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Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música não começaria com partituras, 

notas e pautas. 

Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos 

que fazem a música. 

Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o 

mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas. 

Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas para a 

produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. 

 

Rubem Alves 
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APRESENTAÇÃO 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 502 é uma construção dinâmica e 

inacabada, enquanto campo de possibilidades ao longo do tempo, e mediante o processo 

de formação de todos os sujeitos envolvidos, não pode ser engessada, estática e nem 

definitiva.  

  A presente Proposta Pedagógica objetiva a participação da comunidade 

escolar na definição e na implementação de decisões pedagógicas, administrativas e 

financeiras, por meio dos órgãos colegiados (Equipe Gestora, Conselho Escolar, 

Conselho de Classe), respeitando a pluralidade, a diversidade, o caráter laico da escola 

pública e os direitos humanos, em todas as instâncias, com autonomia da unidade 

escolar, nos termos da legislação vigente.  

Na reelaboração dessa Proposta Pedagógica existe a preocupação em realizar 

a escuta sensível e envolver toda comunidade escolar mesmo que a distância, dessa 

maneira, atender da melhor forma possível os anseios sociais atribuídos à escola, nesse 

momento em que as aulas presenciais não acontecerão.   

A elaboração foi colaborativa, já que os sujeitos participantes foram todos da 

comunidade escolar, os procedimentos e instrumento que garantiram a participação foram 

reuniões e momentos de debates diversos com a preocupação permanente de garantir o 

protagonismo dos estudantes. 

Essa Proposta Pedagógica está estruturada da seguinte forma: apresentação, 

historicidade da escola e diagnóstico da realidade, princípios, objetivos e concepções 

sobre o trabalho escolar e organização pedagógica em ciclos, planos de ação da equipe 

de apoio especializado e serviços de orientação educacional, plano de ação de 

implantação da  proposta pedagógica, da coordenação Pedagógica, projetos específicos 

e parcerias finalizando com as referências bibliográficas.   
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1 HISTÓRICO 

 

Uma instituição educacional é o que são os seus 
gestores, os seus educadores, os pais dos 
estudantes, os estudantes e a comunidade. A ‘cara 
da instituição educacional’ decorre da ação 
conjunta de todos esses elementos. (LUCKESI, 2007, 
p. 15).  

 

O Centro Social e Escola Marista Irmão Francisco Rivat fundado em 12 de 

dezembro de 1995, situado na QS 502, Conjunto 09, Lote 01, Samambaia Sul – Distrito 

Federal, mantido pela Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC, com sede 

na Rua do Lavapés, 1023, Cambuci - São Paulo oferecia à população de baixa renda da 

Região Administrativa de Samambaia uma educação em que a fé, a cultura e a vida se 

harmonizavam e a educação de forma integral considerava o sujeito na sua dimensão 

física e estética, afetiva, cognitiva, comunitária e social ético-valorativa e 

transcendente. Com essa proposta de trabalho e o caráter filantrópico do Centro Social 

e Escola Marista Irmão Francisco Rivat foram beneficiadas crianças, adolescentes e a 

comunidade de Samambaia, por meio da oferta dos Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano, do 

Ensino Fundamental e de serviços e programas, de acordo com o Parecer nº 

106/2010-CEDF. Segue cumprindo esse papel, até que encerra seu trabalho 

filantrópico e entrega o prédio para a SEDF em 19 de dezembro de 2016, oficialmente 

tendo a extinção por meio da Portaria n° 143, de 10 de abril de 2017, a partir do ano letivo de 

2017.  

No percurso da implementação da nova escola, no ano de 2016, foram feitas 

reuniões com as famílias que tinham suas crianças matriculadas na Rede Marista 

(Francisco Rivat), para ouvir os anseios sobre a transição da rede particular (filantrópica) 

para rede pública da SEDF. Para tal finalidade, a Coordenação Regional de Ensino de 

Samambaia esclareceu dúvidas e orientou os pais quanto ao processo de transição, 

assegurando a transferência para unidades escolares mais próximas da residência ou a 

permanência no mesmo prédio, com a regulamentação da Escola Classe 502 de 

Samambaia, que aconteceu pela portaria Nº 410, de 06 de dezembro de 2016, com 

publicação no Diário Oficial de nº 229, página 35.  

Todo apoio de orientação e atendimento às famílias foi concretizado na 
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efetivação das transferências para outras Instituições educacionais. No ano letivo de 

2017, esta UE efetivou as matrículas dos estudantes que já estudavam no prédio e dos 

oriundos do Tele matrícula 156 e distribuiu vagas remanescentes para os estudantes 

solicitantes.  

Todas essas oportunidades de contato com as famílias dos estudantes 

oportunizaram um diálogo e uma escuta sensível para dirimir as dúvidas, queixas e 

inseguranças quanto à mudança do status de escola privada para escola pública.  

A primeira Equipe Gestora foi de caráter interventivo e constituída em 

24/07/2017 por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, página 9, que nomeou: 

Varinia Ivo De Andrade e Aline Nazaré Nogueira para exercer a Função Gratificada 

Escolar. A Equipe Gestora assumiu a unidade escolar cuidando dos procedimentos de 

matrícula, estruturação material da escola, mobiliários, recursos humanos, com o apoio da 

CRE-Samambaia.  

No dia 18 de fevereiro (sábado) de 2017, realizou-se a primeira reunião com as 

famílias, a Equipe Gestora e os professores da escola, e contou com a presença do 

coordenador da CRE-SAM, o professor Celso Antônio que, juntamente com a Diretora 

Varínia, deu esclarecimentos sobre o novo funcionamento da Escola Classe 502 (EC 

502). Debateram sobre a rotina, as regras organizacionais e o trabalho pedagógico da 

escola, afirmando seu compromisso com a qualidade do trabalho da escola em todas as 

dimensões. As famílias tiraram dúvidas e tiveram oportunidade de refletir e expor suas 

opiniões e sugestões sobre a rotina e funcionamento da escola e depois foram conversar 

com os professores de seus filhos em sala de aula. A Equipe Gestora, nessas primeiras 

semanas, continuou ouvindo as falas dos pais buscando identificar fragilidades e 

potencialidades que precisam ser fortalecidas durante o ano letivo.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Reunião com presença de Varínia e Celso.                Primeira reunião de pais da EC 502.  



 
 

5 
 

 

A 1ª Eleição para Gestores e Conselho Escolar/2017 da Escola Classe 502 de 

Samambaia ocorreu no dia 21 de junho, conforme previsto na Lei de Gestão Democrática 

nº 4.751/12, na qual foram eleitas Varínia Ivo de Andrade (diretora) e Aline Nazaré 

Nogueira (vice-diretora), com unanimidade de votos entre servidores da escola e 99,37% 

dos votos oriundos dos pais e responsáveis para o cargo de gestoras em mandato de três 

anos.  Para o Conselho Escolar foram eleitos: segmento magistério - Eunice Feitosa da 

Conceição; segmento assistência- Manoel José de Morais; segmento pais - Ludmila Alves 

da Silva Sales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretora Varínia e Vice Aline                                                      Resultado a 1º eleição 

 

       Neste ano letivo de 2018, houve a saída da vice-diretora por motivos de saúde e 

assumiu a função de vice-diretora a professora Ana Paula para dar continuidade à gestão 

escolar, juntamente com a diretora Varínia Ivo de Andrade. Também por motivos de 

saúde a diretora Varínia se retirou do cargo pela publicação no Diário oficial em nº 233, 

publicado em 10/12/2018, página 19. Com isso a gestão ficou constituída pela professora 

Ana Paula Ribeiro (Diretora) e Jeziel Dias Vasconcelos, monitor de carreira (Vice-diretor). 

A gestão conduziu as ações pedagógicas e administrativas desta Unidade Pública de 

modo idôneo e pautada em trabalho sério e de excelência.  

Em 2019, ocorreu novo eleição e a EC 502 teve a candidatura de 2 chapas, a 

chapa vencedora foi o diretor Areovaldo B. da Silva Júnior e  a vice Letícia Sousa da 

Silva, a publicação se deu no Diário Oficial, número 21, datado de 02 de janeiro de 2020, 

página 29. A Equipe Gestora atual vem realizando um trabalho baseado no diálogo e 
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respeito às diferenças, bem como contato próximo com a comunidade escolar e garantia 

do direito à aprendizagem dos estudantes.   

 

1.2 Caracterização Física 

 

   A estrutura física e instalações gerais do(s) prédio(s) são boas: o espaço físico 

possui certa diversidade de espaços, contudo, as saldas de aula tem tamanho, 

relativamente, pequeno. Existe um acervo de livros e por isso a constituição de uma sala 

de leitura. Os ambientes e serviços são: secretaria escolar, salas de aula, biblioteca 

escolar, sala de professores, refeitório, cozinha, banheiros (também adaptados); áreas de 

convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas, de 

recreação e culturais, bem como brinquedoteca, parquinho, quadra coberta e /ou 

descoberta, outros; bebedouros, espaços  e acessibilidade para pessoas com 

deficiências; auditório Sala de tecnologias/vídeos; estacionamento, etc. 

 

Estrutura física da Escola 

Bloco superior  

 Salas de aula: 7 

 Salas de professores: 01 

 Sala de leitura: 01 

 Sala da EEAA: 01 

 Sala de SOE: 01 

 Secretaria escolar/sala da Direção: 01 

 Auditório: 01 

 

Bloco inferior 

 Salas de aula: 03 

 Sala de espelho/Psicomotricidade: 01 

 Parquinho: 01 

 Quadra descoberta:01 

 Quadra coberta: 01 

 Sala de auxiliares de limpeza: 01 
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 Cozinha 

 Mecanografia 

 

1.3 Dados de Identificação da Instituição 

 

Endereço: QS 502, Conjunto 09, Lote 01 - Samambaia – DF 

CEP: 72330-028 

Telefone: 3901-5510 

E-mail: ec502.samambaia@edu.se.df.gov.br 

Turnos de funcionamento: matutino e vespertino  

Facebook: facebook.com/ec502desamambaia 

Código INEP: 53017064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  https://www.google.com/maps/place/Escola+Classe+502+de+Samambaia/@-

15.8848992,-48.0840913,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f0ecb137c4fbb01!8m2!3d-

15.8848992!4d-48.0840913 

 

1.4 Ato de Regulação da Instituição Educacional 

 

PORTARIA Nº 410, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016. (Com publicação no 

Diário Oficial de nº 229 pagina 35) 

mailto:ec502.samambaia@edu.se.df.gov.br
https://www.google.com/maps/place/Escola+Classe+502+de+Samambaia/@-15.8848992,-48.0840913,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f0ecb137c4fbb01!8m2!3d-15.8848992!4d-48.0840913
https://www.google.com/maps/place/Escola+Classe+502+de+Samambaia/@-15.8848992,-48.0840913,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f0ecb137c4fbb01!8m2!3d-15.8848992!4d-48.0840913
https://www.google.com/maps/place/Escola+Classe+502+de+Samambaia/@-15.8848992,-48.0840913,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f0ecb137c4fbb01!8m2!3d-15.8848992!4d-48.0840913
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Aprova a criação da ESCOLA CLASSE 502 DE SAMAMBAIA. O 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 105, 

Parágrafo Único, incisos I e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 

RESOLVE: Art. 1º Aprovar a criação da ESCOLA CLASSE 502 DE 

SAMAMBAIA, vinculada à Coordenação Regional de Ensino de 

Samambaia. Art. 2º A ESCOLA CLASSE 502 DE SAMAMBAIA 

funcionará na QS 502, Conjunto 09, Lote 01 - Samambaia - DF Art. 3º 

Esta Portaria entre em vigor na data da sua publicação. 

