação criadora. 

• Expressar-se por escrito, de forma verbal ou não, comunicando uma idéia, com clareza 

e lógica. 

• Comprometer-se com regras. 

• Tolerar frustração. 

• Avaliar técnicas e estratégias. 
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• Perceber seu próprio percurso criador, observando aspectos do processo: limitação, 

procedimentos, técnicas e resultado. 

• Desenvolver atitude critica em relação à produção de textos próprios ou alheios. 

• Organizar esteticamente sua produção escrita. 

• Adequar à linguagem escrita visando seu leitor. 

• Dar oportunidade à criança de se desinibir e de se expressar através da escrita sem 

interferência do adulto. 

• Reconhecer e utilizar elementos da linguagem escrita. 

• Experimentar e harmonizar a expressão escrita. 

• Pesquisar, elaborar e utilizar ilustrações diversas. 

• Observar, apreciar e analisar a escrita de autores profissionais. 

• Desenvolver atitudes de autoconfiança em relação a produções pessoais. 

• Observar apreciar e analisar as diversas manifestações e produções literárias e 

concepções estéticas. 

• Compreender a escrita como ação espontânea. 

• Favorecer a formação de escritores. 

• Perceber a ponte entre o real e o imaginário. 

•  Experimentar emoções e soluções de conflitos existenciais. 

• Reelaborar pensamentos acerca das atitudes humanas. 

• Celebrar a conquista de mais uma etapa escolar. 

• Conhecer e homenagear um escritor renomado. 

• Participar de uma tarde de autógrafos e se sentir um escritor renomado. 

• Ver  sua produção numa Plataforma de Educação Virtual. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

 O projeto “Concurso de Literatura” é promovido pela Biblioteca Janela para Vida, da Escola 

Classe 415 da Samambaia e custeado pela Direção, comunidade e parceiros.  

 Consiste na promoção de um concurso entre os alunos da escola, da Educação Infantil ao 5º 

ano (dividido em cinco categorias A , B , C ,D e E) em que elaboram um livro de literatura com texto 

e imagem e tema livre. 

 Iniciará com apresentação  no pátio da escola, pela escritora convidada. Logo em seguida, os  
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escritores do Concurso anterior  será apresentado aos demais alunos. Em seguida os alunos 

interessados fazem suas inscrições na biblioteca. 

Após a reestruturação e entendimento do regulamento, é feita sua divulgação com uma 

sensibilização dos alunos e professores regentes, através de uma oficina especial na biblioteca, em 

que os alunos irão perceber as formas diferentes de livros e suas histórias; confeccionar e ilustrar a 

capa do seu livro usando vários tipos de materiais oferecidos pela escola; onde são distribuídos o   

regulamento aos interessados juntamente com carta de esclarecimento aos pais (em anexo). 

  O regulamento também é afixado no mural da escola para ciência da comunidade 

escolar. 

  A professora regente é orientada no sentido de fazer a motivação para a participação, 

sem interferir na realização da obra porque um dos objetivos principais é a realização do trabalho 

de forma autônoma. 

  Os candidatos das categorias A, B e C  (5º ano, 4º ano e 3º ano)  levam o livro 

montado com a capa pronta para terminar em casa e trazem para entregar na biblioteca, com a 

professora responsável. No ato, respondem á entrevista oral relatando como foi confeccionado seu 

livro e, como surgiram as idéias. 

             As crianças da categoria D e E ( 1º ano e 2º ano) podem  preparar  seus livros na sala 

de aula com orientação dos professores, respeitando-se a autonomia e criatividade dos alunos. 

      A Educação Infantil preparam um livro coletivamente. Os trabalhos são encaminhados 

aos professores regentes da turma, onde os livros serão analisados seguindo critérios pré 

estabelecidos no regulamento.  Escolhem os cinco melhores da turma e relatam ao devolverem 

todos, a comissão julgadora, composta por professores da escola, coordenadores, assistente 

pedagógico e eventualmente por pessoas convidadas como professores aposentados. 

  São avaliados os seguintes critérios de ineditismo, criatividade, originalidade, clareza 

de idéias, seqüência lógica, arte, ilustração e estética em geral.  

Os livros são encaminhados a SBS, para preparação da publicação na plataforma 

virtual. Os trabalhos selecionados para a premiação são divulgados e seus autores premiados em 

hora cívica especial com a presença de toda a comunidade escolar, da escritora Débora Bianca e 

representantes da SBS. Os livros inscritos farão parte do acervo da Biblioteca Janela para a Vida. 

  A premiação dos primeiros colocados será feita através de presentes,  

patrocinados  pela  direção, parceiros (SBS) e comunidade. 

  Na semana seguinte os escritores vencedores participam de uma tarde de autógrafos, 
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promovida pelos parceiros da SBS, onde todos os alunos participantes recebem um certificado de 

participação e uma lembrancinha. 

 

CULMINÂNCIA 

 

Como ponto de culminância do “Concurso de Literatura”, no dia 29 de novembro de 

2020, acontece a solenidade de premiação dos trabalhos vencedores e acolhida da escritora 

convidada,  e os representantes da SBS.  