JÚLIO GREGÓRIO FILHO 

1.5.1 Oferta de Etapa de Ensino 

 Educação Infantil – Pré-escola (05 anos); 

 Ensino Fundamental: BIA 1°s, 2°s e 3ºs anos (1º bloco) e 4°s e 5º anos (2º bloco).  
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2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

A clientela atendida pela Escola EC 502 em 2019 e 2020 quase que na sua 

totalidade, é constituída de estudantes que moram nos arredores, que já estudavam no 

antigo Colégio Marista Francisco Rivat, oriundos do Telematrícula 156 e de solicitantes de 

vagas remanescentes e remanejados. 

A comunidade tem como características sociais e culturais: a pluraridade, ou 

seja, desde a renda familiar até a escolarização os índices são diversos, tendo famílias 

em situação de risco social e muitos filhos de profissionais liberais e de professores da 

SEDF.  

A situação do entorno é diversificada e existem famílias e casas mais simples, 

mas também pessoas com poder aquisitivo maior. A escola está inserida neste espaço de 

modo ativo e a relação com a vizinhança é de harmonia e parceria, pois a maioria estuda 

na escola.  

A maioria dos estudantes chega na escola caminhando, mas uma parcela 

importante usa carro, moto e van escolar. Os servidores, em sua maioria se deslocam de 

veículo automotor próprio.  

O principal problema identificado relaciona-se ao período das chuvas fortes, 

pois a escola fica sujeita a alagamentos.  

 

2.1 QUADRO DE NÚMERO DE ALUNO POR TURMA 

CRE – SAMAMBAIA 

Escola Classe 502 de Samambaia 

Alunos Matriculados – Sintéticos  

CURSO TURMA TURNO TOTAL 

Educação Infantil 1º Período – A V 26 

Ensino Fundamental 9 anos(não seriada) C.E.E.  A M 01 

Ensino Fundamental 9 anos(não seriada) C.E.E.  A V 02 
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Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 1º ano A M 30 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 1º ano B V 30 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 2º ano A M 16 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 2º ano B M 28 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 2º ano C M 28 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 2º ano D V 26 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 2º ano E V 25 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 2º ano F V 27 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 3º ano A M 23 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 3º ano B M 25 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 3º ano C M 25 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 3º ano D V 24 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 3º ano E V 31 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 4º ano A M 22 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 4º ano B M 23 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 4º ano C V 17 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 4º ano D V 26 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 5º ano A M 33 

Ensino Fundamento de 9 anos - Ciclos 5º ano B V 34 

 

Em relação ao rendimento acadêmico dos estudantes, como exemplo 

publicizaremos os dados dos estudantes do Ensino Fundamental no final do ano de 2019, 

que apresentavam os seguintes índices: 
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TURMAS DO 1º ano do Ensino Fundamental I 

1º(s) anos “A”, “B”, “C”, “D”,”E” 

 

TURMAS DO 2º ano do Ensino Fundamental I 

2º(s) anos “A”, “B”, “C”, “D”,”E” 

 

 

1º B

PS1 Pré-Silábico 1 0

PS2 Pré-Silábico 2 6

S Silábico 41

A Alfabético 61

ALF1 Alfabetizado 1 20

ALF2 Alfabetizado 2 0

ALF3 Alfabetizado 3 3

ALF4 Alfabetizado 4 2

TURMAS DO 1º ANO  133  Estudantes avaliados  

1

Pré-silabico 1 1

Pré-silabico 1 3

Silábico 14

Alfabético 14

Alfabetizado 1 28

Alfabetizado 2 25

Alfabetizado 3 27

Alfabetizado 4 0

TURMAS DO 2º ANO  112  Estudantes 
avaliados 
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TURMAS DO 3º ano do Ensino Fundamental I 

3º(s) anos “A”, “B”, “C”, “D”,” 

 

 

TURMAS DO 4º ano do Ensino Fundamental I 

Gráficos Ficha perfil – 4º ano A- Matutino 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1

NIVEIS

Pré-silabico 1 1

Pré-silabico 1 1

Silábico 4

Alfabético 7

Alfabetizado 1 0

Alfabetizado 2 8

Alfabetizado 3 39

Alfabetizado 4 12

TURMAS DO 3º ANO  72  Estudantes avaliados 

Resultados em porcentagem

SIM 73,33

PARCIALMENTE 22,96

NÃO 3,70

Procedimentos de Leitura  
 



 
 

13 
 

Resultados em porcentagem

SIM 51,85

PARCIALMENTE 40,74

NÃO 7,41

Identifica sentido no uso da Pontuação 

Resultados em porcentagem

SIM 71,85

PARCIALMENTE 25,19

NÃO 2,96

Procedimentos de Escrita 

Resultados em porcentagem

SIM 69,44

PARCIALMENTE 26,85

NÃO 3,70

Gêneros Textuais 
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Gráficos Ficha perfil – 4º ano B- Matutino 

Resultados em porcentagens

SIM 62,55

PARCIALMENTE 30,04

NÃO 7,41

Números e operações 

Resultados em porcentagens

SIM 53,70

PARCIALMENTE 40,74

NÃO 5,56

Tratamento da Informação 

Resultados em porcentagem

SIM 42,76

PARCIALMENTE 37,93

NÃO 19,31

Procedimentos de Leitura  
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Resultados em porcentagem

SIM 27,59

PARCIALMENTE 65,52

NÃO 6,90

Identifica sentido no uso da Pontuação 

Resultados em porcentagem

SIM 6,90

PARCIALMENTE 74,48

NÃO 18,62

Procedimentos de Escrita 

Resultados em porcentagem

SIM 8,62

PARCIALMENTE 66,38

NÃO 25,00

Gêneros Textuais 
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Resultados em porcentagens

SIM 26,30

PARCIALMENTE 55,36

NÃO 18,34

Números e operações 

Resultados em
porcentagens

SIM 20,69

PARCIALMENTE 50,00

NÃO 29,31

Tratamento da Informação 
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TURMAS DO 5º ano do Ensino Fundamental I 

Gráficos Ficha perfil – 5º ano A- Matutino 

 

Resultados em porcentagem

SIM 21,60

PARCIALMENTE 70,40

NÃO 8,00

Procedimentos de Leitura 

Resultados em Porcentagens

SIM 70,00

PARCIALMENTE 28,00

NÃO 2,00

Compreensão Textual 

Resultados em Porcentagem

SIM 45,33

PARCIALMENTE 18,67

NÃO 36,00

Coerência e Coesão no Processamento 
do Texto 
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Resultados em porcentagem

SIM 60,00

PARCIALMENTE 30,00

NÃO 10,00

Produção Textual 

Resutados em Porcentagem

SIM 0,00

PARCIALMENTE 50,00

NÃO 50,00

Espaço e Forma 

Resultados em porcentagem

SIM 23,00

PARCIALMENTE 77,00

NÃO 0,00

Grandezas e Medidas 
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Resultados em porcentagem

SIM 60,00

PARCIALMENTE 38,55

NÃO 1,45

Número e Operações/Álgebra e 
Funções 

Resultados em porcentagem

SIM 88,00

PARCIALMENTE 12,00

NÃO 0,00

Tratamento da Informação 

Resultados em Porcentagem

SIM 29,17

PARCIALMENTE 58,33

NÃO 12,50

Relações entre Recursos Expressivos 
Efeitos e Sentidos 
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Gráficos Ficha perfil – 5º ano B- Vespertino 

 

Resultados em Porcentagem

SIM 0,00

PARCIALMENTE 0,00

NÃO 0,00

Variação Linguística 

Resultados em
porcentagem

SIM 74,17

PARCIALMENTE 16,67

NÃO 9,17

Procedimentos de Leitura 

Resultados em Porcentagens

SIM 87,50

PARCIALMENTE 10,42

NÃO 2,08

Compreensão Textual 
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Resultados em Porcentagem

SIM 52,78

PARCIALMENTE 13,89

NÃO 33,33

Coerência e Coesão no Processamento 
do Texto 

Resultados em porcentagem

SIM 54,86

PARCIALMENTE 31,25

NÃO 13,89

Produção Textual 

Resutados em Porcentagem

SIM 43,75

PARCIALMENTE 52,08

NÃO 4,17

Espaço e Forma 
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Portanto, 58,7% dos estudantes do 4º ano demonstraram habilidade de leitura 

e compreensão das informações explícitas e 37% o fazem parcialmente. ..... 

(Portanto de acordo com os demonstrativos acima segue abaixo um quadro das turmas 

dos 5º(s) e 4º(s) anos com relação a habilidade de leitura e compreensão das 

informações explicitas. 

Turmas Procedimento de Leitura Informações explicitas 

 Sim parcialmente Em 

processo 

Sim parcialment

e 

Em 

processo 

4º ano A 73,00% 22,96% 03,70% 53,70% 40,74% 05,36% 

4º ano B 42,76% 37,93% 19,31% 20,69% 50,00% 29,31% 

5º ano A 21,60% 70,40% 08,00% 88,00% 12,00% 00,00% 

5º ano B 74,17% 16,67% 09,17% 45,83% 04,83% 08,33% 

 

De posse desses dados referentes aos conhecimentos detectados nos 

estudantes, a elaboração proposta de trabalho para assegurar as aprendizagens 

necessárias dos estudantes de forma coletiva articulando professores, coordenadores, 

EEAA, e parceiros com foco no Currículo em Movimento e nas aprendizagens 

significativas viabilizadas pelos projetos temáticos, sobretudo o de incentivo á Leitura por 

meio dos Gêneros Textuais, atividades de fluência de leitura e a utilização do 

Reagrupamento e do Interventivo. 
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2.1 Características sociais, econômicas e culturais da comunidade  

Por meio de levantamento de dados dos dossiês e histórico escolar dos estudantes 

feito pela equipe da Secretaria Escolar constatou-se um total de 520 estudantes, sendo 

que 454 oriundos da própria escola, 55 oriundos de Instituições Educacionais parceiras, 

11  estudantes oriundos de Processo de Remanejamento da SEDF e oriundos do 

Telematrícula 156.  Há 16 crianças com laudos de Necessidades Especiais que foram 

analisados pela EEAA. 

O ambiente escolar - como um espaço público no qual grande parte de nossas 

crianças passam seu tempo - é um dos lugares que permitem exercitar tal convívio. A 

estrutura física da escola, assim como sua organização, manutenção e segurança, revela 

muito sobre a vida que ali se desenvolve. 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/476/o-espaco-fisico-da-escola-e-um-espaco-

pedagogico  

2.2 Recursos Materiais, Recursos Humanos e Espaços Pedagógicos 

    2.2.1 Recursos Materiais didático-pedagógicos  

De acordo com Souza (2007, p. 111), “recurso didático é 
todo material utilizado como auxílio no ensino-
aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado 
pelo professor a seus alunos”.  

Na Escola Classe 502 há uma variedade de recursos didático-pedagógicos 

que são utilizados como suporte no desenvolvimento das aulas e na organização do 

processo de ensino e de aprendizagem, como subsídios de motivação e do real 

interesse do estudante para aprender.  

RECURSOS MATERIAIS 

4 Estante Em Aço P/biblioteca. 

1 Porta Chaves 

1 Cadeira giratória sem braço com base de aço 

1 Duplicador eletrônico digital de mesa 

1 Mesa de aço sem gavetas, com painel 

1 Mesa de aço sem gavetas, com painel 

1 Bebedouro elétrico marca Libell, gabinete em aço. 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/476/o-espaco-fisico-da-escola-e-um-espaco-pedagogico
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/476/o-espaco-fisico-da-escola-e-um-espaco-pedagogico
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5 Extintor de incêndio. 

5 Microcomputador marca Lenovo mod. 

5 “Monitor de vídeo Policromático 17” . 

5 Teclado para microcomputador, ABNT2 

1 Impressora laser multifuncional 

2 Impressora Multifuncional 

1 Fogão duas bocas. 

3 Computador. 

3 “Monitor 19,5”. 

3 Estabilizador. 

2 Transformador. 

1 Caixa de som amplificadora Trolley. 

5 Rádio portátil CD Player. 

2 Purificador de água. 

1 Tela para retroprojetor. 

1 Mesa de reunião, em MDF. 

30 Cadeira secretária fixa. 

4 Quadro banco, moldura em alumínio. 

1 Micro-ondas 32 l. 

2 Roupeiro alto, ch 24, . 

2 Bebedouro de água gelada, 50 l. 

1 Notebook HP 15 Quad Core 8GB. 

3 Aparelho de Ar Condicionado. . 

3 Microfone Harmonics, sem fio. 

1 “Aparelho de TV 49” Panasonic LED. 

1 “Aparelho de TV 49” LG LED. 

1 “Aparelho de TV 32” LG. 

2 Centopeia Bagum Brink Mobil-1. 

12 Cercadinho em polietileno, med. 

1 Gangorra cavalinho Madu  

2 Gangorra centopeia, 3 lugares. 

1 Casinha encantada, plástico rígido. 
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1 Escorregador pequeno LIG  

1 Gira Prato em plástico rígido. 

11  Armário em aço ch 24, 02 portas. 

1 Balança de balcão digital. 

1 Liquidificador, 08 l. 

1 Freezer horizontal tampa balanceado. 

1 Aparelho de Ar Condicionado. . 

2 Cadeira fixa. 

3 Assento inteiriço em fibra de vidro. 

2 Cadeira concha gelo, base cromada. 0,01 

2 Cadeira fixa, armação dos pés em aço. 

1 Puxadores de alumínio polido. 

2 Mesa de aço, cinza. 

1 Armário de aço. 

1 Mesa de aço c/ 01 gaveteiro c/ 03 gavetas. 

122 Cadeira escolar, com assento. 

357 Cadeira para Aluno. 

61 Cadeira com assento e encosto-me a polipropileno. 

202 Cadeira Universitária para adulto. 

30 Mesa para aluno. 

16 Mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas. 

225  Mesa para aluno. Modelo CJA-06. 

60 Mesa com tampa em MDF revestido. 

6 Extintor de incêndio de Pó Químico, cap. 6 kg. 

58 Mapas 

10 Quadros Branco para pincel 

307 Livros Paradidáticos 

  

   2.2.2 Recursos Humanos 

    Equipe Gestora e de Apoio Técnico-Pedagógico e Administrativo em 2020 
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ESCOLA CLASSE 502 – SAMAMBAIA SUL 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PESSOAL TÉCNICO, PEDAGÓGIGO, ADMINISTRATIVO, 

de APOIO e CORPO DOCENTE 

NOME COMPLETO Serviço pelo qual 

é responsável 

Componentes 

Curriculares 

Observações 

AREOVALDO B. DA SILVA 

JÚNIOR  

DIRETOR -x-  

LETÍCIA SOUSA DA SILVA VICE-DIRETORA -x-  

DALVANY VIEIRA DA SILVA SECRETARIA 

ESCOLAR 

-X-  

DULCIMÁRIA FERREIRA DA 

CUNHA MARÇAL 

SUPERVISORA 

PEDAGÓGICA 

-X-  

FABIANA NASCIMENTO CRUZ 

DOURADO 

TECNICO G.E.- 

SEC. 

-X-  

FABÍOLA RODRIGUES DE 

SOUZA 

PROFESSOR(A) 2º período A  

CARLA BORBA DA ROCHA PROFESSOR(A) 1º ano A  

TERESINHA LILIANA SOUSA 

FEITOSA 

PROFESSOR(A) 1º ano B  

ELAINE VIEIRA DE ASSIS PROFESSOR(A) 2º ano A  

EMILVA HELENA PROFESSOR(A) 2º ano B  

RÉGIA DA SILVA NUNES 

FRANCO 

PROFESSOR(A) 2º ano C  

JULIANA IVO TEIXEIRA PROFESSOR(A) 2º ano D  

ROSINEIDE FERNANDES DE 

OLIVEIRA 

PROFESSOR(A) 2º ano E  

KELLY MOREIRA DE SOUSA PROFESSOR(A) 2º ano F  

CRISTIANE LOPES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) 3º ano A  

BÁRBARA AIRES PROFESSOR(A) 3º ano B  

RAQUEL MEDEIROS DE 

CARVALHO 

PROFESSOR(A) 3º ano C  
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VIVIANE VIEIRA DE SÁ PROFESSOR(A) 3º ano D  

TAIANE SILVA ALMEIDA PROFESSOR(A) 3º ano E  

ANGELA MARIA DE FREITAS 

SILVA 

PROFESSOR(A) 4º ano A  

MARINA ALVES PEREIRA 

CASTELO BRANCO 

PROFESSOR(A) 4º ano B  

ROSIENE BISPO PAIXAO PROFESSOR(A) 4º ano C  

GESSY GLEIDE PESSOA 

ASSUNÇÃO 

PROFESSOR(A) 4º ano D  

KESLEY DO PRADO FARIAS PROFESSOR 5º ANO A  

NILZA    

MARIA ZELIA CORADO DO 

LIVRAMENTO 

PROFESSOR(A) Classe Especial A  

TAIZA MENDES CARVALHO PROFESSOR(A) Classe Especial B  

EUNICE FEITOSA DA 

CONCEICAO 

PROFESSOR(A) COORDENADORA  

ELAYNE CRISTINA ALVES 

PEREIRA 

PROFESSOR(A) COORDENADORA  

WELERSON GONCALVES VIEIRA PROFESSOR(A) ED.FISICA  

TATIANA LOPES ARCURIO SILVA ORIENTADORA 

EDUCACIONAL 

ORIENTADORA  

ANA KARINA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA  

PRÁTICA 

ESPORTIVA 

Prática Esportiva  

RENATA ALMEIDA SANTOS PROFESSOR(A) BIBLIOTECA Professora 

Readaptado 

MARIA LUISA MARQUES DA 

SILVA 

PROFESSOR(A) APOIO A 

COORDENAÇÃO 

Professora 

em  

Readaptação 

MAGALI DOS SANTOS 

MARQUES 

PROFESSOR(A) APOIO A 

DIREÇÃO 

Professora 

Readaptado 

DELCI DOS SANTOS SILVA PROFESSOR(A) APOIO A 

COORDENAÇÃO 

Professora 

Readaptado 

VIVIAN FERNANDES MARTINS PROF. PEDAG.   
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BARBOSA SEAA 

MARIA DAS DORES FERREIRA 

COSTA 

AGENTE G.E.- 

CONS E 

-x-  

FABIANA VEIGA DA SILVA AGENTE G.E.- 

CONS E 

-x-  

FABIANI ALVES SOUZA AGENTE G.E.- 

CONS E 

-x-  

FRANCICLEIDE NUNES AGENTE G.E.- 

CONS E 0 

-x-  

MARIA DE FATIMA BRANDÃO 

DOS SANTOS 

AGENTE G.E.- 

CONS E 1 

-x-  

MARIA DE FATIMA FERREIRA 

ARAUJO 

AGENTE G.E.- 

PORTARIA 

-x-  

MANOEL JOSE DE MORAIS AGENTE G.E.- 

PORTARIA 

-x-  

DIEGO NORMANDIA MAROCA CONSER. 

LIMPEZA 

-x-  

RENATO ATILA PASSOS DE 

SOUZA 

CONSER. 

LIMPEZA 

-x-  

MONIQUE DANIELA MORAES 

CAMPOS 

CONSER. 

LIMPEZA 

-x-  

LUCAS DA CONCEIÇAO CONSER. 

LIMPEZA 

-x-  

ANALINA PERERIA DE SOUSA CONSER. 

LIMPEZA 

-x-  

SUZANA CABRAL DA SILVA CONSER. 

LIMPEZA 

-x-  

CRISTINA DE SOUZA LIMA CONSR. LIMPEZA -x-  

ELIAN CARLA SANTANA DE 

SOUSA 

COZINHEIRA -x-  

MARIA CLEONILDA DE MACEDO 

DE BRITO 

COZINHEIRA -x-  

DAYANNE FERREIRA DA SILVA COZINHEIRA -x-  
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MARIA SUELI DOS ANJOS LIMA CONSER. 

LIMPEZA 

-x-  

ANDERSON FERREIRA 

BERNARDO 

VIGILANTE -x-  

ANTONIO MARCOS DA SILVA VIGILANTE -x-  

WALLIS GALENO SANTIAGO VIGILANTE -x-  

RODRIGO ALEXANDRE PESSOA VIGILANTE -x-  
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3 FUNÇÃO SOCIAL 

 

O papel fundamental da Escola Classe 502 é de propiciar a formação do 

cidadão por meio de uma aprendizagem significativa, isto é, de buscar estratégias 

relevantes para o desenvolvimento da cidadania, pois essa é elaborada por meio da 

aprendizagem, seja ela cognitiva, afetiva, moral ou cultural. Segundo as Diretrizes 

Pedagógicas Secretaria de Estado De Educação do Distrito Federal 2009/2013 a função é 

garantir à comunidade as condições necessárias para o exercício pleno da cidadania, 

precisa conscientizar-se de sua responsabilidade de propiciar a construção de 

conhecimento. Para tanto, precisa envolver o estudante nesse processo, o que contribuirá 

para que a aprendizagem seja mais efetiva, resultando no seu sucesso escolar (p. 13). 

A Escola Classe 502 tem também como função, propiciar um ambiente 

incentivador e inclusivo, por meio do qual o estudante possa refletir e apropriar-se de 

meios importantes como a leitura e escrita contribuindo assim para a aquisição de 

conhecimentos científicos e prática da autonomia e independência.  

O estudante deve ser incentivado a reconhecer-se como ser único (indivíduo), 

mas inserido em sociedade e esta impõe regras e culturas bem definidas. Assim, discernir 

questões morais, defender seus direitos e praticar seus deveres é de fundamental 

importância para o bom convívio e vida produtiva.  

A função social da Escola Classe 502 é propiciar para todos os estudantes, 

uma aprendizagem significativa, cognitiva, afetiva, moral, cultural em um ambiente 

incentivador e inclusivo, fortalecendo o prosseguimento dos seus estudos, respeitando e 

valorizando as diferenças, a prática da autonomia, o exercício da cidadania e da ética. 
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4 PRINCÍPIOS 

A Escola Classe 502 trabalha na perspectiva da educação integral 

independentemente da duração da jornada escolar, comprometida com os processos 

educativos propondo aprendizagens significativas para atender as necessidades, as 

possibilidades e os interesses dos estudantes.  

Com base no Currículo em Movimento que promove a unicidade teoria-prática, a 

interdisciplinaridade, a contextualização e a flexibilização, com isso a avaliação da 

aprendizagem assume caráter emancipatório, num processo de permanente construção. 