  São premiados os três primeiros lugares de cada categoria. 

  Todos os alunos participantes do concurso e os demais da escola, mais membros da 

Comunidade Escolar participam deste momento. 

   Todos os alunos inscritos são recebidos com honra sentando em lugar específico. 

posteriormente todos receberão certificado de participação no concurso e uma lembrancinha.   

  Ao final, são anunciados os três primeiros colocados de cada categoria, que são 

homenageados e premiados com: livros, brinquedos e faixa de honra ao mérito. Os alunos especiais 

que também escreveram livros ganham um premio de participação. A Educação Infantil apresenta 

seus trabalhos nesse momento. O prêmio é entregue pela comissão que esta na mesa.Todos os 

presentes no local são convidados a tomar lanche, oferecido pela escola. 

Lista de prêmios 

( Faixa etária: 4 a 13 anos) 

       Bicicletas 

       Bolas de futebol, queimada, basquete, vôlei e etc. 

       Bonecas de tamanhos variados 

       Jogos recreativos  

       Jogos educativos 

       Quebra cabeça 

       Celulares 

      Tablet 

       Patins 

       Esqueites 

       Carrinhos 

       Kit desenho 

       Livros 
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       Mochilas 

       Guloseimas 

       Canetinhas    coloridas 

       Livros p/ pintar 

       Massinhas de modelar  

 

 

 

PROJETO  ESCOLA DA FAMÍLIA 

II. Justificativa  

 

Para que ocorra o desenvolvimento global do educando, é importante que escola e família 

trabalhem em harmonia. É fato, quando os pais participam da vida escolar dos filhos, estes 

aprendem mais e melhor. A família tem um papel extremamente importante na construção do 

sucesso ou do fracasso escolar, à medida que funciona como um grupo afetivo responsável por 

grande parte da formação cultural e do estabelecimento dos projetos de vida e identidade dos 

alunos.  

A família é considerada como a primeira e mais importante instituição de aprendizagem dos 

alunos, pois é nela que ocorrem as experiências de socialização primária, por transmitir às crianças, 

desde o nascimento, padrões de comportamento, hábitos, costumes, padrão de linguagem, 

maneiras de pensar, de agir, de se expressar. Porém considera-se que outras unidades sociais 

completam essa formação familiar ao nível de uma socialização secundária. Dentre elas se destaca 

a escola, espaço da escrita, do letramento, onde as crianças aprendem a ler, a escrever para poder 

transmitir informações e divulgar o conhecimento aprendido.       

Assim, nessa perspectiva à medida que a escola une o saber científico institucionalizado 

escolar à cultura e experiências empíricas familiares, consegue ampliar os horizontes do alunos, 

acenando com a possibilidade de um melhor desempenho acadêmico para os alunos e maior 

afetividade e envolvimento familiar. 

      II.        Objetivos 

     1. Integrar escola e família; 

      2. Estimular a família a acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno; 

 3.Dotar a família de conhecimentos teórico-práticos capazes de subsidiar o acompanhamento 

escolar do aluno;  
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      4. Envolver os pais em atividades de aprendizagem em casa; 

      5.Levar a família a compreender melhor o desenvolvimento da criança e do adolescente;  

      6. Favorecer o desenvolvimento e a expressão da afetividade na relação pais e filhos;  

      7. Conscientizar os pais de seu papel de educadores. 

       III. Público alvo  

Pais de alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil da EC 415 de Samambaia. 

IV. Desenvolvimento  

A Escola de Pais objetiva ser uma aliada da educação dos alunos. Pais e escola 

devem estar alinhados em suas atitudes, tendo objetivos comuns. Devem, portanto, compartilhar o 

mesmo ideal, pois só assim, realmente estarão formando e educando, superando conflitos e 

dificuldades, proporcionando ao educando, um caminho livre para a aprendizagem efetiva. A 

programação da Escola de Pais está estruturada em encontros que ocorrerão ao longo do ano 

letivo, com duração de uma hora cada encontro. As reuniões deverão conter interação entre pais e 

organizadores, interligando a teoria e a prática da educação cotidiana. Serão abordados temas 

como: comunicação e relacionamento familiar, imposição de limites à criança, mídia no contexto 

sócio familiar, prevenção ao uso de drogas entre outros. Deve-se trabalhar constantemente a 

motivação dos pais, deixando em aberto a seleção de temas que devem ser do interesse do grupo, 

além dos temas já citados.  

 

V. Responsáveis 

EEAA – Lisa Carla O. Neves e Mariá Viviane Souza. 

SOE – Neuzinete Maria Sousa Guimarães 

VI. Cronograma  

As atividades da escola de pais serão realizadas mensalmente: 

1º Encontro Março 

2º Encontro Abril 

3º Encontro Maio 

4º Encontro Junho 

5º Encontro Agosto 

6º Encontro Setembro 

7º Encontro Outubro 

8º Encontro Novembro 

VII. Recursos  
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Provenientes de recursos destinados à escola pelo PDAF e doações de parceiros. Estima-se 

um custo médio de R$ 200,00 por atividade.  