A Escola Classe 502 passa a ser vista como um espaço não apenas de saberes e 

competências, mas de valores, costumes, práticas, relações de poder, modos de 

gestão em meio à diversidade. Assim, princípios como integralidade, transversalidade, 

diálogo entre escola, comunidade e trabalho em rede vem romper com as fragilidades 

de um modelo de educação que dificulta o acesso de todos ao conhecimento e 

aprofunda a exclusão dos estudantes, para uma concepção inclusiva.  

 

4.1 Princípios da Educação Integral 

Segundo as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação Em Tempo 

Integral nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2018) 

a Educação Integral apresenta como princípios: integralidade, intersetorialidade, 

transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialização, trabalho em rede e 

convivência escolar. Ou seja, toda Unidade escolar deve buscar desenvolver um 

trabalho pedagógico baseado nos mesmos e esse é um dos objetivos da EC 502. 

4.1.1 Integralidade 

Integralidade diz respeito às dimensões humanas, tentando encontrar um bom 

termo entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; ou seja, a 

integralidade, não trará somente do aumento do tempo do estudante na Escola Classe 

502, pois o que importa é o modo como o processo formativo acontece ao longo da vida 

de uma pessoa. Nessa direção, este é, provavelmente, o princípio que mais desafia o 

“fazer educação” na Escola Classe 502, uma vez que propõe agregar à formação do 

estudante aspectos que preveem a valorização do potencial cognitivo e intelectual. 
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A Educação Integral envolve a comunidade escolar para garantir uma formação 

integral em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural – a 

partir de intencionalidade expressa nos objetivos definidos que favoreçam as 

aprendizagens significativas e o desenvolvimento integral, incorporando à formação do 

estudante aspectos que preveem a valorização do seu potencial cognitivo e intelectual. 

4.1.2 Intersetorialização  

Intersetorialização acontece com o objetivo de assegurar que as políticas 

públicas de diferentes campos auxiliem para a melhoria da qualidade da educação. 

Intersetorialização trata de garantir aos educandos as condições para a sua 

educabilidade, o que significa ter condições dignas de vida com seus direitos respeitados.  

4.1.3 Transversalidade  

É a prática que tem o intuito de garantir a caráter interdisciplinar entre as áreas de 

conhecimento, e com intuito de relacionar aprendizagem com os interesses e questões 

sociais reais dos discentes e da comunidade.”; 

 

4.1.4 Diálogo instituição educacional e comunidade 

  Diálogo escola-comunidade propõe ações diversas no intuito de considerar os 

saberes comunitários e sua importância, a fim de resgatar tradições e culturas populares, 

para isso a comunicação acontece por meio de palestras, rodas de conversas, entrevista 

com a comunidade escolar, entre outros. 

4.1.5 Territorialidade 

A ideia desse princípio é ampliar a vivencia dos educandos, ultrapassando os 

muros das escolas, por meio de parcerias com a comunidade para a “criação de 

projetos socioculturais significativos e para o melhor aproveitamento das 

possibilidades educativas”. O território é sempre permeado de possibilidades de 

interação, seja através dos saberes dos sujeitos ou do uso do espaço, o que viabiliza 

enriquecimento do repertório e vivência dos estudantes, o que possibilita novas 

aprendizagens, maior reconhecimento do território e fortalecimento da autonomia. 
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Uma das ações que se destaca nessa seara são as saídas pedagógicas realizadas ao 

longo do ano letivo pelos estudantes, que tem cunho pedagógico e cultural.  

4.1.6 Trabalho em rede 

Trabalho em rede e convivência escolar tem relação com o trabalho coletivo e em 

conjunto, que se dá pela troca de experiências e saberes que cria um ambiente que 

oportuniza experiências diferenciadas de aprendizagem as crianças de modo 

colaborativo.  

 

        4.2 Princípios epistemológicos 

A epistemologia é a ciência que procura validar o conhecimento, buscando 

evidências de que o conhecimento exista fora da consciência do indivíduo e se pode ser 

discernido de uma crença, uma ideia fantástica ou irreal.  

A Escola Classe 502 reconhece que a criança enquanto ser social influencia e é 

influenciada pelas interações com seus pares, com a cultura e com o ambiente por meio 

de múltiplas linguagens. 

Em destaque: Piaget ressalta os aspectos biológicos, a maturação biológica como 

condição do desenvolvimento cognitivo (aprendizagem), para Vigotsky a teoria é 

histórico-cultural e usa a linguagem como instrumento  principal  para  a  aprendizagem  

e  realça as relações sociais e culturais que promovem o desenvolvimento,  enquanto  

que,  a  teoria  de  Wallon  é  sócio afetiva,  cuja  aprendizagem e o desenvolvimento se 

dá em relação a emoção (perspectiva cultural e afetiva).   

 

 4.2.1 Unicidade entre teoria e prática  

A Escola Classe 502 realiza em discussões no espaço-tempo das 

Coordenações Pedagógicas, o descortinar do trabalho executado em sala de aula a partir 

da reflexão na ação e sobre a ação, interconectando experiência e conhecimento, teoria e 

prática em processo de retroalimentação; os professores fazem trocas de experiências, 

de formação continuada, de planejamento, de discussão do currículo e de organização do 

trabalho pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio da Educação 

Integral. 

 4.2.2 Interdisciplinaridade e contextualização 
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Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se 

faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das 

relações sociais e profissionais na modernidade. Nas escolas públicas do DF, o diálogo 

necessário para que assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem local para 

acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação 

continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico 

que contemplem a interdisciplinaridade como princípio.  

Considerando a importância da articulação de componentes curriculares de forma 

interdisciplinar e contextualizada, o currículo propõe ainda eixos integradores: 

alfabetização, somente para o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), letramentos e 

ludicidade para todo o Ensino Fundamental a interdisciplinaridade, assumindo o princípio 

de que “todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos”, 

e que “o ensino deve ir além da descrição e constituir nos estudantes a capacidade de 

analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são mais facilmente alcançáveis se as 

disciplinas, integradas em áreas de conhecimento, puderem contribuir cada uma com sua 

especificidade, para o estudo comum de problemas concretos, ou para o desenvolvimento 

de projetos de investigação e/ou de ação”. Enfatizam que o currículo deve ter tratamento 

metodológico que evidencie a interdisciplinaridade e a contextualização.  

4 2.3 Flexibilização 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma 

base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus 

projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o 

trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos 

estudantes. A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de 

formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia 

intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em 

mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a 

possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes 

conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras 

impostas pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. A 

flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, 

articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os conhecimentos 
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prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de novos saberes, 

ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os 

conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, com vistas a 

“[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do 

saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade individual e 

social. Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos 

estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e 

pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente 

superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, 

saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores 

saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 

4.3  Educação Inclusiva 

A Escola 502 abarca a legislação sobre a Educação Inclusiva no DF na 

perspectiva da inclusão, promovendo o atendimento aos estudantes com deficiências ou 

de distúrbios de aprendizagem, como: deficiência sensorial (auditiva e visual), deficiência 

mental (como autismo e diversos graus de deficiência cognitiva), deficiências múltiplas 

(paralisia cerebral e outras condições), dislexia, Transtornos Globais de Desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação. 

A Escola 502 tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de 

atender às necessidades dos estudantes, de modo a oportunizar-lhes condições de 

desenvolvimento e de aprendizagem, organizando recursos de acessibilidade, e 

realizando atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante ao 

Currículo segundo os seguintes princípios: 

• respeito à dignidade humana; 

 educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de 

comprometimentos que possam apresentar; 

 • direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

 • direito à liberdade de aprender e de expressar-se;  

 • direito a ser diferente; 

 integração escola-família-comunidade. 
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De acordo com a estratégia de matrícula para a rede pública de ensino do Distrito 

Federal a criança com deficiência, que for matriculada durante o período letivo, deve ser 

encaminhada ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem da SEEDF e só terá 

direito a redução no quantitativo de alunos na sala de aula após indicação dos 

profissionais especializados, conforme procedimentos e encaminhamento da UNIPLAT. 

Critérios para o encaminhamento do estudante para a classe especial: 

 • esgotar possibilidades e oportunidades de inclusão escolar; 

 • apresentar limitações nas habilidades adaptativas em comprometimento tal que    

não seja beneficiado pela inclusão escolar imediata; e 

 • encontrar-se na faixa etária compreendida entre 8 e 14 anos.  

A Escola Classe 502 tem muito respeito e cuidado com todas as crianças e acredita  

em ações inclusivas de modo diário.  
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5 MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

5.1 Missão 

           Propiciar um ensino calcado na construção de aprendizagens significativas, 

cognitiva, afetiva, moral e cultural possibilitando a formação integral de sujeitos 

autônomos, críticos, criativos, conhecedor de seus deveres e direitos para o exercício 

pleno da cidadania. 

5.2 Objetivos da Educação 

5.2.1 Objetivos Gerais 

Primeiro ciclo: Educação Infantil, tendo como objetivo principal colaborar para o 

desenvolvimento integral das crianças ao garantir a aprendizagens significativas, bem 

como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à dignidade, às brincadeiras, ao 

respeito, à convivência e a interação com crianças de diferentes faixas etárias e com 

adultos. 

5.2.2 Objetivos Específicos  

 Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva. 

 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 

criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. 

 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural. 

 Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
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produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 

as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva. 

 

 Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 

do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 

seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade. 

 Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

 Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as 

dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas 

 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

 Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.   

  

5.3  Objetivos do ensino das etapas ofertadas 

                  5.3.1.     Objetivos Gerais da Educação Infantil 
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A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é direito da criança de 

até 5 anos de idade e cumpre as funções indissociáveis de educar, brincar. Interagir e 

cuidar. O objetivo principal da primeira etapa da Educação Básica é colaborar para o 

desenvolvimento integral das crianças ao garantir aprendizagens, bem como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

interação com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos da Educação Infantil 

 Gerar e implementar condições que garantam à criança, como sujeito de 

direitos, o seu pleno desenvolvimento em seus aspectos físico, afetivo, 

psicológico, intelectual, ético, cultural e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. 

 Perceber e subsidiar a maneira como a criança aprende e apreende o mundo; 

 Atender as necessidades infantis sejam elas físicas, emocionais, cognitivas 

ou sociais; 

 Manter uma relação de diálogo com as famílias e/ou responsáveis, suas 

vivências e seu acervo cultural; 

 Desenvolver atitudes de cuidado com o meio ambiente com o outro, com os 

animais, com a vida; 

 Desenhar de forma livre e dirigida; 

 Exercitar e estimular a leitura e a escrita espontânea; 

 Manipular diversas quantidades de objetos e materiais, brincadeiras de 

contagem, estimativas, comparações, notações numéricas; 

 Contar, recontar, criar, encenar histórias, recitar; apreciar, produzir e refletir 

sobre histórias, músicas, encenações, pinturas, danças; 

 Trabalhar de forma colaborativa em grupos; 

 Observar, realizar, e registrar experimentos científicos; 

 Desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, ginásticas, 

cordas, arcos, bastões, brinquedos, brincadeiras, entre outros. 
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5.3.3 Objetivos Gerais do Ensino Fundamental  

 

O Ensino Fundamental − Anos Iniciais, atende crianças a partir de 6(seis) anos 

articulando o trabalho com as experiências anteriores, o desenvolvimento das diversas 

formas de expressão de leitura e escrita possibilitando a integração entre os diferentes 

componentes curriculares com a vida cotidiana, pois os estudos das Linguagens, das 

Ciências Humanas e Ciências da Natureza, da Matemática, articulados, podem 

desenvolver habilidades e conceitos diversificados, ampliando a compreensão do mundo 

em todos os aspectos: social, político, cultural.  