VIII. Avaliação  

Aplicação de instrumento, por amostragem com os pais participantes e equipe organizadora 

no decorrer dos encontros.  

IX. Bibliografia  

https://sites.google.com/.../projetodeaprendizagemgravatai/-a-importancia-da-participa... 

https://pt.slideshare.net/.../projeto-escola-de-pais-primeiro-encontro-disciplina-limites-.. 

 
Projeto Recreio animado para Socializar 

Publico Alvo: Alunos da Educação Infantil e EF anos iniciais  

Responsáveis: Equipe Gestora 

                         SOE 

Local: Escola Classe 415 de Samambaia 

Horário: Intervalo matutino: 10h30 

                                 Vespertino: 16h 

Justificativa 

Após observação do comportamento das crianças durante o intervalo percebemos que 

os alunos brincavam de modo não apropriado, desconhecendo até algumas brincadeiras infantis. 

Assim criamos este projeto, com o intuito de promover uma cultura de paz durante o recreio 

escolar e as recreações dirigidas, buscando desenvolver o respeito ao colega e às regras de 

convívio social.  

Objetivos 

✓ Evitar conflitos, correrias e eventuais brigas devido à ociosidade. 

✓ Proporcionar através de jogos momentos de desenvolvimento do raciocínio lógico, 

coordenação motora e incentivo ao convívio harmonioso com os colegas.  

Desenvolvimento 

No espaço da escola durante o intervalo, serão colocadas músicas e clips para os alunos 

ouvirem, apreciarem e dançarem.  

Paralelamente haverá brinquedos de uso coletivo e individual (cordas, damas, totós e 

outros ), e o espaço da biblioteca para os alunos que optarem pela leitura.  

    Materiais lúdicos adquiridos pela escola exposto em caixas apropriadas para utilização dos 

alunos nesse momento.  

https://sites.google.com/.../projetodeaprendizagemgravatai/-a-importancia-da-participa
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Para desenvolver senso de responsabilidade, cuidado e a interação entre os pares, os 

alunos de 4º ano e 5º ano em um número de 04 por sala de aula, serão indicados pelas professoras 

regentes para serem monitores do recreio, ajudar cuidando dos brinquedos e brincadeiras do 

intervalo, sob a orientação da Orientadora Educacional.  

        Haverá um cronograma com a escala da monitoria e dos professores para 

acompanhamento do intervalo, disponibilizado na sala dos professores, coordenação e direção. 

A equipe gestora auxiliará fazendo a montagem dos equipamentos de som e seleção das 

músicas para o momento. 

Cronograma Monitores Matutino 

Ano 4º ano A 4º ano B 5º ano A 5º ano B 

 

 

 

 

Datas  

18 à 22/03 25 à 29/03 01 à 05/04 08 à 12/04 

15 à 18/04 22 à 26/04 29 à 03/05 06 à 10/05 

13 à 17/05 20 à 24/05 27 à 31/05 03 à 07/06 

10 à 14/06 17 à 21/06 24 à 28/06 01 à 05/07 

29/07 à 02/08 05 à 09/08 12 à 16/08 19 à 23/08 

26 à 30/08 02 à06/09 09 à 13/09 16 à 20/09 

23 à 27/09 30/09 à 04/10 07 à 11/10 21 à 25/10 

28/10 à 01/11 04 à 08/11 12 à 16/11 18 à 22/11 

22 à 29/11 02 à 05/12 09 à 13/12 16 à 20/12 

 

Cronograma Monitores Vespertino 

Ano 4º ano C 5º ano C 5º ano D 5º ano E 

 

 

 

 

Datas  

18 à 22/03 25 à 29/03 01 à 05/04 08 à 12/04 

15 à 18/04 22 à 26/04 29 à 03/05 06 à 10/05 

13 à 17/05 20 à 24/05 27 à 31/05 03 à 07/06 

10 à 14/06 17 à 21/06 24 à 28/06 01 à 05/07 

29/07 à 02/08 05 à 09/08 12 à 16/08 19 à 23/08 

26 à 30/08 02 à06/09 09 à 13/09 16 à 20/09 

23 à 27/09 30/09 à 04/10 07 à 11/10 21 à 25/10 

28/10 à 01/11 04 à 08/11 12 à 16/11 18 à 22/11 

22 à 29/11 02 à 05/12 09 à 13/12 16 à 20/12 
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 Recursos adquiridos com recursos destinados à escola, tais como: dama, xadrez, jogo da 

memória, bolas,  cordas, bambolês entre outros. 

 Avaliação  

Será observada a mudança de atitude, a melhora no raciocínio lógico e coordenação motora, 

adquirido através dos jogos e brincadeiras. 

Referências Bibliográficas 

http://trocandoideiaspedag.blogspot.com 

 

 

 
 

PERÍODO TEMA MEDIADOR 

Fevereiro 

Semana Pedagógica 

Palestra:  

“O Que é a inteligência 

emocional e como desenvolve 

-las  

 

Coach Robervânia 

Fevereiro  

Semana Pedagógica 

Formação: AVALIAR: 

processo sensível, sistemático 

e cuidadoso 

Supervisão e equipe de 

coordenação pedagógica  

Fevereiro  

Semana Pedagógica 

Organização do Trabalho 

Pedagógico 

Integração (OTP, Metas e 

Processo avaliativo – PP) 

Supervisão, equipe de 

coordenação pedagógica e 

orientador educacional  

Fevereiro 

Semana Pedagógica 

BNCC e a Nova Versão do 

Currículo 

Coach Robervânia 

        Conscientes de que a atualização e aperfeiçoamento profissional é um dos aspectos 

que contribuem para uma educação de qualidade e com o objetivo de assegurar o sucesso 

da aprendizagem dos estudantes, está previsto para todo o ano letivo, atividades, 

formações e palestras com os temas: Teste de Grafismo, coordenações pedagógicas 

propositivas,  

 

http://trocandoideiaspedag.blogspot.com/
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11.2 – Gestão Pedagógica 

Na gestão pedagógica, os processos e as práticas possuem como desafios a 

contextualização, isto é, de um lado, os diversos interesses e necessidades dos alunos, 

comunidade escolar e do outro, o projeto pedagógico, as diretrizes, orientações curriculares 

nacionais e distritais. Diante destes elementos, esta gestão deve se orientar acompanhando as 

melhorias da aprendizagem, suas inovações, planejamento, organização e inclusão, para que 

atendam os avanços científicos, tecnológicos e culturais da sociedade no seu contexto. Coletiva, 

Formação, Virada Pedagógica, Coordenação Pedagógica Propositiva. 

11.3 – Gestão dos resultados educacionais 

A gestão de resultados oferece os diagnósticos para que possamos trabalhar com a nossa 

comunidade escolar e ao mesmo tempo, repensar o nosso projeto pedagógico, nossas fragilidades 

e potencialidades. Entre os desafios desta gestão estão à qualidade do nosso ensino, os anos e 

períodos com problemas de aprendizagem, frequência, evasão, níveis de satisfação dos alunos, 

pais, professores e servidores. Estamos construindo um modelo da nossa escola, usando os dados 

que recebemos das avaliações externas e internas e refletindo uma prática visando o sucesso do 

nosso alunado, entre essas práticas podemos citar o Conselho de Classe, os diferentes tipos de 

reagrupamentos, projeto interventivos, o apoio pedagógico da professora com restrição funcional, 

que atende pequenos grupos do 3º ano com dificuldades de aprendizagem básicas e a Educação 

de tempo Integral. 

 

11.4 – Gestão Participativa 

Na gestão participativa, os órgãos colegiados como conselho escolar, parcerias com 

associações de bairro, profissionais liberais e outras instituições podem ajudar no projeto 

pedagógico da escola com uma participação efetiva, atuando na construção de uma escola que 

tenha como desafio ser mais integradora, organizadora, solidária e comunicativa com sua 

comunidade escolar, contudo ainda não chegamos ao nível esperado de integração e participação, 

mas contamos com alguns parceiros como Conselho Tutelar, Posto de Saúde nº 02, Livraria SBS, 

que tem colaborado na execução das ações propostas no projeto pedagógico. 
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11.4.1 Parceiros 

 A SBS – Livraria Internacional tomou conhecimento do Projeto Concurso de Literatura 

“Janela para a vida”, realizado na EC 415 de Samambaia, gostou da iniciativa e propôs uma 

parceria com a referida escola, no sentido de publicar todos os trabalhos construídos pelos alunos 

na plataforma virtual. 

 Objetivos: 

• Promover um dia de autógrafos com os vencedores, onde recebem seus livros 

(impressos) no formato de um livro padrão; 

• Premiar os vencedores; 

• Participar da culminância, onde os vencedores são premiados. 

 

11.5 – Gestão Administrativa 

 

     A gestão de pessoas envolve o compromisso dos profissionais da escola, dos pais e dos 

alunos com o projeto pedagógico da escola. Aqui o desfio encontra-se na construção de um clima 

organizacional, para que o fazer diário da escola se transforme num lugar de formação continuada 

de todos, partindo das necessidades apresentadas para se chegar aos princípios que constam no 

Currículo em Movimento.Algumas estratégias pedagógicas foram levantadas a partir da identificação 

de situações em que se faz necessário intervenções pontuais, tanto no campo da aprendizagem 

com projeto interventivo e reforço escolar, quanto no desenvolvimento de hábitos, gostos e valores 

com projetos que envolva músicas, leitura, com o intuito de promover ao educando a interação com 

o meio, por meio da mediação do educador. 

           Visando a integração das aprendizagens teoria e prática, ocorrem 04 a 05 saídas à campo 

anuais, monitoradas, para eventos culturais ( cinema, teatro, circo ), pedagógicos ( encontros, 

seminários, visitas ao Congresso Nacional, Câmara Legislativa, Planetário, Zoológico, 

Trânsitolândia, Feira de Ciências e museus ) , sociais ( Feira do Livro, eventos festivos ) e de lazer 

(clube, parques ), necessitando de ônibus para transporte dos alunos, professores e demais 

acompanhantes. 