.   

5.3.4 Objetivos Específicos do Ensino Fundamental 

 O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

 A aquisição, por parte do estudante, dos processos de alfabetização, das 

noções gerais básicas da língua portuguesa e da matemática e das práticas de 

comunicação e expressões artísticas; 

 A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

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

 O aprimoramento das formas de convivência escolar e social; 

 A articulação das vivências com os saberes e os conhecimentos historicamente 

construídos e acumulados; 

 O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social; 

 A assunção consciente da responsabilidade, dos valores e comportamentos 

éticos e do respeito à diversidade; 

 A construção progressiva da identidade pessoal e social. 

5.4 Objetivos das Aprendizagens 

Os objetivos de aprendizagem para a Educação Infantil devem fornecer indicadores 

amplos do conhecimento, dos conceitos, habilidades e processos que as crianças adquirem 

durante esse importante período do desenvolvimento. Esses objetivos podem ser descritos sob 

grandes áreas do desenvolvimento (tais como elementos de leitura e oralidade; habilidades 

sociais; autonomia), ou mesmo através de Campos de Experiências 
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A conquista da democratização do ensino depende do acesso e permanência do 

estudante na escola, mas também essencialmente de uma política curricular centrada no 

direito às aprendizagens de todos os estudantes. 

 Os objetivos de aprendizagem são descrições concisas, claramente 

articuladas do que os alunos devem saber e compreender, e do que sejam capazes de 

fazer numa fase específica de sua escolaridade. Descrevem a aprendizagem 

(conhecimentos, conceitos, habilidades e processos) esperada dos alunos em cada ano 

escolar. 

A definição dos conteúdos essenciais para estudo é ação fundamental para 

organização e elaboração da proposta curricular orientando as etapas dos processos de 

ensino e aprendizagem definindo as ações a serem desenvolvidas em sala de aula e no 

ambiente escolar por todos os sujeitos envolvidos. 

 

5.4.1 Objetivos das Aprendizagens na Educação Infantil 

 Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o 

respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais. 

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização 

das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos 

materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando 

conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

 Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na 

escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 
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 Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

 

5.4.2 Objetivos das Aprendizagens no Ensino Fundamental  

 

Os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados nas 

normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica – DCN (2013) visam:  

 possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em 

uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação 

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

Educação para a Sustentabilidade;  

 promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências 

de diversos letramentos;  

 oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

histórico geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de 

princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e 

mundial;  

 fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar 

diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à 

garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes;  

 compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz 

de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas 

aprendizagens, na perspectiva do protagonismo estudantil. 
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      6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

Diante das correntes pedagógicas e filosóficas que influenciaram a educação 

brasileira, a Secretaria de Estado de Educação do DF optou pela Pedagogia Histórico-

crítica e pela Psicologia Histórico-cultural que partem do contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes ao traçar o Currículo e a prática pedagógica da comunidade 

escolar. O processo de conhecimento, produzido pela Escola, vem recebendo influências 

das correntes filosóficas que procuram analisar e interpretar o efeito da ação da Escola 

sobre o homem, sobre a sociedade e sobre o mundo.  

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental os princípios que norteiam o 

trabalho educativo se organizam para assegurar aos estudantes a manifestação de seus 

interesses, desejos, curiosidades, valorização de suas produções, apoio a conquista da 

autonomia, por meio de brincadeiras e atividades didático pedagógicas.  

6.1  Pedagogia Histórico-Crítica 

 

     A Pedagogia Histórico-Crítica aborda a importância dos sujeitos na construção 

da história por meio das relações e os conteúdos curriculares tornam a prática social dos 

estudantes com saberes, experiências, percepções em elementos de problematização da 

realidade com objetivo de trabalhar a questão da cidadania com respeito à diversidade 

aos direitos humanos com sustentabilidade. 

 A Pedagogia Histórico-Crítica propõe a prática educacional, Saviani propôs 

como prática fundamentada nesta concepção cinco passos a considerar: 

 Prática social como ponto de partida. 

 Problematização da prática social. A prática social não corresponde a uma 

determinação a priori, imposta pela natureza. Necessita-se problematizá-la para 

buscar na totalidade das contradições históricas uma resposta para a ação, o 

ensino e a aprendizagem. 

  Instrumentalização. Consiste no ensino, no acesso ao conhecimento 

explicitador da realidade em questão. O conteúdo a ser ensinado não é definido 

a priori, posto de forma arbitrária ou mecânica. Ele tem como finalidade a 

explicitação da prática social anteriormente confusa, desconhecida. 

  Catarse. É o momento da transformação do não-saber em saber. Consiste na 
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superação do senso comum pelo conhecimento elaborado. 

  Retorno à prática social. Significa a possibilidade de intervir na realidade porque 

o conhecimento dela possibilitou compreendê-la e pode orientar uma nova ação. 

Importante salientar que esses passos ocorrem num processo dialético. 

Diante desses fatores, a EC 502 propõe planejamentos quinzenais com os 

professores, em conjunto com as coordenadoras e supervisora pedagógica, a fim de 

alinhar os pensamentos e ações, bem como garantir a qualidade e coerência do material 

produzido. Os encontros acontecem individualmente ou em pequenos grupos de modo 

quinzenal e por anos semanalmente.  

 

6.2 Psicologia Histórico-Cultural 

A Psicologia Histórico-Cultural postula que a aprendizagem só é viável se as 

práticas escolares contemplaram os interesses sociais da comunidade por meio de 

vivências problematizando conhecimentos prévios num diálogo com os diversos saberes 

com a mediação docente instrumentalizando os estudantes levando a escola a assumir-se 

como espaço de produção de culturas e não de reprodução de informações, regras, 

competências direcionadas a lógica mercadológica.  

Tem-se aqui a democracia presente na escola com os eixos transversais que 

interdisciplinam as áreas de conhecimento dando significado e contexto rompendo com o 

caráter prescritivo e normativo do Currículo em práticas conservadoras. 

Destarte, a EC 502 busca o trabalho na perspectiva de projetos e de ações que 

possibilitem o entendimento da comunidade escolar da relação entre vida e escola.  

 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

7.1 Plano de ação da Coordenação Pedagógica 

A coordenação pedagógica de 15 horas semanais na Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, na área de Atividades, assume caráter primordial para o desenvolvimento 

do trabalho docente e representa um avanço na educação que é espaço e tempo de 

socialização de experiências, reforço para o estudante, preparação de materiais, 

planejamento, reuniões pedagógicas/administrativas e estudos coletivos. 
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Destaca-se nos eixos que envolvem o trabalho docente e a educação continuada 

acerca do aprofundamento teórico-prático dos docentes, permite espaço para construção 

do projeto político pedagógico diante dos anseios e pontos de melhoria da equipe. Isso 

contribui para o envolvimento de todos na constituição da coordenação pedagógica como 

espaço/tempo de formação continuada e trabalho coletivo. 

Assim, a coordenação pedagógica é concebida como um momento essencial de 

constituição da ação coletiva, de reflexão e troca de conhecimentos que contribuam para 

a construção de uma prática pedagógica eficaz e para implantação da qualidade do 

ensino nas escolas públicas do Distrito Federal. Nessa perspectiva, o espaço e tempo da 

coordenação pedagógica ganham mais abrangência e valorização, deixando de ser 

espaço e tempo fragmentado, no qual poucos pensam e muitos executam para se 

constituir em trabalho coletivo, planejado, executado e avaliado por todos. 

A coordenação pedagógica individual acontece as segundas e sextas-feiras, onde o 

professor pode realizar esse momento fora do ambiente escolar. Às quartas-feiras 

acontecem as coordenações pedagógicas coletivas, dia em que os profissionais da escola 

elaboram, implementam e avaliam o PP, contribuem com a formação continuada, refletem 

sobre as práticas pedagógicas e gestão da escola. Às terças e quintas-feiras acontecem o 

planejamento das aulas e atendimento dos alunos do Projeto Interventivo. 

 

7.2 Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais de 

educação  

          A formação continuada é princípio básico da Secretaria de Estado de Educação do 

DF e a EC 502 garante esses espaços de modo contínuo, organizando as quartas feiras 

com o espaço da coordenação coletiva e os demais dias com momentos de coordenação 

individual e coletiva, com formação em trabalho. Além das formações ofertadas pela rede 

na EAPE. 

7.3 Metodologias de ensino adotadas 

A metodologia diz respeito ao modo de garantir as aprendizagens e por isso 

enfatizamos a importância do lúdico, ação reflexiva e crítica. A proposta da escola é o 

planejamento baseado em temas ou projetos que partam de interesse dos estudantes e 
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de situações da vida cotidiana, a fim de trabalhar os conhecimentos específicos, ou seja, 

partir do conhecimento cotidiano para o científico. 

O conceito de metodologia do ensino, tal como qualquer outro conhecimento, é 
fruto do contexto e do momento histórico em que é produzido. Sendo assim, 
talvez não exista apenas um conceito geral, universalmente válido e histórico de 
metodologia, mas sim vários, que têm por referência as diferentes concepções e 
práticas educativas que historicamente lhes deram suporte. (VEIGA, 1998, p.38). 

 

O percurso metodológico é construído de modo coletivo e tem como base os 

pressupostos do Currículo em Movimento da Educação básica do Distrito Federal, ou 

seja, a base é a prática social dos estudantes. 

 

7.4 Alinhamento com Diretrizes/Orientações Pedagógicas 

 

7.4.1  Ciclos  

  Organizar a escola em ciclos significa focar nos tempos de aprendizagem e 

na garantia da mesma, sendo assim, requer que o planejamento esteja focado nas 

aprendizagens. 

   Essa concepção de organização escolar centrada nas aprendizagens 

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

práticas voltadas à progressão continuada para as aprendizagens dos estudantes, 

princípio basilar da organização escolar em ciclos para as aprendizagens, adotada 

pela SEEDF e que pressupõe elementos organizadores do trabalho pedagógico 

escolar.  

São objetivos da organização escolar por meio dos Ciclos: 

 valorizar as aprendizagens dos estudantes e seu percurso formativo; 

 aprimorar os processos de ensinar, aprender e avaliar; 

 superar o ensino fragmentado criando experiências educativas que possibilitem a 

aprendizagem, a inclusão e o compromisso com a mudança de relações 

assimétricas de poder; 

 melhorar as condições pedagógicas por meio da reorganização do tempo/espaço 

do e no cotidiano escolar; 

 corrigir o fluxo escolar com qualidade; 

 tornar mais efetiva, ética e saudável a relação professor-estudante; 
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 qualificar a avaliação, incluindo o processo contínuo de recuperação das 

aprendizagens. 

  

7.4.1.1  1º Ciclo: Educação Infantil 

O 1º Ciclo para as Aprendizagens a Educação Infantil, na Escola Classe 502 ,está 

organizado em turmas por faixa etária: 

 Alunos de 5 anos (correspondente ao II Período) - completos ou a completar até 31 

de março do ano de ingresso.  

 

7.4.1.2 2º ciclo: Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

O 2o Ciclo é distribuído em dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de 

Alfabetização (BIA) (1º, 2º e 3º anos) e o segundo bloco se constitui das turmas dos 4os e 

5os anos. 