            Uma vez por ano acontece a festa junina envolvendo a comunidade escolar com gincana 

antes do evento, cocção de comidas, bingos, coroação de rei e rainha, danças típicas, barraquinhas, 

brincadeiras, música entre outros, no dia do evento, que acontece no mês de junho, a escola 

prestigia a família com o dia da família na escola, no mesmo modelo da festa junina, acrescido de 
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oficinas planejadas para adultos e crianças, bem como atendimentos advocatícios em parceria com 

a OAB, atendimentos dentários e de cabeleireiros. 

  Ainda dentro desse contexto de integração, acontece o “Recreio animado para Socializar”, 

que tem o intuito de promover uma cultura de paz durante os recreios escolares e as recreações 

dirigidas, desenvolver o respeito ao colega e às regras de convívio social. Onde são colocadas 

músicas e clips para apreciação e dança dos alunos. Paralelamente brinquedos de uso coletivo e 

individual e um espaço próximo a sala de leitura com alguns livros expostos para os alunos que 

optarem pela leitura. Materiais lúdicos são adquiridos pela gestão para utilização nesses 

momentos. Para desenvolver senso de responsabilidade e cuidado com os alunos menores, são 

convidados alunos de 4º ano e 5º ano para serem monitores do recreio e dividirem com os 

professores o convívio e as brincadeiras durante o intervalo. 

Com o tema Em busca de uma Escola mais Feliz e Saudável!  Antes do  recesso do meio do 

ano, acontece uma coordenação pedagógica coletiva fora da escola, em  um  ambiente ao  ar livre, 

intitulada Desaceleraê, objetivando proporcionar momentos de reflexão, contato do professor com  

seu corpo, natureza, a necessidade de uma prática diária de exercícios fisícos  e alimentação 

saudável. 

      Há projetos desenvolvidos pelas professoras readaptadas, com o propósito de integrar 

todos os espaços existentes na Unidade de Ensino, são eles, o Concurso de Literatura da 

Biblioteca Janela para a Vida e o Projeto de Reforço Escolar, voltado para os alunos com 

dificuldades de aprendizagem e defasados idade/ano. 

         Ressalta-se que todas as ações pedagógicas são realizadas com orientações da UNIEB, 

seguindo os eventos contemplados no calendário anual da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal e em consonância com a realidade percebida na comunidade onde a UE esta 

inserida. 

 

 11.6-Gestão Financeira 

 

A escola recebe duas verbas: PDDE, do Governo Federal e PDAF, do Governo do Distrito 

Federal, portanto pretendemos utilizar essas verbas de acordo com a legislação e suprir as 

carências que forem possíveis. Pretendemos também utilizar esses recursos com a participação do 

Conselho Escolar e com a Comunidade Escolar. Utilizar os recursos financeiros em sua totalidade 

de acordo com as necessidades pedagógicas, administrativas e em consonância com a  legislação. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

  O processo de avaliar é contínuo e permanente, bem como essencial para o crescimento 

pessoal e profissional dos educadores e da própria comunidade escolar. Dessa forma, far-se-á 

necessário que o acompanhamento e a avaliação do Projeto Político Pedagógico da Escola 

Classe 415 de Samambaia sejam feitos no triênio (2017 – 2019) através da Avaliação 

Institucional (anualmente) e Conselho de Classe (bimestralmente – retomar estratégias de 

avaliação, bem como a organização do trabalho pedagógico, nos encontros de coordenação ) e 

que possa servir como reorganizador dos processos desenvolvidos na escola e aprimoramento 

da aprendizagem mais significativa. 

Conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional “Como a avaliação para as 

aprendizagens tem ocupado grande parte das nossas reflexões, para que ela mesma seja 

revitalizada e a escola tenha sua atuação reconhecida pela sociedade, torna-se necessária a 

construção da prática da avaliação do trabalho da escola por ela mesma como um processo 

contínuo, que conte com a participação de todos os que estão nele envolvidos”. 

 Fazer parte desse processo de construção e reconstrução do Projeto Político Pedagógico é 

participar do desenvolvimento da escola, é estar inserido no fazer educação, é transformar uma 

realidade (plantar uma sementinha que ao longo do processo vai germinando, mas se não for 

constantemente regada – acompanhada e avaliada – pode simplesmente murchar e não 

encontrar aspectos viventes). 

A PP é um norteador da escola, é ele que transforma e media o trabalho que é 

desenvolvido no espaço pedagógico. 



 

 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICO DA ESCOLA CLASSE 415 DE 

SAMAMBAIA – 2020 JUSTIFICATIVA 

 
O ato de planejar faz parte da história do ser humano, pois o desejo de 

transformar sonhos em realidade objetiva é uma preocupação marcante de toda pessoa. 

Em nosso dia-a- dia, sempre estamos enfrentando situações que necessitam de 

planejamento, mas nem sempre, as nossas atividades diárias são delineadas em etapas 

concretas da ação, uma vez que já pertencem ao contexto de nossa rotina. Entretanto, 

para a realização de atividades que não estão inseridas em nosso cotidiano, usamos os 

processos racionais para alcançar o que desejamos. Planejamento é processo de busca 

de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando o melhor 

funcionamento das atividades humanas. 

O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão 

sobre a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de 

meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis visando à concretização de objetivos 

em prazos determinado e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações. 

Entendemos que planejar, em sentido amplo é um processo que "visa dar respostas a 

um problema, estabelecendo fins e meios que apontem para sua superação, de modo a 

atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente o 

futuro"(PADILHA. 2001 p.30), mas considerando as condições do presente, as 

experiências do passado, os aspectos contextuais de quem planeja e com quem se 

planeja. Planejar é uma atividade que está dentro da educação, visto que esta tem como 

características básicas: evitar a improvisação, prever o futuro, estabelecer caminhos que 

possam nortear mais apropriadamente a execução da ação educativa, prever o 

acompanhamento e a avaliação da própria ação. “Planejar e avaliar andam de mãos 

dadas” (LIBÂNEO, 1992, p.221). A partir dessas questões o entendimento do conceito de 

participação, do trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre 

seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto, deve ser o eixo norteador das 

ações propostas. 

 
 
 
 



 

 

OBJETIVOS GERAIS 
a. Promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes turnos. 

b. Desenvolver ações coletivas no sentido de superação dos problemas. 

c. Promover o diálogo aberto escola-família, na solução dos problemas com 

vistas às sugestões no intercâmbio das relações. 

d. Contribuir para uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da 
escola. 

e. Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo 

docente, alunos e pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem 

com vistas a sua melhoria. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ATENDIMENTO AO CORPO 

DOCENTE: 

f. Subsidiar o corpo docente na elaboração e implementação do 

planejamento anual, propondo alternativas metodológicas a partir de 

reflexões coletivas; 

g. Promover encontros e reuniões com temas relevantes identificados a 

partir da observação e análise da realidade escolar que efetivem a 

proposta pedagógica da escola - reunião pedagógica (coletivas ); 

h. Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola; 

i. Apoiar e subsidiar a elaboração e implementação de projetos 
desenvolvidos; 

j. Analisar e refletir sobre o sistema de avaliação promovendo ações de 

melhoria no processo ensino aprendizagem; 

k. Elaborar um conselho de classe que forneça dados e informações 

relevantes no processo de ensino e aprendizagem, bem como colher 

dados e informações significativas que subsidiem o trabalho com o 

educando; 

l. Acompanhar os professores da sala de apoio pedagógico e da Sala 

de Recursos, dando suporte aos mesmos. 

 

ATENDIMENTO AOS ALUNOS 
 

m. Proporcionar meios de interação com as tecnologias existentes na escola. 

n. Acompanhar e apoiar os alunos no desenvolvimento de projetos e ações 
educativas. 

o. Observar de forma sistemática e assistemática o desempenho do aluno, 

com a finalidade de agir de forma preventiva. 

p. Promover dinâmicas de grupo para socialização e desenvolvimento de valores. 



 

 

q. Acompanhar o rendimento escolar com vistas à sua melhoria e registrar em 

fichas próprias o desempenho da turma e individual, bem como 

comportamentos inadequados, tendo como premissa inverter os casos de 

baixo rendimento e analisar e promover a integração do aluno. 

r. Proporcionar momentos de reflexões que melhorem o relacionamento 

aluno-aluno e aluno-professor e propiciar condições de acesso e 

permanência na escola. 

s. Acompanhar e garantir o desenvolvimento do aluno na Sala de 

Apoio e Sala de Recursos. 

 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 
 

t. Promover palestras e encontros com temas de interesse educativo. 

u. Orientar a família sobre os procedimentos dos pais na melhoria do 

rendimento escolar do aluno. 

 
 

v. Informar sobre a frequência e o rendimento escolar, bem como analisar 

os dados com vistas à sua melhoria. 

w. Promover ações culturais que aproximem a família da escola. 
 

ESTRATÉGIAS 
 

x. Reuniões Pedagógicas previstas no calendário para estudo e reflexões com 

os temas: PPP, Diretrizes curriculares, avaliação, metodologias, 

reagrupamentos, etc. 

y. Reunião semanal entre a equipe pedagógica. Reunião coletiva e seriada 

entre a equipe pedagógica e professores. 

z. Conselho de Classe. 

aa. Parada pedagógica (para tratar temas emergenciais). 

bb. Elaboração de gráficos do rendimento escolar. 

cc. Reunião de pais por bimestre com enfoque na melhoria do rendimento 
escolar. 

dd. Palestra para pais com temas variados. 

ee. Palestra com toda a comunidade escolar - família, professores, 

funcionários da secretaria e de serviços gerais. 

ff. Atendimento e entrevistas com alunos e pais sempre que necessário 

gg. Observação sistemática e assistemática de atitudes e comportamento 

dos alunos para as intervenções necessárias. 

hh. Encontros periódicos com os professores da Sala de Apoio, SOE e 

Sala de Recursos para avaliação e consequente melhoria das atividades. 

AVALIAÇÃO 

 

  Acontecerá no decorrer do ano de forma processual em reuniões pedagógicas. 