 

7.5 Relação escola – comunidade 

7.5.1 Reunião de Pais  

As reuniões de pais em grupos por salas acontecem bimestralmente. Além dessa 

modalidade, temos as reuniões setorizadas e individualizadas.  

A parceria família escola sempre é enfatizada e os responsáveis, em sua maioria 

são participativos e parceiros.  

7.5.2    Eventos abertos à comunidade 

  A escola promove eventos abertos à comunidade, por meio das quais a relação 

família-escola tem a oportunidade de se estreitar. São exemplos: a festa junina, o projeto 

literário, a feira de Ciências, entre outros.  

7.6 Outros profissionais (em forma de texto abrir os itens abaixo para cada 

equipe/grupo de profissionais EEAA, OE, Professores readaptados, Sala de 

Recursos, Educação Integral, Biblioteca Escolar, Laboratório de Informática, 

GINQ,etc.)  

7.6.1 Atendimento Educacional Especializado 
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O Atendimento Educacional Especializado realizado nas salas de recursos é definido 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(CNE/CEB, 2001) como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor 

especializado, que suplementa (no caso de estudantes com altas 

habilidades/superdotação) e complementa (para estudantes com deficiência e TGD) as 

orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica. Os estudantes da escola são atendidos na Escola 

Classe 501, tendo em vista que não temos a sala de recursos na escola. 

7.6.2 Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem – EEAA 

O serviço atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a conscientização 

de funções, papéis e responsabilidades dos atores da escola, principalmente, professores 

e gestores, bem como no apoio à equipe escolar, favorecendo a apropriação de 

conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação 

e a renovação das práticas educativas. (Araújo, 2003; Marinho-Araújo e Almeida, 2005). 

As equipes são formadas por profissionais da psicologia e da pedagogia, porém, não 

escola não dispõe de psicólogo.  

A atuação da equipe deve ser pautada por três grandes dimensões de trabalho: 

mapeamento institucional da instituição; assessoria ao trabalho coletivo dos professores e  

A EEAA em nossa escola cumpre uma função primordial no dia a dia do fazer 

pedagógico, é um serviço que contribui com a formação continuada e movimenta as 

práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito escolar. Quinzenalmente a pedagoga, 

responsável pelo serviço, reúne-se com a equipe gestora e coordenação pedagógica para 

planejamento e avaliação das questões pedagógicas da escola. Mesmo não dispondo de 

psicólogo, buscamos em equipe suprir essa necessidade, na medida do possível. Em 

alguns casos, os diagnósticos dos estudantes ficam comprometidos por conta da 

ausência deste profissional. 

7.6.3 Serviço de Orientação Educacional - SOE 

‘A orientação educacional, preconiza o fazer coletivo com a participação de toda a 

comunidade com vistas a democratizar o acesso á escola, a permanência e a 

continuidade da aprendizagem de todos os alunos. 
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O SOE está sempre de portas abertas para acolher, ouvir, atender, orientar e 

acompanhar os processos educacionais.  

Neste sentido, participa ativamente junto com a Coordenação Pedagógica e 

Professores (as) do processo educativo, visando ao desenvolvimento integral dos alunos. 

Também contribui para o processo de integração escola-família, auxiliando e orientando 

os pais na educação de seus filhos, sem contudo assumir o papel intransferível destes. 

 

7.7  Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

7.7.1 Ações para prevenir a evasão 

 

A fim de cuidar para que não aconteça a evasão a EC 502 tem ações pontuais e 

contínuas tais como: acompanhamento das faltas dos estudantes; acolhida e cobrança às 

famílias que apresentam dificuldades em cumprimentos de horários;; realização de 

projetos que envolvem a comunidade, visita periódica as salas de aula para diálogos com 

estudantes sobre a importância da frequência, entre outros.  

Os serviços de apoio e a secretaria auxuliam diretamente na gestão dessa 

questão, principalmenteo do SOE - Serviço de Orientação Educacional.  

 

 

7.7.2 Ações para o sucesso escolar de todos os estudantes 

As sequências didáticas organizam o trabalho pedagógico num período de 

tempo e com a definição de objetivos pelo professor. Os projetos didáticos pressupõem 

um produto final numa organização didática que favorece a realização de diversas 

atividades em diferentes graus de complexidade ao redor de um problema levando a 

uma aprendizagem significativa e interdisciplinar rompendo com ações estanques por 

meio da investigação e reflexão dos estudantes. 

Além dessas oportunidades de aprendizagem por meio de sequências 

didáticas e projetos didáticos, têm-se os reagrupamentos e projetos interventivos que 

ampliarão as possibilidades de atender as dificuldades e particularidades dos estudantes 

assegurando seus avanços.  



 
 

51 
 

7.7.2.1 Projeto Interventivo no Ensino Fundamental 

 

O Projeto Interventivo (PI) visa o atendimento imediato de estudantes que 

após várias estratégias, ainda apresentam dificuldades de aprendizagem onde após 

diagnóstico, juntam-se todos os recursos humanos disponíveis para planejar 

pontualmente intervenções pertinentes e registrar as propostas e as realizações dos 

estudantes em portfólios, por exemplo, para monitorar os avanços. Os estudantes com 

necessidades educacionais deverão estar integrados em todas as propostas de 

intervenção fazendo ajustes conforme suas especificidades sob a orientação da EEAA. 

Dessa forma, aprender é um processo que acontece na relação com o outro em dois 

movimentos: mergulhando o estudante em situações desafiadoras que promovam a 

reflexão crítica partindo do que já sabe e mergulhando em situações de cooperação com 

os outros e seus diferentes saberes na interação com professor e seus pares na riqueza 

das heterogeneidades.  

7.7.2.2 Reagrupamento intraclasse  

 

O reagrupamento intraclasse propõe grupos na sala da mesma turma onde 

as atividades poderão ser as mesmas para todos ou com comandos diferentes conforme 

cada grupo e particularidade 

 

7.7.2.3 Reagrupamento interclasse 

 

No reagrupamento interclasse há o enriquecimento das experiências pelas 

trocas entre colegas diferentes e professores diferentes, pois os sujeitos não permanecem 

em grupos fixos podendo ocorrer de duas a quatro vezes por semana abrangendo todo o 

turno ou não. Grupos fixos durante todo o ano não oferecem oportunidades ampliadas de 

aprendizagem e acabam atribuindo rótulos de grupos fortes e fracos. 

Os reagrupamentos possibilitam a mediação entre pares num avanço 

continuo durante todo o ano letivo visando a diferenciação e individualização das práticas 

pedagógicas voltadas para as necessidades e particularidades dos estudantes devendo 

ser registrado em no Diário de Classe e em portfólios por exemplo. 

8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
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Avaliar em educação diz respeito ao ato de incluir, de criar situações em que o 

estudante e professor tenham oportunidade de monitorar as aprendizagens, para então 

tomarem decisões.  

 A EC 502 defende a perspectiva da avaliação formativa para as aprendizagens, 

que colabora para o processo educativo dos estudantes nos ciclos, avalia-se para incluir, 

inclui-se para aprender e aprende-se para desenvolver-se. Nas Diretrizes de Avaliação 

Educacional da SEDF a avaliação dá-se: Larga Escala, em Rede, Institucional e das 

aprendizagens. 

 

8.1 Avaliação Larga Escala 

É realizada pela escola sempre que as políticas públicas sejam elas distritais ou 

nacionais, requerem. As avaliações em larga escala que a escola participa é o SAEB.  

 

8.2 Avaliação Rede 

 

A SEDF tem uma política pública de avaliação que materializa-se por meio do 

Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF), 

criado pela portaria N°420 de 21/12/ 2018. Por meio desse dispositivo, os 

estudantes participam de uma avaliação proposta pela Secretaria e esses dados são 

analisados e geram dados para monitoramento e criação de políticas públicas que 

visam melhorar  a qualidade de ensino ofertada.  

 

8.3 Avaliação Institucional 

   A escola tem uma demanda de avaliar o trabalho pedagógico que vem 

sendo desenvolvido, para isso, lança mão da avaliação formal, mas sabe e tem 

consciência do acontecimento concomitante da avaliação informal.  

  As avaliações formativas acontecem de modo constante e ao longo do ano letivo, 

por isso, convivem no cotidiano escolar a avaliação feita por meio de relatório (RAV), 

provas, portfólios, escalas, teste da psicogênese, testes de leitura e escrita, entre outros. 

Todos esses instrumentos tem caráter formativo e informativo, pois através dos mesmos a 

Escola avalia e repensar as ações pedagógicas.  
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Tendo em vista que a avaliação é um processo contínuo e formativo, a Escola 

502 reconhece a sua importância e contribuição com objetivo de corrigir eventuais falhas 

durante o processo, sem, neste sentido ranquear ou afastar os sujeitos e processos 

avaliados. Além disso, o processo avaliativo atravessa valores quantitativos, observando 

a subjetividade dos sujeitos em suas particularidades e criatividades.  

 

8.4 Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e 

propor elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Esta instância cumpre 

papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam o que eles 

ainda não aprenderam e o que deve ser feito, por todos, para que as aprendizagens 

aconteçam. 

O Conselho de Classe Participativo, conforme a legislação vigente, 

desenvolvido na Educação Infantil e Ensino Fundamental - anos iniciais possibilita a 

parceria efetiva da família na escola com escuta sensível das expectativas valorizando 

saberes e ações educativas favoráveis a aprendizagem de todos. 

De acordo com o Planejamento Anual são realizados conselhos de classe 

bimestrais, onde professores, gestores, EEAA e SOE se reúnem de forma sistematizada 

para identificar e realizar as intervenções necessárias ao desenvolvimento pleno da 

aprendizagem.  

 Os instrumentos avaliativos utilizados neste processo são: atividades 

diversificadas, portfólio, fichas de leitura, fichas-perfil do PNAIC, Descritores do Prova 

Brasil e relatórios descritivos. Por meio do teste da psicogênese da língua escrita, faz-se o 

levantamento dos níveis de letramento dos estudantes para que, dessa forma, sejam 

construídos um programa interventivo eficaz. Após a realização do levantamento dos 

dados e transformação em gráficos, os mesmos são apresentados a todo o coletivo da 

escola no Conselho de Classe Geral para debater e trocar sugestões de ações e rever o 

Projeto Interventivo e os Reagrupamentos. Os professores recebem uma ficha que serve 

de guia durante a realização dos Conselhos.  

 

9.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

9.1 Alinhamento com o Currículo da etapa 



 
 

54 
 

9.1.1 Eixos integradores da Educação Infantil:  

  Educar 

  Cuidar 

  Brincar 

  Interagir 

9.1.2 Campos de Experiências: 

  O eu, o outro e o nós; 

  Corpo gestos e movimentos; 

  Traços, sons, cores e formas; 

   Escuta, fala, pensamento e imaginação;  

   Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

9.2.2 Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

9.2.2.1 Eixos Integradores: Alfabetização, Letramento e Ludicidade 

9.2.2.2 Componentes Curriculares 

A organização curricular, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, enfatiza a 

assimilação de conceitos, buscando desenvolver habilidades e competências que 

possibilitem aos alunos prosseguir os estudos (Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 2006). 