 

 

 
 

PROJETO ANUAL “INTERAGINDO SABERES” 
 
 

  
 

Durante a Semana Pedagógica/2020, ouvimos na palestra a qual assistimos, sobre 
relações interpessoais e percebemos a importância de se interagir com o outro, de 
aprendermos a compreender o outro e nos aceitar também, pois faz parte do processo de 
aprendizagem e crescimento como profissional e como pessoa. Dessa forma, iniciamos o 
nosso ano letivo de 2020 com mais um grande desafio: E por que interagir os nossos 
saberes?  

 Tendo como base a palavra SABER (Conhecer; ter conhecimento; ficar ou permanecer 
informado; Expressar conhecimentos determinados. – Dicionário Aurélio) ; e a palavra 
INTERAGIR (Estar em exercício mútuo com alguma coisa, fazendo com que haja uma 
modificação no desenvolvimento e/ou no estado de ambas: algumas ideias interagem com 
outras, modificando-as, etc); sendo assim, interagindo saberes, seria modificar, transformar e 
desenvolver o conhecimento que já se possui, para que haja um novo saber, conhecer, 
aprender, a partir dessas trocas de interação desses saberes. 
 Pensando nisso, a Escola Classe 415 de Samambaia tem como proposta de projeto 
anual, oportunizar a construção do conhecimento sistemático, consciente e coletivo por meio 
de atitudes virtuosas que privilegiem a interação com o outro e com o meio, para que se possa 
conviver respeitosamente e praticar a sustentabilidade. 

Dessa forma, tendo como ações que subsidiam os subtemas propostos em cada 
bimestre, cujos assuntos irão discorrer a respeito da relação do eu, o outro e nós, bem como a 
importância da matemática no nosso cotidiano, no meio em que vivemos, sem esquecer que as 
emoções fazem parte desse nosso processo de aprender e as nossas 
atitudes frente a diversas situações que são vivenciadas e discutidas no 
nosso ambiente escolar (prevenção ao uso de drogas, sejam estas, lícitas ou 
ilícitas, o reagir e respeitar a pessoa com deficiência, regras de trânsito e etc, 
lembrando que, para que haja essa interação de saberes, é necessário 
primeiramente refletir, agir para que aconteça a transformação do eu e, consequentemente, do 
meio em que estamos inseridos.  

 
Para o 1º Bimestre:   

▪ Subtema: “ Descobrir-se é descobrir o mundo!” 

Nesse bimestre, iremos discorrer a respeito do incentivo, vivência e prática da 
cidadania, promovendo o ato de aceitar-se, descobrindo a si mesmas, aos grupos das quais 
fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de educação para a primeira infância, igreja, 
academia etc.) e a outros coletivos, no sentido de formar sua identidade e alteridade. Fomenta-
se o fortalecimento das crianças nos seus grupos e o respeito aos demais que delas diferem, 



 

 

elementos fundamentais da beleza e riqueza da diversidade humana. A proposta perpassa a 
constituição da autonomia, da autorregulação, do autocuidado, bem como dos sentimentos de 
reciprocidade. A partir desse entendimento, o cuidado com os outros e com o meio ambiente, o 
pertencimento e responsabilidade com as pessoas, os animais, a natureza e o planeta também 
são reforçados (Currículo em Movimento, 2ª versão -2018).  

     Importante lembrar que, conforme o calendário da Seedf (Portaria nº 365 de 06/11/18), os 
temas que deverão fazer parte das discussões e vivências na nossa prática pedagógica são: 
Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/16), 
bem como a Semana da Conscientização do Uso Sustentável da 
Água nas Unidades Escolares/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/13);  

 Pensando nessas demandas, a escola pretende ampliar, 
principalmente a temática do uso sustentável da água, para a 
preservação do meio ambiente de forma mais coerente e 
consciente, a partir de ações que viabilizem, aos alunos, a vivência 
e transformação que estes farão no seu meio, família, escola, bairro 
etc. 
 Para o 2º Bimestre: 

▪ Subtema:  “A Matemática no meu 
mundo!” 

Neste bimestre, continuaremos estudando sobre o campo 
de experiência “o eu, o outro e o nós” proposto na Base Nacional 
Comum Curricular e suas relações com a Matemática, tendo 
como ênfase o trabalho com os cantos associados à interação, à 
coletividade e à autonomia. 

“Pra que eu tenho que aprender isso se eu nunca vou 
usar na minha vida?” Essa pergunta é feita com certa frequência 

por alunos durante aulas de Matemática. O que eles não sabem é que essa disciplina está 
mais presente na vida deles do que imaginam: na música, no espaço em que vivemos, nos 
animais, em resumo, no dia a dia. 
 Por conseguinte, apresentamos um trabalho educacional tendo como eixo temático a 

Matemática e subtemas 
Educação para a Vida e Festas 
Juninas. Trata-se de um 
momento de trabalho 
interdisciplinar em que os 
alunos aprendem, divertem-se 

e experimentam uma integração com seus pares. 
           Os temas Educação para a Vida e Festas Juninas podem ser explorados de forma 
ampla e interdisciplinar, com a consequente realização de pesquisas e experiências de primeira 
mão. Possibilita, ainda, a realização de inúmeras atividades de organização e de registro, feitas 
individualmente, em pequenos grupos ou com a participação de toda a turma. 
           O professor neste projeto é o organizador e mediador, pois busca informações, que 

estimula a curiosidade e a criatividade do grupo. 
Alguém que, acima de tudo, entende que os 
alunos não são receptores passivos, mas sujeitos 
com interesses e que estão construindo sua 
história e no caso do tema Festas Juninas, estão 
reconstituindo a cultura que estão imersos. 