 Linguagens: Língua Portuguesa, Arte (Dança, Teatro, Música e Artes 

Visuais), Educação Física e Língua Estrangeira; 

  Matemática 

 Ciências da Natureza; 

  Ciências Humanas (Geografia, História, Ensino Religioso) 

 

10. PLANOS DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 
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Em conformidade com a Lei da Gestão Democrática nº 4751/2012, a Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal deve proporcionar a elaboração do Projeto 

Político Pedagógico por cada instituição escolar, enquanto instrumento de 

emancipação e organização do trabalho escolar, de forma democrática com a 

participação de toda a comunidade escolar debatendo seus anseios e concepções 

de forma coletiva. Dessa forma  orienta o trabalho pedagógico na perspectiva da 

qualidade social   acentuando o aspecto social, cultural, ambiental e inclusivo da 

Educação dentro dos eixos transversais do Currículo em Movimento da Educação 

Básica - Pressupostos teóricos (2014) a saber: Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade. 

10.1 Gestão Pedagógica 

10.1.1 Objetivos 

 Construir o espaço-tempo da coordenação para planejamento, estudo, formação 

continuada, reflexão sobre a prática e avaliação. 

 Aprimorar recursos didático-pedagógicos para estimular o ensino e a 

aprendizagem.  

 Atender estudantes estudante com deficiência e com dificuldades de 

aprendizagem. 

 Atender casos de indisciplina, relação familiar e acompanhamento escolar, evasão, 

infrequência. 

 Intervir com ações coletivas sobre a reprovação.  

 Propor atividades culturais extraclasse. 

 Propor atividades culturais na entrada do turno. 

 Viabilizar suporte de materiais e monitoramento para o recreio. 

 Incentivar a hora cívica às sextas feiras ou segundas-feiras incentivando o 

patriotismo. 

 Utilizar a sala de leitura para incentivo ao gosto de ler. 

 Propor ações reflexivas sobre violência, respeito a diversidade, preconceito, 

bulliyng. 

 Promover festas culturais e eventos sociais que estimulem a presença da família 

na escola prestigiando os trabalhos e apresentações. 
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10.1.2 Ações 

 

 Agendar passeios, visitações, cinemas, teatros, espetáculos, exposições, órgãos e 

instituições culturais. 

 Organizar nas entradas dos turnos, vídeos, slides, músicas que abordem temáticas 

relevantes. 

 Utilizar cordas, elásticos, cestas de basquete, boliche, bolas, etc. para uso no 

recreio. 

 Ouvir e cantar o Hino Nacional com hasteamento da bandeira. 

 Utilizar as dependências da sala de leitura para escolha de livros e leitura nas 

mesas. 

 Emprestar livros para leitura em casa ou na sala. 

 Organizar estratégias e ações para debater com os estudantes os temas: violência, 

diversidade, bullyng, preconceito (racial, social, religioso, de gênero, etc. 

 Organizar Festa da Família em maio na Semana de Educação para a Vida com 

temas sobre valores sociais. 

 Organizar festa junina para divulgação da cultura regional, da colheita, da riqueza 

agropecuária do Brasil. 

 Proporcionar a culminância dos projetos de LEITURA  e de CIÊNCIAS com 

exposição de produtos finais e trabalhos mostrando o significado as aprendizagens 

dos estudantes para a coletividade. 

 

10.2 Gestão dos Resultados Educacionais 

 

Abrange processos e práticas de gestão para a melhoria dos resultados de 

desempenho da escola – rendimento, frequência e proficiência dos 

estudantes. 

 

10.2.1 Objetivos 
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 Planejar e implementar o plano de curso curricular para unificar o 

trabalho pedagógico, respeitando as particularidades e a diversidade 

das turmas, garantindo um núcleo comum de aprendizagens a serem 

avaliadas processualmente. 

 Implementar o Conselho de Classe participativo. 

 Realizar Reuniões com Pais. 

 

10.2.1   Ações 

 

 Organizar o plano de curso bimestral seguindo o Currículo em Movimento. 

 Propor estratégias e planejar coletivamente as ações em sala de aula 

 Elaborar coletivamente instrumentos de avaliação e registro das 

aprendizagens. 

 Redirecionar ações de acordo com as lacunas identificadas 

 Observar a frequência dos estudantes e a relação com as aprendizagens. 

 Analisar os resultados dos exames externos e as recomendações dadas 

por meio de estratégias e sugestões.  

 Realizar reuniões bimestrais com pais e professores para avaliar o 

desempenho dos estudantes e o trabalho em parceria levantando 

sugestões e fazendo combinados para as fragilidades. 

 

10.2.2 Gestão Participativa 

 

Abrange processos e práticas que respondam ao princípio da gestão 

democrática do ensino público. Envolve: a atuação de órgãos colegiados – 

conselhos escolares, APM, grêmios estudantis; o estabelecimento de 

articulações e parcerias e a utilização de canais de comunicação com a 

comunidade escolar. 

 

10.2.3 Objetivos 

 Construir, debater, revisar e reformular a Proposta Pedagógica. 

 Articular ações de acompanhamento pelo Conselho Escolar. 

10.2.4 Ações 
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 Construir a Proposta Pedagógica com dados coletados da comunidade. 

 Debater as fragilidades e potencialidades da Proposta Pedagógica. 

 Responder questionários de coleta de dados. 

 Propor sugestões e estratégias. 

 Estudar os documentos oficiais da SED.F 

 Apresentar a Proposta Pedagógica às famílias e comunidade escolar para debate. 

 

10.4 Gestão de Pessoas 

 

Abrange processos e práticas de gestão, visando ao envolvimento e compromisso 

das pessoas (professores e demais profissionais, pais, mães e estudantes) com a 

PP da escola. Envolve: a integração dos profissionais da escola, pais, mães, 

responsáveis e estudantes; o desenvolvimento profissional contínuo; o clima 

organizacional; a avaliação do desempenho; a observância dos direitos e deveres; 

a valorização e o reconhecimento do trabalho escolar. 

 

10.5 Gestão Financeira 

 

Abrange os processos de planejamento, aplicação e prestação de contas dos 

recursos públicos oriundos de diferentes fontes para garantir a implementação de 

políticas e programas educacionais. 

 

10.5.1 Objetivos 

 Aplicar as verbas públicas conforme as demandas e necessidades da escola. 

 Aplicar as verbas arrecadadas com eventos e festas e festivais. 

10.5.2 Ações 

 Aplicar o PDAF e o PDDE conforme as necessidades financeiras da escola. 

 Prestar contas do PDAF quadrimestralmente. 

 Prestar contas do PDDE semestralmente. 

 Manter informada a comunidade escolar sobre as compras e aquisições feitas com 

verbas públicas. 

 Informar a comunidade escolar sobre o arrecadamento e destino de verbas 

internas. 
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10.6.1 Gestão Administrativa 

 

Foco na manutenção do espaço físico, na administração dos recursos e na 

organização de fluxos e processos, entre outros 

11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP  

Acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica: O acompanhamento e a 

avaliação do Projeto Político-Pedagógico pressupõem reflexão com base em dados “[...] 

concretos sobre como a escola organiza-se para colocar em ação seu Projeto Político-

Pedagógico” (VEIGA, 1996, p. 32). Esse processo pressupõe a avaliação da organização 

do trabalho pedagógico da escola como um todo. Para garantir sua consecução deve ser 

explicitada a periodicidade em que ocorrerão as avaliações, bem como os 

procedimentos/instrumentos que serão utilizados para avaliar (fichas, questionários, 

encontros, assembleias, reuniões, etc.). Lembramos que há dias para avaliação do 

trabalho da escola com a comunidade, previstos em Calendário Escolar da SEEDF, a 

cada ano letivo. 

11.1 Avaliação Coletiva: a avaliação se dá em momentos específicos nos dias 

temáticos letivos e nos conselhos de classe, garantindo assim,  a participação 

de toda a comunidade escolar.  

 

11.2 Periodicidade 

 

A implementação do projeto será avaliada ao final de cada semestre. Lembramos 

que a avaliação é constante e que as datas ou períodos sugerem um marco 

temporal; contudo, nas Coordenações Pedagógicas, nas reuniões ordinárias do 

Conselho de Classe, do Conselho Escolar e na avaliação institucional/dia letivo 

temático são oportunizados tempos, espaços, momentos e dados que servem para 

essa avaliação. Debater coletivamente as ações empregadas e redirecionar 

conforme a necessidade. 

 

11.3 Procedimentos e Registro (divulgação) 

Registrar através de portfólios, fotografias, filmagens, trabalhos escritos, desenhos, 
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pinturas as vivencias em que a comunidade escolar participa. Divulgação em Murais, 

Mídias, Jornalzinho... 

 

12. PROJETOS ESPECÍFICOS 

12.1 Desenvolvimento de programas e projetos específicos:  

12.2.1  Educação com Movimento 

12.2.2  Educação Integral 

12.2.3  Sala de Leitura  

12.2.4  Programa de Transição 

12.2.5 Projeto Fluência de leitura 

12.2.6 Projeto de Leitura 

12.2.7 Cid Judô   

 

Neste atual contexto de gestão democrática nas escolas públicas do Distrito 

Federal, sob a égide da Lei da Gestão Democrática nº 4751/2012, as equipes gestoras e 

conselhos escolares, elaboram a Proposta Pedagógica como instrumento coletivo da 

escola, na concretização do Currículo enquanto essência e movimento, para a construção 

da cidadania. São esses saberes que fomentarão a qualidade social da educação no 

interior da Escola Classe 502.  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  DO DISTRITO FEDERAL  

Coordenação Regional  de Ensino de Samambaia  

Escola Classe 502 de Samambaia 

PLANO DE AÇÃO 

 

Coordenação Regional de Ensino: SAMAMBAIA 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 502 DE SAMAMBAIA 

Código SIGRH: 990260000066 
 Código i-Educar: 864 

I - LEVANTAMENTO DE DADOS 

ESTUDANTES: 520 

 

Estudantes enquadrados em grupo de risco: 73 (de 111 respostas enviadas, segundo  
formulário enviado às famílias) 

 

 

Acessibilidade às formas de atividades não presenciais: apostilas impressas, WhatsApp, 
contato telefônico 

Distribuição de material impresso: às segundas, terças e quintas uma vez ao mês, visto que 
o planejamento será mensal e desta forma evita que o responsável compareça muitas vezes 
na U.E, sempre seguindo as regras de prevenção de contágio ao COVID-19, e observando a 
utilização adequada de Equipamentos de Proteção Individual.  

 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 

Quantitativo de servidores da unidade: 43 

 

 
Profissionais da educação enquadrados em grupo de risco: 06 
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Quantitativo de servidores que participarão do teletrabalho: 40 

 

Descrição nominal dos servidores que atuarão no teletrabalho com suas 

respectivas atividades a serem desenvolvidas 

 

0214.085-3 ANA KARINA RODRIGUES – PROFESSORA CID JUDÔ 

0222.365-1 ANGELA MARIA DE FREITAS SILVA - PROFESSORA 

0175.209-X AREOVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR  - DIRETOR 

0181.112-6 BARBARA BAIA FURTADO AYRES- PROFESSORA. 

0032.149-4 CARLA BORBA DA ROCHA- PROFESSORA. 

0200.692-8 CRISTIANE LOPES DE OLIVEIRA - PROFESSORA 

0030.753-X DALVANY VIEIRA DA SILVA – CHEFE DE SECRETARIA 

0203.236-8 DELCI DOS SANTOS SILVA – PROFESSORA READAPTADA  

0216.523-6 DULCIMARIA FERREIRA DA CUNHA - SUPERVISORA 

0032.128-1 ELAINE VIEIRA DE ASSIS  - PROFESSORA 

0208.887-8 ELAYNE CRISTINA ALVES PEREIRA - COORDENADORA 

0202.658-9 EMILVA HELENA DA SILVA - PROFESSORA 

0226.264-9 EUNICE FEITOSA DA CONCEICAO – COORDENADORA 

0225.469-7 FABIANA NASCIMENTO CRUZ BOUGLEUX – TEC. SECRETARIA. 

0241.100-8 FABIOLA RODRIGUES DE SOUZA - PROFESSORA 

6072.171-5 GESSY GLEIDE PESSOA ASSUNCAO PROFESSOR TEMPORARIO 

0200.295-7 GUIOMAR DOS SANTOS DE MATOS – PROFESSORA READAPTADA  

0222.229-9 JULIANA IVO TEIXEIRA - PROFESSORA. 

0219.941-6 KELLY MOREIRA SOUSA  - PROFESSORA 

6072.193-6 KESLEY DO PRADO FARIAS- PROFESSOR TEMPORÁRIO 

0181.123-1 LETICIA SOUSA DA SILVA – VICE DIRETORA 

0039.324-X MAGALI DOS SANTOS MARQUES – PROFESSORA READAPTADA  

0024.384-1 MANOEL JOSE DE MORAIS – APOIO ADMINISTRATIVO 

0220.890-3 MARIA LUISA MARQUES DA SILVA – PROFESSORA READAPTADA 
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0202.708-9 MARIA ZELIA CORADO DO LIVRAMENTO - PROFESSORA 

0181.199-1 MARINA ALVES PEREIRA CASTELO - PROFESSORA 

6072.324-6 NILZA DA CRUZ GONCALVES PROFESSOR TEMPORARIO 

0202.590-6 RAQUEL MEDEIROS DE CARVALHO - PROFESSORA 

0200.256-6 REGIA DA SILVA NUNES FRANCO - PROFESSORA 

0208.257-8 RENATA ALMEIDA SANTOS – PROFESSORA READAPTADA 

0222.271-X ROSIENE BISPO PAIXAO  - PROFESSORA 

0203.762-9 ROSIMEL PEREIRA DOS SANTOS  – PROFESSORA READAPTADA 

0222.376-7 ROSINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - PROFESSORA 

0217.368-9 TAIANE SILVA ALMEIDA  - PROFESSORA 

0222.958-7 TAIZA MENDES CARVALHO - PROFESSORA 

0212.903-5 TATIANA LOPES ARCURIO SILVA - PEDAGOGO – ORIENTADORA EDUC. 

6072.417-X TERESINHA LILIANA SOUSA FEITOSA PROFESSOR TEMPORARIO 

6072.474-9 VIVIANE VIEIRA DE SA PROFESSOR TEMPORARIO 

0300.878-9 VIVIAN FERNANDES MARTINS BARBOSA – PEDAGOGA EEAA 

0229.271-8 WELERSON GONCALVES VIEIRA  - PROFESSOR PECM 

   

 

 
Formas de atuação nas atividades não presenciais: 
As atividades serão desenvolvidas no âmbito de suas residências. 

Equipe gestora: Escala de revezamento presencial na unidade escolar em cumprimento das 
atribuições regimentais. Quando não estiver presencialmente na escola deverá estar em teletrabalho. 

Supervisão: Planejamento coletivo com os anos, acompanhamento do trabalho pedagógico 
docente, organização e acompanhamento dos professores na produção dos materiais pedagógicos 
e das aulas remotas e autorização para inserção do material produzido no AVA e a serem 
impressos, levantamento de dados acerca dos estudantes. 

Secretaria: Escala de revezamento presencial na unidade escolar em cumprimento das atribuições 
regimentais; manutenção de turmas no i-Educar e no AVA. Quando não estiver presencialmente na 
escola deverá estar em teletrabalho 

Professores regentes: postagens de atividades nos AVA (Google Sala de aula e WhatsApp), 
planejamentos e elaboração de atividades “impressas” e virtuais, interação direta e indireta 
com os estudantes, acompanhamento de frequência de estudantes,  participação de formação 
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continuada, preenchimento de relatórios de teletrabalho. 

Professores readaptados: Professores de apoio – responsáveis pela produção e/ou 
adaptação de materiais pedagógicos e das atividades pedagógicas não presenciais 

Coordenação: Responsável pelo planejamento, organização e acompanhamento dos professores 
na produção dos materiais pedagógicos e das aulas remotas e autorização para inserção do 
material produzido no AVA e a serem impressos. 

Orientação Educacional: Serão propostos atendimentos por telefone para orientação 
educacional aos estudantes. Videoconferência no AVA, produção material para AVA e 
impressos aos estudantes, pais e/ou responsáveis. Coordenação pedagógica com toda equipe 
da unidade escolar. 

EEAA: Os servidores atuantes do SEAA estarão à disposição da unidade escolar para 
acolhimento e orientação de professores e estudantes, preferencialmente de maneira coletiva, e, 
excepcionalmente, de maneira  individual, conforme Plano de Ação e Guia de Acolhimento à 
Comunidade Escolar no Contexto de Atividades Pedagógicas Não Presenciais. 
Os servidores atuantes no Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem – SEAA poderão 
preparar vídeos, formulários, realizar reuniões. 
Os servidores do SEAA realizarão o assessoramento e acompanhamento dos processos de 
ensino e aprendizagem, por meio de intervenções com gestores, professores e equipe pedagógica 
da unidade escolar. 
No caso específico do SAA, é previsto atendimento direto aos estudantes, por meio de 
videoconferência e/ou meios possíveis. 
Mapeamento dos estudantes e das formas de atuação. 
Coordenação pedagógica semanal com a CRE com escuta ativa e possíveis ações coletivas entre 
unidades escolares. 

Carreira Assistência: Atividades administrativas exceto servidores com atividades 
suspensas. 

 

 

Definição dos indicadores objetivos para aferir resultados dos servidores em 

teletrabalho 

- Garantir a manutenção do desenvolvimento das atividades desta Unidade de Ensino 

- Garantir a produtividade e qualidade no mínimo correspondente de atividades específicas 
quando realizadas pelos servidores nas dependências físicas da UE 

 

 
Definição e controle efetivo das metas estabelecidas para o regime de teletrabalho 
 
- Levantamento e acompanhamento da produtividade e execução das atividades realizadas 
pelos servidores mediante relatórios de atividades de teletrabalho, acessos a plataformas 
virtuais, preenchimento de diários nos sistema Ieducar 
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Descrição da forma de mensuração dos resultados da unidade em regime de 

teletrabalho 

- Análise das metas de desempenho dos servidores em regime de teletrabalho 

- Considerações sobre o tempo de execução e o grau de complexidade de cada atividade 

- Devolutiva dos estudantes quanto a realização das atividades propostas 

 - Confirmação junto a cada servidor da implementação do regime de teletrabalho como 
protocolo de prevenção ao contágio pelo novo Coronavirus (COVID-19) 

 

 
Descrição das metas a serem alcançadas no regime de teletrabalho 
 

Com este plano de ação objetiva-se atender as demandas dos servidores/funcionários bem 
como dos estudantes matriculados nesta UE dando continuidade ao funcionamento dos 
setores da escola e monitorando remotamente o desenvolvimento das atividades dos 
servidores em regime de teletrabalho. 

 

 
Descrição dos resultados e benefícios esperados para a unidade no regime de 

teletrabalho 

 

Os benefícios do teletrabalho nessa Instituição vão de economia de recursos bem como evitar 
a aglomeração de servidores e estudantes nessa unidade preservando a saúde individual e 
coletiva. Além disso é uma medida que garante parcialmente a preservação dos direitos dos 
servidores e estudantes além de  incentivar ao servidor a abertura à uma nova possibilidade 
de trabalho na qual o mesmo gerencia o seu próprio tempo e produtividade. 

 

Quantitativo total de servidores cujas atividades não sejam compatíveis com o regime 
de teletrabalho: 03 

 

 

Descrição nominal dos servidores cujas atividades não sejam compatíveis com o 

regime de teletrabalho, com as respectivas justificativas: 

 

As servidoras listadas abaixo tiveram suas atividades suspensas pois são atividades não 

essenciais segundo  Portaria no 61 de 23 de março de 2020, Circular no 21 de 23 de março 
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de 2020, Portaria  no 133 de 03  de junho de 2020.  

 

0041.749-1 - MARIA DE FATIMA B DOS SANTOS – Atua na portaria 

0045.719-1 - FABIANI ALVES SOUZA – Atua no serviço de mecanografia  

0029.456-X - SARA DENISE ALVES NASCIMENTO – Atua na portaria 

 

ACOLHIMENTO 

 

 
Formas de acolhimento de estudantes e profissionais da educação: 
 
- Contato telefônico e por WhatsApp 
- Reuniões pedagógicas com vídeo institucional 
- Auxílio com as novas ferramentas de trabalho 
- Disponibilização com reorganização das informações a fim de evitar o estresse e ansiedade 
do servidor 
 
 

 

 

PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

 

 

II - OUTROS DADOS PEDAGÓGICOS RELEVANTES PARA O REGRESSO ÀS 
ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ÂMBITO LOCAL 

 

- Necessidade de reavaliação da estrutura física da escola em relação ao quantitativo de 
estudantes da salas (Espaços pequenos em relação à quantidade de estudantes) 

- Realização de avaliação diagnóstica individual no intuito de mapear a aquisição de 
habilidades e competências adquiridas durante o período de distanciamento social bem como 
conteúdos apreendidos. 

- Realização de intervenções (Projeto Interventivo e Reagrupamentos) no sentido de 
consolidar as competências essenciais para os anos 

- Acolhimento de estudantes por meio de escutas, jogos, histórias e orientações que os 
insiram novamente no processo educativo e a convivência na comunidade escolar. 

-  
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III – NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS POR MEIO DE PDAF 

 

- Produtos de higiene e desinfecção de ambientes (sabonete líquido, tapete) 

- “Dispenser” de álcool sem contato manual 

- Instalação de lavatórios em pontos estratégicos da escola 

- Distribuição de máscaras de forma periódica 

 

 

DETALHAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 

 

- Recepção de todos os integrantes da comunidade escolar com vídeos, mensagens e 
histórias motivacionais. 

- Conscientização de toda comunidade escolar sobre os cuidados necessários para evitar a 
contaminação da COVID-19 e outras possíveis doenças. 

- Criação de um circuito de hábitos de higiene, mostrando a importância desses hábitos na 
prevenção de doenças. 

- Reorganização da rotina escolar no que diz respeito à circulação de pessoas no interior da 
escola 

- Adequação dos conteúdos bem como da grade curricular diária aumentando 
progressivamente até que as crianças retomem à rotina escolar. 

- Proporcionar momentos de interação entre os estudantes utilizando os ambientes virtuais 

- Utilização da plataforma como ferramenta de ensino aprendizagem. 

 

 

 

Este Comitê Local apresenta o Plano de Ação ao Comitê Regional e à comunidade 

escolar, em conformidade com o inciso VI do art. 9º da Portaria nº 120/2020. 

 

Brasília, 25 de junho de 2020   

   ________________________________________________ 
Assinatura do representante da equipe gestora     
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    _________________________________________________  
Assinatura do representante dos professores 

 

    ___________________________________________________________  
Assinatura do Pedagogo-Orientador Educacional, caso haja na unidade 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do representante da Carreira Assistência à educação ou dos profissionais 
que apoiam a instituição 

  

___________________________________________________________ 

Assinatura dos representantes dos estudantes matriculados 

 