 
Para tanto a escola torna-se um espaço de busca, de reflexão crítica e que trabalha com várias 



 

 

fontes e áreas do conhecimento.  

Objetivos: 
• refletir sobre vivências e experiências, dando a oportunidade dos 
alunos aprenderem conceitos que possam levar por toda a vida, 
como conviver em harmonia, 
• respeitar o próximo, 
• aprender trabalhar em grupo, 
• ser criativo, 

• ter uma linguagem bem desenvolvida, 
• constituir uma leitura de mundo de forma inteligente e que lhe abra 
novas perspectivas, 
• ser perceptivo aos fatores críticos; 
• trabalhar conteúdos do ano de forma significativa. 

 
             Para o 3º Bimestre:  “E com as emoções, o que posso aprender?”  

 
A escola faz parte de um universo dinâmico e tem o dever de formar o cidadão para 

(con)viver neste universo de forma contextualizada, ou seja, aprendendo e vivenciando o que, 
de fato, faz sentido e tenha funcionalidade dentro de sua realidade. O contexto atual exige de 
nós e de nossos estudantes, dentre outras habilidades, a criatividade, a resolução de 
problemas e a gestão das emoções. Essas habilidades podem favorecer o desenvolvimento da 
autoconfiança e independência e consequentemente a formação de indivíduos mais 
preparados para se adaptar aos processos e progressos sociais.  

 Partindo dos pressupostos de que a educação “tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”, e de que a escola se 
configura como espaço de diferentes saberes, neste bimestre nosso 
trabalho contemplará o desenvolvimento de habilidades socioemocionais 
- que poderão auxiliar os estudantes na superação de alguns desafios 
típicos da etapa de desenvolvimento em que se encontram (ex: 
relação intra e interpessoais, processo de escolarização, etc.) e que 
poderão auxiliá-los no repertorio para a vida adulta.   

 Neste bimestre temos como eixos transversais a Semana da 
Prevenção ao uso de drogas, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com 

deficiência e o tema trânsito e mobilidade. 
         Dentro do tema norteador do projeto: “Interagindo saberes” as 
temáticas referidas serão abordadas com o objetivo de desenvolver 
aspectos sócio-afetivos e de gestão emocional, de forma a refletir como 
tais aspectos poderão interferir e influenciar para o bom desenvolvimento desses temas. Nos 
três âmbitos temáticos (‘Semana da Prevenção ao uso de drogas’, ‘Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com deficiência’ e ‘Trânsito e mobilidade’) a intenção é analisar as questões 
subjetivas que permeiam cada uma e a partir daí pensar formas e ações que busquem superar 
os obstáculos específicos de cada uma dessas. Ao final do bimestre é esperado que possamos 
ter pensado sobre cada questão considerando a questão geradora. Os problemas que a 
perpassam, as razões que levam á isso e como podemos modificar a nós e ao nosso mundo 
visando sanar, minimizar ou saber lidar com tais questões. 
 Para o 4º Bimestre:  “Penso, logo escrevo, ajo e transformo”  
 Perpassamos por diversos conhecimentos, interagindo saberes entre o eu, o outro e 
nós, trabalhando a aceitação, respeito, cuidado com o ambiente e a sustentabilidade. 
Alcançamos um patamar de destaque no ensino da utilização matemática aplicada de forma 



 

 

contextualizada, presente em todos os segmentos da vida e em tarefas executadas do nosso 
dia-a-dia. Percebemos que com as emoções também posso aprender. Diante dessas ações, 
esperamos que os alunos possam adquirir a autonomia para aumentar seu vocabulário, sua 
capacidade de escrever de maneira clara e objetiva, transferindo esses pensamentos em 
prática. Reconhecer que suas ações podem provocar diferentes efeitos no mundo social, 
desenvolvendo potenciais, colaborando desde pequeno com o exercício da sua consciência e 
formação cidadã, através da percepção, expressão e sentido. 
Desta forma, esperamos difundir a formação cultural, educacional e 
social dos alunos, que possam desenvolver o seu senso crítico, 
influenciando positivamente na transformação de comportamentos 
no meio em que vive. 
 Tendo como ações:  

▪ Conscientizar o aluno de sua responsabilidade social; 

▪ Dia Nacional da Consciência Negra; 

▪    Incentivar as produções a cerca dessas reflexões; 

▪   Trabalhar diversidade, ética, cidadania; 

▪ Desenvolver as mais diversas formas de expressão 

(corporal, gestual, verbal e escrita) 

a criatividade, senso crítico 

coletivo e a socialização; 
▪ Culminância: Chá Literário. 
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